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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Birçoðumuz için zor günleri birer birer geride býrakýyoruz. Bunlar
geçecek, yenilerine hazýrlanmak için bir süre soluklanýp dinlenip
tekrar yola çýkacaðýz. Çünkü zor, kötü, olumsuz gibi kavramlar,
bizler negatif anlamlar yüklediðimiz için, zor, kötü, olumsuz ve
kaçýnýlacak kavramlar olarak algýlanmaktadýr. Oysa bu ayýrýmý sýk
sýk yapmayý biraz olsun azaltabilirsek, peþin hükümle deðil de daha
sakin, daha sabýrlý bakmaya çalýþabilirsek olanlara, “sebep netice”
nin ama þimdi ama sonra ergeç iþlediðini görürüz. Tek tek yaptýðýmýz, ailece, ülkece yaptýklarýmýz, dünya ile birlikte yaptýðýmýz tüm
iyiliklerin sonuçlarýný yaþayacaðýmýz gibi, doðrudan ayrý yaptýðýmýz
her türlü olayýn sonuçlarýyla da karþýlaþacaðýz. Acý, çile, kaybediþ
olarak çektiklerimizi, temizlenme, ders alma, arýnma ve yükseliþ
sancýlarý olarak kabul edebiliriz. Ardýmýzda temiz ve hayýr dolu iz
býrakabilirsek en büyük doygunluk ve tamamlanma duygusunu, hazzýný yaþarýz. O izi her zaman ve gerekmedikçe insan kardeþlerimiz
görmeyebilir ya da farketmeyebilir; ama baþka boyutlardan ve
Yaradanýmýz tarafýndan parlak bir þekilde izlenecektir. O, hiçbir
varlýðýn boþ yere inlemesine ve hakkýnýn yenmesine seyirci kalmaz.
Aramýzdan ayrýlanlar eðer Dünya onlarý isterse, onlar da Dünyayý
isterlerse yine geleceklerdir, daha üst bir bilinçle, daha uyanmýþ ve
kendilerinin de katkýda bulunduklarý daha iyi bir düzene. Aslýnda
onlar gittikleri yerde yeniden doðmuþ olduklarý için yaþamlarý
devam etmektedir ve sevgileriyle hep yanýmýzdadýrlar. Sonuçta bir
gün hepimiz, tüm gelenler ve gidenler, tüm insan kardeþler ayný pota
içinde özelliklerimizi kabetmeden, birliðimizi duyumsayarak
kaynaþýp bir olacaðýz. Þimdi sabýr, dayanýklýlýk, kendimize dikkat
etme ve daha çok hayýrda çalýþma zamaný.
En Derin Sevgilerimizle
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Ben, insanýn mutluluðunu bir
aðaca benzetirim. O aðacýn
kökleri gönüldedir. O,
gönüllerden beslenir. Bir
aðacýn kökleri ne kadar fazla
olur, ne kadar çok koldan
beslenirse, o aðaç o kadar
çabuk geliþir, o derece büyük,
o derece haþmetli olur.
Öyleyse ne kadar çok kiþi
tarafýndan sevilirsek bizim
mutluluk aðacýmýza o kadar
çok hayýrlý usare akmýþ olur
gönüllerden.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýnsan Sevgisi ve
Mutluluðun Yollarý
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Herkesin dünyada en çok
istediði ve aradýðý mutlu
olmaktýr. Mutluluk hakkýnda onun için birçok yazýlar
yazýlmýþ, birçok sözler
söylenmiþtir. Kimisi mutluluðun sadece parayla veya
maddî imkânlarla saðlanýlabileceðini düþünmüþ ve
ömür boyu bunlarýn
peþinde koþmuþtur. Kimisi
þöhrete ulaþmakla mutluluða ulaþacaðýný düþünmüþ
ve hep þöhret peþinde koþmuþtur. Kimisi de aþkla
mutlu olacaðýný sanarak
hep yeni aþklar aramýþtýr.
Acaba bunlar mutluluðu
bulabilmiþler midir?
Mutluluðu böyle bir tek
yönde arayan kiþiler elbette
ona ulaþamamýþlar ve çoðu
zaman hüsrana uðramýþlardýr. Bu sebepledir ki,
mutluluk ulaþýlmasý çok
güç, adeta Kaf Daðýnýn
tepesindeki Anka kuþu gibi
görülegelmiþtir. Edebiyatçýlar, bir yýðýn lâf etmiþler,
þairler o ulaþýlmaz sevgiye
hasretlerini terennüm etmiþler, her sanatkâr kendi
yönünden mutluluðun özlemini çekmiþ ve dile getirmiþtir.

Önce bunu iyi bir þekilde
belirtmemiz gerekir ki mutluluða giden doðru yolu
rahatça görebilelim.
Mutluluk, huzur ve güven
içinde olmak, saðlýk ve
neþeyle dolu olmak hiç bir
tasasý olmamak ve bir sevinç coþkunluðunu devamlý yürekte taþýmak halidir.
Yani mutluluk, dengeli bir
hayatýn ahenk içerisinde
iþleyiþi ve sevinç þarkýlarýný
ýstýrap þarkýlarýyla birlikte
ayný huzur ve ayný coþkunlukla söyleyebilmesi durumudur bir kimsenin. Öyle
ise, mutluluðun þu tarifine
bizi götürecek yolu ve þartlarý aramamýz gerekir.
Mutluluðu hazýrlayan þartlarý beþ maddede toplayabiliriz:
1. Sevmek ve sevilmek,
2. Saðlýk içinde olmak,
3. Etrafýna ve geleceðine
güvenmek,
4. Geçimini saðlayacak
bir gelire sahip olmak,
5. Bir iþle meþgûl olmak.

Peki ama mutluluk nedir?
Bu elde edilmesi güç olan
mutluluðun gerçek anlamý
nedir? Ve þartlan nelerdir?

1. Bir iþle meþgul olmak,
bir kimsenin mutlu olmasý
için gereken þartlardan
baþlýcasýdýr. Yani bir kim-

Þimdi bu maddeleri birer
birer inceleyelim. Ve
incelerken sondan baþa
doðru gidelim.

senin saðlýðý yerinde olsa,
geçimini temin edecek bir
geliri bulunsa, sevse sevilse
ve etrafýna da güvense, ama
çalýþmayýp boþ otursa, bu
kimse mesut olabilir mi?
Þunu hemen söyleyelim
ki, böyle bir kimsenin
mutlu olmasý, insan ruhunun ve insan bedeninin
yapýlýþýna aykýrýdýr. Bu kiþi
can sýkýntýsýna, huzursuzluða ve bir takým hastalýklara mahkûmdur. Onun
içindir ki, bir bilgin
"Meþgûl insan, mesut
insandýr" demiþ. Gerçekten
de öyledir. Meþgûl insan
yalnýz mesut deðil, ayný
zamanda saðlýk içindedir.
Çünkü meþgale vücudu
çalýþtýrdýðý için kan deveranýna, hormonal sisteme ve
bedenin elektrik yüklerine
tesir eder. Onlarýn çalýþmasý da bedende meydana
gelen toksinlerin, zehirli
artýklarýn vücuttan atýlmasýný mümkün kýlar.
Çalýþmayan, boþ duran bir
insan, hem bu toksinlerin
vücutta birikmesine yol
açmýþ olur hem de can
sýkýntýsýnýn vereceði ruhi
bunalýmla vücutta ayrýca
baþka bozukluklarýn da
meydana çýkmasýna sebep
olur. Bu sebeple mutlaka
bir meþgalemizin bulun-

SEVGÝ DÜNYASI

4
masý ve kendimizi ona
samimi olarak vermemiz,
baðlanmamýz þarttýr.
2. Mutlu olabilmek için
gerekli þartlarýn bir diðeri,
geçimimizi temin edecek
gelirimizin olmasýdýr. Bir
kimse günlük nafakasýný ve
çoluk çocuðunun ihtiyaçlarýný temin edemezse elbette
mutlu olamaz, hattâ mutluluðu düþünemez bile.
Zaruretler onu kýskývrak
baðlamýþ ve sýkýntý içine
sokmuþtur. Bir kimse bütün
çalýþma ve gayretine raðmen geçimini temin edemiyorsa, onun içinde bulunduðu sosyal þartlar bozuk
demektir. Bu sosyal þartlan
o, kendi þahsi gayretiyle
elbette düzenleyemez. Ona
toplumun el uzatmasý,
emeðinin adil bir oranda
karþýlýðýný alabilmesi için
ona yardýmcý olmasý
gerekir, iþte sosyal adalet
diye bahsedilen husus
budur. Sosyal adaletin
saðlanmadýðý bir ülkede
huzursuzluklar, hýrgürler ve
kavgalar eksik olmayacaktýr. Ama sosyal adaleti
saðlamanýn bir zor yolu
vardýr, bir de fikirleri,
inançlarý deðiþtirerek
yapýlan sevgi yolu vardýr.
Burada, bu yazýnýn kadrosu
içinde bu konunun tartýþ-

masýný yapmak imkânsýzdýr. Mutluluk yönünden
ele alýnca bir insanýn geçimini temin etmesi ilk þarttýr. Zengin olmasý, eðer onu
hayýr yolunda kullanabiliyorsa, iyidir. Fakat mutlu
olmak için zengin olmak
þart deðildir.
3. Bir kimsenin saðlýk
içinde olmasý, diþ aðrýsýndan veya mide sancýsýndan,
böbrek koliðinden kývranmamasý, mutlu olmasý için
baþta gelen þarttýr. Bu sebeple insanlar saðlýklarýna
haklý olarak çok önem
verirler, iki kiþinin birbirine
sorduðu ilk soru "Nasýlsýn?
Saðlýðýn yerinde mi?"
sorusudur. Bu da insanlarýn
saðlýða birinci derecede
önem verdiðini belirtir.
Saðlýk mutluluk için en
baþta gelen þartlardan biridir ama saðlýðý korumak
için de gýda, uyku, hava
þartlarýnýn yanýnda ruhi
þartlar da çok önemlidir.
4. Mutlu olmak için bir
kimsenin etrafýna güvenmesi, onlardan emin
olmasý, keza iþine güvenmesi gerekir. Her an
etrafýnýn kendisine bir zarar
vereceðini düþünen,
karýsýnýn veya kocasýnýn
kendisine kötülük edeceði-

ni, çocuklarýndan bir zarar
geleceðini, iþ ortaðýndan
veya mesai arkadaþlarýndan
kendisine bir kötülük geleceðini düþünüp duran bir
kimse elbette huzur içinde
olamaz ve mutluluðu bulamaz. Bu güven þartýný biraz
daha geniþletmek gerekir.
Bir insanýn etrafýna ve
iþinin geleceðine güvenmesinin yanýnda Allah'a da
güvenmesi icabeder.
Allah'a inanmayan ve O'na
güvenmeyen bir kimsenin
karamsarlýða düþüvermesi,
geleceði görünmeyen olaylardan paniðe kapýlmasý
çok kolaydýr. Allah'a inanmak, O'na güvenmek ve
mütevekkil olmaktýr ki,
þahsý bir takým endiþelerden korur ve ona ileriye
uzanan bir güven verir.
Þüphesiz Yaradan kullarýný
sever, baðýþlar ve korur.
Bunu bilerek O'na güvenmek, O'nun yardýmýný dilemek ve O'na sýðýnmak
gerekir. Bu çeþit davranýþ
insaný birçok endiþelerden
korur. Öte yandan bir kimsenin etrafýna güvenebilmesi için onun etrafýna hizmet
eden, iyilik eden ve yardým
eden kimse olmasý þarttýr.
5. Mutluluðun en baþta
gelen þartý ise sevmek ve
sevilmektir. Diðer þartlarý
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da kuþatan bu þart üzerinde
biraz fazla durmayý istiyorum. Bir kimse etrafýndaki
kimseler tarafýndan sevilmedikçe mutlu olamaz.
Þöyle bir misal verelim. Bir
þahýs zengin olsa, saðlýk
içinde olsa, geleceðine
güvense, etrafýnda kendisine kimsenin kötülük yapmaya cüret edemeyeceðine
emin olsa ve önünde bir
meþgalesi de bulunsa ama
etrafýndaki bütün insanlara
yaptýðý zulümden ve
kötülükten dolayý onlarýn
nefretini kazanmýþ olsa,
yani hiç kimse tarafýndan
sevilmese acaba o insan
mutlu olabilir mi? Þüphesiz
ki hayýr. Çünkü o, etrafýndan devamlý kötü tesirler
almaktadýr. Aldýðý o menfi
ve kötü tesirler onda huzur
diye bir þey býrakmaz. Ve
onun gönlüne etrafýndan
sürekli göze görünmez
zehirler akmaktadýr. Her
þeyi olduðu halde mutsuz
olduðunu kendisi de bilir.
Ve bundan acý acý yakýnýr.
Kendisinin iyiliðinin takdir
edilmediðini, kýskanç,
çekemeyen insanlarýn onu
kuþatmýþ olduðunu,
herkesin onun parasýnda ve
malýnda gözü olduðunu
söyler durur. Gerçekten
sevilmeyen bir kimsenin
her þeyi baþkalarýna batar.
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Parasý da, malý da, çocuðu
da, yaptýklarý da, neþesi de.
Peki, bir kimsenin
baþkalarý tarafýndan
sevilmesi için ne yapmasý
gerekir?

çok kiþi tarafýndan sevilir,
takdir edilir ve beðeniliriz.
Fedakârlýðýmýz, iyiliðimiz,
insan sevgimiz tanýmadýðýmýz pek çok kiþinin gönlünde bize karþý sevgi
uyanmasýna yol açar.

Biz baþkalarýnýn gönüllerine hükmedemeyiz.
"Beni mutlaka seveceksin"
diye onlarý zorlayamayýz.
Öyleyse ne yapacaðýz
sevilebilmek için? Bunun
tek bir yolu vardýr. O da
baþkalarýný sevmektir. Biz,
önce kendimiz baþkalarýný
seveceðiz, candan seveceðiz. Sevgimizi
davranýþlarýmýzla göstereceðiz, sevdiklerimize
hizmet edecek, fedakârlýk
edeceðiz. Sonra onlarýn bizi
sevmesini bekleyeceðiz.
Baþkalarýný sevmeden
onlardan sevgi beklemeye
hakkýmýz yok. Önce vereceðiz, sonra alacaðýz.
Tarlaya bile önce veririz,
sonra mahsulü toplarýz.
Ama topladýðýmýz mahsul
çoðu kere verdiðimiz tohumun on katý, elli katý, yüz
katý, hattâ beþ yüz katý olur.
Toprak verdiðimizi bize
katlarýyla iade eder. Sevgi
de aynen böyledir. Ne
kadar çok kiþiyi seversek
ve ne kadar çok kiþiye
hizmet edersek, ondan daha

Ben, insanýn mutluluðunu
bir aðaca benzetirim. O
aðacýn kökleri gönüldedir.
O, gönüllerden beslenir. Bir
aðacýn kökleri ne kadar
fazla olur, ne kadar çok
koldan beslenirse, o aðaç o
kadar çabuk geliþir, o
derece büyük, o derece
haþmetli olur. Öyleyse ne
kadar çok kiþi tarafýndan
sevilirsek bizim mutluluk
aðacýmýza o kadar çok
hayýrlý usare akmýþ olur
gönüllerden. Bir gönül
kýrdýðýmýz zaman mutluluk
aðacýmýza o gönülden
gelen besleyici usareler
kesilmiþ olur. Gönül kýrmak, bu sebeple bize
doðrudan zararlý olan yanlýþ bir harekettir. Gönül
almak da hem bizim mutluluðumuzu, hem de
saðlýðýmýzý en iyi bir þekilde saðlar. Hiç kimseyi
küçümsememek ve
herkesin gönlünü kazanmaya çalýþmak lâzýmdýr.
Çünkü herkesin gönlünden
bize akacak sevgi tesirlerine ihtiyacýmýz var.
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Ýçgüdü Mucizesi
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

HER ÇAÐIN FAVORÝ KONUSU
Bertrand Russell "Batý Felsefesi
Tarihi" kitabýnda, Avrupa'daki aydýnlanma sürecini anlatýrken vardýðý sonucu
þöyle özetler:
"1600 yýlýnda sayýsý az olan birkaç
kiþi hariç zihinler çoðunlukla henüz
Ortaçað havasý taþýmaktaydý. 1700'de
ise eðitim görmüþ kiþilerin zihinleri
bütünüyle modern idi." (Yeniçað S:107)
1600 ile 1700 arasýndaki 100 yýlda,
yani o muhteþem 17. Yüzyýlda, Avrupa

zihniyetinde ne büyük bir devrim
olduðunu yukarýdaki cümle çarpýcý bir
biçimde ortaya koyuyor. Hür bir akýl ile,
laik bir yaklaþým ve modern bir bakýþ
açýsýyla evreni ve olaylarý açýklamaya
çalýþmak güzeldi. Ancak, Kilise ve din
adamlarýnýn yorumlarýndan ve baskýlarýndan uzaklaþmak istenirken, bu defa
kantarýn topuzu aksi yöne kaçmakta
gecikmemiþti. Dine sonradan sokulmuþ
yanlýþlýklar, hurafeler ve akýldýþýlýklarla
mücadele ile yetinilmemiþ; dinlerin
ortaya koyduðu en doðru, en büyük
gerçekler, tüm manevi inançlar da topa
tutulmaya baþlamýþtý. Dinden soðuyan,
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ancak Allah'ýn varlýðýný onaylayan
aydýnlar "Yaradancý" (Deist) ya da
"Doðal Din" yandaþý olarak inançlarýný
sürdürmekle beraber, bir kýsým aydýnlar
tüm maneviyatý yok sayan materyalist
bir akýma sürüklenmekteydi.
Fransa ve Ýngiltere'de materyalist
görüþ gittikçe kök salarken Almanya
farklý idi. Orada felsefenin manevi
inançlarý toptan inkâr eden bir akýma
dönüþtüðü görülmüyordu.
1748'de Fransa'da De La Mettrie'nin
yayýnladýðý ve materyalizmi kesin bir
þekilde savunduðu "Makine Ýnsan"
kitabý Almanya'da genellikle alayla
karþýlanmýþtý. Ancak yine Fransa'da
1770'de Baron D'Holbach'ýn yazdýðý
"System de la Nature" (Doða Sistemi )
kitabýnda, Allah'ýn yokluðu bilimsel ve
net ifadelerle öylesine ortaya konuyordu
ki; sonralarý "Materyalizmin Ýncili" diye
anýlan bu kitaptaki düþünceleri de yine
alaylarla geçiþtirivermenin, gelecek
nesillere faydasý deðil zararý dokunacaktý. Ýþte Almanya'da henüz
D'Holbach'ýn kitabýna yetiþememiþ olsa
da, materyalizmin dünyayý sarmakta
olduðunu gören bir bilim adamý gerçek
panzehirin bilgi ile insanlarý aydýnlatmak olduðu inancýyla kollarý sývamýþtý.
Hem bu öyle bilgi olmalýydý ki, her
devrin insaný onda bir aydýnlýk bulmalýydý. Polemiklerle deðil, canlýlarý
derinliðine inceleyerek, onlarý yaratan
Büyük Zekâ'yý, evrendeki büyük düzeni
insanlara düþündürmek en emin yol olacaktý. Bu kanýtlar her zaman için geçerli ve her nesil bunlarý yeni baþtan irde-
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leme imkânýna sahip. Çünkü doða, canlýlar, bitkiler, hayvanlar her zaman elimizin altýnda, bir baþka yere gitmiþ
deðiller ki.
Ýþte
Almanya'da
Tanrýbilimci,
psikolog, filozof ve dil bilgini H.
Samuel Reimarus (1694-1768) bu en
güvenilir yolu seçti. 1760'da 2 cilt
olarak yayýnladýðý kitabýnýn adý bile
maksadýný
belirtmeye
yeterli:
"Hayvanlarýn Ýçgüdülerine ve Onlardaki
Endüstri ve Sanat Hünerlerine Dair
Genel Düþünceler"
Bu eserde iyi seçilmiþ olgular ve bunlarýn ýþýðýnda hedefe ustaca yaklaþan
tümevarýmlar pek boldu. Her hayvana
özgü olan içgüdülerle cinsin nasýl
korunduðu, bireyin esenliðinin nasýl
saðlandýðý detaylarýyla anlatýlýp, bu
yetilerin doðuþtan olup, alýþkanlýklar ve
evrimleþmelerle hiç ilgisinin bulunmadýðý açýkca gözler önüne seriliyordu.
Böylece doðada amaçlý ve hünerli bir
elin, bir erek-bilimin (Téléolojie) bulunduðu da okuyucuya kanýtlanmýþ oluyordu. Bunlarý gerçekleþtiren bir Ulu
Yaratýcý'ya inanmadan hiçbir þeyin açýklanamayacaðý, canlýlardan verilen çeþitli
örneklerle matematik bir kesinlikle
ortaya konuyordu böylece Reimarus'un
inancý asla bir dindarlýk gayretkeþliðinden doðmuþ deðildi. Aksine kendisi
doðal din yandaþý idi, Hýristiyanlýða
inanmýyordu. Bir "Doðu Dilleri"
uzmaný olarak kutsal kitabý incelemiþ,
onlarda pek çok ilaveler ve deðiþiklikler
yapýldýðýný anlamýþtý. Kilisenin bunlara
teslis (Üçleme) gibi baþka ekler de
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yaparak Ýsa'yý Allah düzeyine yükseltip
iþi daha da karýþtýrdýklarýna inanýyordu.
BERGSON'DA ÝÇGÜDÜLER
20. yüzyýlýn büyük filozofu Henri
Bergson (1859-1941) 1907'de yayýnladýðý o eþsiz kitabý "Yaratýcý Tekâmül"
de içgüdü konusunu sayfalar boyunca
inceler.
Bergson, döneminin biyoloji akýmlarýný derinliðine incelemiþ ve kimsenin
etkisi altýnda kalmadan özgün sonuçlara
varmýþ bir filozoftu. "Yeni Lamarck'cýlýðý", "Yeni Darwin'ciliði" mutasyon
adýyla anýlan ani deðiþmeler teorisini
özümsedikten sonra vardýðý sonuçlarý
açýkca bildirir. Canlýlarýn evriminin,
Darwin yorumundaki gibi tesadüflerle,
küçük deðiþimlerin birikmesiyle olamayacaðý kanýsýndadýr. Bunlarla türden
türe geçiþlerin açýklanamayacaðýný ileri
sürer. Canlýlarda bir "Hayat Hamlesi"
gerçeði olmadan yaþamýn yorumlanamayacaðý fikrindedir.
Genç bir üniversite öðrencisi iken
hayranlýkla ve çok yararlanarak okuduðum Yaratýcý Tekâmül'de içgüdü konusu
iþlenirken, yabani arý Ammophile'deki o
muhteþem içgüdü mucizesini ilk defa
Bergson'dan öðrenmiþtim. Sizlere yýlanbalýklarýnýn nasýl bir þaþmaz rotayla
Atlantiði aþarak hedeflerine vardýran o
muhteþem içgüdülerini ve örümcek
aðýndaki akýl almaz fabrikasyonu anlattýktan sonra; farklý yabani arý türlerinin
herbirinin avýna göre biçimlendirilmiþ
hayranlýk verici farklý içgüdülerini
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Bergson'dan aktaracaðým. Ancak benim
bu konudaki gözdem balarýlarýnýn
peteklerindeki mucizevi matematiksel
gerçekler olduðundan, son örnek olarak
bu matematiðin tarihi serüvenini sizlerle paylaþacaðým.
YILANBALIKLARININ
ÞAÞMAZ GÖÇ ROTASI
Prof. Dr. Ali Demirsoy'un "Kalýtým ve
Evrim" kitabýnýn 666. Sayfasýndan
aynen aktarýyorum:
"Hayvanlardaki göçün en karmaþýðýný
yýlanbalýklarýnda görmekteyiz. Avrupa
tatlýsularýnda yaþayan yýlanbalýklarý, 68 sene tatlýsularda kaldýktan sonra
denize göç ederler ve nehirlerin denize
döküldüðü yerde bulunan erkekleriyle
birleþirler. Bu sýrada hayvanlarýn gözleri
büyür, baþlarý sivrileþir ve renkleri
koyulaþýr. Sonra da Atlas okyanusunu
geçerek Meksika körfezine gelirler. Bu
körfezin 1000 m. derininde bu hayvanlarýn yumurtalarýna ve küçük larvalarýna
rastlanýr. Bu larvalar 3 yýl içerisinde
Avrupa kýyýlarýna göç ederler ve 4. yýlda
diþi larvalar tatlýsuya geçerler. Meksika
körfezine giden ergin yýlanbalýklarý da
büyük bir olasýlýkla orada ölürler ve kesinlikle geriye dönmezler. Avrupa yýlanbalýklarýnýn yavrularý doðuya, Amerika
yýlanbalýklarýnýn yavrularý da batýya göç
eder. Her yavru ana ve babasýnýn bulunduðu dereye ve hattâ deredeki belirli bir
bölgeye ulaþmak için büyük bir çaba
harcar. Hattâ nehir üzerinde bazý
engeller olsa dahi. Yollarýný, giderken
suyun belirli kimyasal yapýsýný þifre-
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leyip yavrularýna vermesiyle ve yavrularýn da geri gelirken bu bileþimdeki
suyu arayarak, bir çeþit þifre çözmekle
bulduklarý varsayýlmaktadýr."
ÖRÜMCEK AÐINDAKÝ
ÝNANILMAZ MÜHENDÝSLÝK
Ünlü hayvanbilimci Prof. Richard
Dawkins "Olasýlýksýz Daðýna Týrmanmak" kitabýnýn 2. bölümünü tamamen
örümcek aðlarýna ayýrýr. Ýþte bu bölümün 60-63 sayfalarýndan kýsa alýntýlar:
"Ýpek böcekleri bizim ipek endüstrimizin temel taþý olmasýna raðmen gerçekte, hayvanlar âleminde ipek üretiminin kýdemlileri örümceklerdir. Þaþýrtýcý
olan, örümcek ipeðinin artýk insanlýk
tarafýndan kullanýlmýyor olmasýdýr.
Mikroskoplardaki hassas odaðý yapmakta kullanýlýr. Hayvanbilimci ve
ressam Jonathan Kingdon kitabýnda
insanlarýn teknolojimizin en önemli
parçalarýndan biri olan sicimi, örümcek
ipeðinden esinlenerek icat etmiþ olabileceðini öne sürmektedir. Kuþlar da örümcek ipeðinin iyi niteliklerini bir
malzeme olarak tanýmaktadýrlar. 165
kuþ türünün örümcek ipeðini yuva
yapýmýnda kullandýðý bilinmektedir....
"Bir örümceðin aðýyla ilgili çözmesi
en zor olan sorunlarýndan biri, avýn aða
yakalandýktan sonra oraya yapýþmasýný
saðlamaktýr. Ýki tehlike var. Böcek
kolaylýkla aðý delip geçebilir. Bu problem aðý oldukça elastik inþa ederek
çözülebilir ama bu da ikinci problemi
doðurur. Bu sefer de böcek bir tramp-
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lenden sýçrýyormuþ gibi aðdan geri
sýçrayabilir. Ýdeal ipek, hýzlý uçan bir
böceðin etkisini özümseyecek kadar
gergin ama ayný zamanda tramplen etkisinden de sakýnacak kadar geri tepme
durumundan korunuyor olmalýdýr.....
Ýpeðin avýn kaçmasýný engellemek için
sahip olmasý gereken bir diðer özellik
de yapýþkanlýktýr...... Ama þimdi de
yapýþkanlý lifler yeni ve ironik bir sorun
doðuruyor. Yapýþkanla kaplanmýþ ya da
bir düðüme sarýlmýþ olsun, bir böceði
yakalayacak kadar yapýþkan olan bir lif,
örümceðin kendisinin de geçmesi için
hüner gerektirir. Örümceklerin sihirli
bir baðýþýklýklarý yok fakat evrimsel
teknoloji bu kendi aðýna düþme sorununa karþý, kýsmi çözümlerden oluþan
bir karýþým bulmuþ. Örümceklerin
bacaklarý onlarý yapýþkanlýktan belli bir
oranda koruyan özel bir yaðla kaplýdýr.
Görülmüþtür ki, örümceðin ayaklarý
etere batýrýlýnca, yaðlý kalkan ve böylelikle de koruma ortadan kalkmaktadýr.
Örümceklerin kullandýðý ikinci bir
kýsmi çözüm de, bazý lifleri yani aðýn
merkezinden yayýlan ana çizgileri
yapýþkansýz yapmaktýr. Örümceðin kendisi sadece bu çizgilerde hareket eder.
Ve bu liflerde tutunmak için küçük
kýskaçlarla sonlanan özel olarak
deðiþtirilmiþ ayaklarý kullanýr.....
"Þimdi de bir örümceðin aðýný örerken
karþýlaþtýðý sorunlar dizisine bakalým.
Tüm örümcekler ayný deðildir. Bahçe
örümceðini örnek olarak seçeceðim.
Örümceðin birinci problemi, aðýn örüleceði alanda ilk lifi, diyelim ki bir aðaç
ile bir kaya arasýnda nasýl örmeye
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baþlayacaðýdýr. Boþluða, hayati öneme
sahip olan ilk lif koyulduðunda, örümcek bunu köprü olarak kullanabilir. Ama
ilk köprü nasýl inþa edilmeli? Yaya yolu
çizgi çekilerek aþaðý ve yukarý
yürünebilen dönülebilen bir þekilde
olur. Örümcekler bazen bunu yaparlar.
Ama soruna daha yaratýcý bir çözüm
bulunamaz mý? Þimdi bir uçurtma uçuralým, bir þekilde ipeðin hafifliðini ve
gevþek özelliklerini kullanamaz mýyýz?
Evet kullanabiliriz. Yeteri kadar rüzgâr
varsa, örümcekler de iþte böyle yapar.
Burnunda küçük, düzleþtirilmiþ ipek bir
yelken ya da bir uçurtma ile tek bir lifi
salýverir. Bu da havada süzülür.
Yapýþkandýr, boþluðun diðer tarafýnda
sert bir yüzeye konarsa oraya yapýþýr.
Yapýþmazsa örümcek onu geri çeker.
Deðerli ipeði yiyerek geri dönüþüme
uðratýr ve sonra ayný iþlemi tekrar dener.
Nihayetinde boþluðun diðer ucuna iþe
yarar bir köprü atýlmýþ olur. Ve örümcek
lifin kendi tarafýndaki ucunu da yapýþtýrarak köprüyü güven altýna alýr. Artýk
köprü karþýya geçmek için hazýrdýr."
Biz bu kadar aktarmayla yetinelim,
aslýnda Dawkins örümceðin bu ilk problemi çözdükten sonra aðýný nasýl ince bir
mühendislikle dokuduðunu ilerleyen
sayfalarda adeta bir macera romaný gibi
tüm detaylarýyla anlatmaktadýr.
"YARATICI TEKÂMÜL" DEN
ÝÇGÜDÜ ÖRNEKLERÝ
H. Bergson kitabýnýn 225-226. sayfasýnda bazý yabanarýlarýnýn üzerine
yumurtlayacaklarý avlarýnýn yalnýzca
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hareket merkezlerine iðnelerini batýrmalarýndan ve böylece onlarý öldürmeyip yalnýzca felç etmelerinden örnekler verir. Böyle yapmalarýnýn çok önemli bir nedeni var. Çünkü yumurtalardan
çýkan yavrular ancak taze etle beslenirlerse geliþip büyüyebilmekte, aksi halde
ölüp gitmektedirler. Bergson'un içgüdü
örneklerini sadeleþtirerek aktarýyorum:
"......Birtakým yabanarýlarý yumurtalarýný, kötürümleþtirmek suretiyle
avladýklarý örümcekler, hamam böcekleri ve týrtýllarýn üzerlerine býrakýrlar.
Felç olan bu böcekler birkaç gün
hareketsiz kalmakla üzerlerine býrakýlan
arý kurtçuklarýna canlý ve taze bir yem
olur. Ýðnelerini avlarýnýn sadece sinir
merkezlerine batýran ve öldürmeksizin
felce uðratan bu deðiþik türdeki sert
kanatlý böceklerin hepsi de kendi iþlerine yarayan böcekleri avlarlar. "Scolie"
denen bir tür kara böcek "cetoine"
denen böceðin bir kurtcuðuna saldýrarak
yalnýz hareket merkezlerinin toplandýðý
noktadan sokar baþka taraflarýna hiç
iliþmez. Aksi takdirde avýn ölümüne ve
kokuþmasýna sebep olacaðý için bundan
kaçýnmasý gerekir. Av olarak cýrcýr
böceðini seçen sarý kanatlý "sphex", cýrcýr böceðinin üç çift ayaðýný harekete
geçiren üç merkeze sahip olduðunu
bilir. Bunun için avýný ilk önce boynunun altýndan, sonra sýrtýndan ve nihayet
karnýnýn baþladýðý yerden sokar. Ammophile denen bir nevi böcek de avý olan
týrtýlýn 9 sinir merkezine peþ peþe 9 iðne
batýrýr. Nihayet baþýndan yakalar, öldürmez, sadece felç edecek kadar çiðner.
Buradaki içgüdünün genel esasý öldür-
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meden felç etme zorunluðudur. Ýçgüdünün çeþitleri de avlanýlan böceklerin
vücut yapýlarýna göre deðiþmektedir."
ARILAR
YÜKSEK MATEMATÝKÇÝLERÝ
HAYRETTE BIRAKIYOR
Bal arýlarý balmumundan peteklerini
yaparken harikalar yaratýrlar. Aslýnda
balmumu imalinde de büyük hünerler
vardýr. Ama biz þimdi sadece arýlarýn en
az balmumu kullanarak nasýl petek yaptýklarý üzerinde duracaðýz. Çünkü onlar
ancak türev, trigonometri ve logaritma
kullanarak yapýlabilen maksimum-minimum hesaplarý sonuçlarýna yüzde yüz
uygun davranýþlar sergiliyorlar. Üstelik
baþka baþka yerlerden petek yapmaya
baþlayan kovandaki arýlarýn orta yerde
hiçbir boþluk veya düzensizlik yaratmadan buluþtuklarýna da tanýk olmaktayýz. Peteklerin yüksek matematikçilerin ilgisini çekmesinin tarihçesi kýsaca
þöyle:
Matematikçiler önce, her iki yüzünden de düzgün altýgen prizmalarla imal
edilen peteklerin, neden kare veya eþkenar üçgen olmadýðýný merak etmiþler.
Arada boþluk býrakmayacak, yani balmumu israfýna neden olmayacak,
geometrik þekiller pekâlâ bunlar da olabilirdi.
Arýlar o kadar yaman ki bunun önemli bir sebebi var hem de matematiksel.
Çünkü arýlarýn içine girebileceði
hacimde en az balmumu ancak düzgün
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altýgenlerle saðlanabiliyor. Araþtýrmalar
ilerleyince çok önemli bir matematik
gerçek daha önümüze çýkýyor. Petekteki
düzgün prizma orta yerde üç eþkenar
dörtgenin yan yana gelmesiyle oluþan
bir çatýyla örtülüyor. Peteklerin saðlamlýðý için bu gerekli. Bu yapý 18. yüzyýl
Paris Gözlemevi astronomlarýndan
Maraldi'nin ilgisini çekiyor. Ve büyük
bir dikkatle bu eþkenar dörtgenlerin
eðim açýsýný ölçüyor 70 derece 32 dakika buluyor. Bu açýnýn bir balmumu
ekonomisi olduðunu düþünen birisi
Alman matematikçi S. Konig'e açýyý
bildirmeden bir soru yöneltmiþtir. Soru
þudur: Arýlarýn peteklerinin týpatýp
aynýsý bir geometrik þekilde en az yüzey
alaný için eðim açýsýnýn kaç derece
olmasý gerekmektedir? Konig yüksek
matematik hesaplar sonucunda bu
açýnýn 70 derece 34 dakika olmasý
gerektiðini buldu. Bu sonuç arýlarýnkinden 2 dakika fazlaydý.
Herkes bu çok az olan fazlalýðý arýlara
baðýþlamaya hazýrken Ýskoçya'lý matematikçi Colin Mac Laurin arýlarýn
kulandýðý açýnýn tamamen doðru
olduðunu, Konig'in hesaplarýnda kullandýðý logaritmik cetveldeki bir hata
nedeniyle yanlýþ sonuca vardýðýný ortaya
koymuþtur.
Gelecek sayýlarýmýzda canlýlarda
aylardan beri dile getirdiðim bu akýl
almaz oluþumlarý kuþbakýþý gözden
geçirerek vardýðým sonuçlar üzerinde
duracaðým. Sonra da sýra insanýn
varedilmesine gelecek.
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Sanatýn Büyülü Soluðu
Güngör Özyiðit, Psikolog

Sanatçý el öpmez, sanatçýnýn eli öpülür.
Atatürk

A

ralarýnda Vasfi Rýza Zobu'nun da
bulunduðu bir grup tiyatro sanatçýsý
1930 yýlýnda Ankara'da baþarýlý
temsiller verir. Atatürk de birkaç kez tiyatroya gelerek, varlýðý ile onlarý onurlandýrýr.
Ve daha sonra bir gece, sanatçýlarý köþke
ünlü sofrasýna çaðýrarak onlarla baþ baþa
hoþ bir gece geçirir. Herkes son derece mutludur. Gecenin ilerlemiþ bir saatinde ayrýlma aný geldiðinde Ata'nýn yakýnlarýndan Dr.
Heykel: Koca Adam (BigMan), Ron Mueck

Reþit Galip Bey'in "Paþam, izin verirseniz
sanatçý arkadaþlarýmýz ayrýlýrken elinizi
öpmek istiyorlar" demesi üzerine Atatürk'ün
kaþlarý çatýlýr, yüzü daha bir ciddileþir ve o
mutlak inandýrýcý sesiyle "Hayýr" der. Hepsi
þaþýrýr, acaba aykýrý bir istekte mi bulunduk,
o büyük insanýn gösterdiði yakýnlýktan yüz
bulup, fazla ileri mi gittik diye düþünürlerken Ata, kulaktan doðrudan kalbe giden
sesiyle konuþmasýný sürdürür: "Efendiler!
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Biz hepimiz Milletvekili oluruz, Bakan oluruz, hattâ Cumhurbaþkaný bile oluruz; ama
hiçbirimiz sanatçý olamayýz. Reþit Galip
Bey! Bilin ki, sanatçý el öpmez; sanatçýnýn
eli öpülür."
Bu büyüklük ve deðerbilirlik karþýsýnda
bir anda þaþkýnlýk sevince dönüþür ve artýk
gözyaþlarý konuþur. Vasfi Rýza, oteline
döndüðünde hemen not defterine sýcaðý
sýcaðýna bu sözleri yazar ve sonra sanatýn
kutsal kucaðýnda uykusuna dalar.
Atatürk'ün keskin zekâsý, yöneldiði þeyi
özünden kavrayan sezgisi, böylece sanata
da hakký olan yeri ve deðeri vermiþtir. O,
insaný ve toplumu diri tutan hayat kaynaklarýndan birinin de sanat olduðunu
açýkça görmüþtür. "Sanatsýz kalan bir
toplumun hayat damarlarýndan biri kopmuþ
demektir" sözü bu gerçeðin en özlü
anlatýmýdýr. O, sanatla din arasýndaki
iliþkiye de deðinerek "Güzel sanatlarý yok
sayan bir dini biz kabul etmeyiz" demiþtir.
Kaldý ki, güzel ahlâk diye tanýmlanan din,
güzeli nasýl dýþarýda býrakabilir?
E.H.Gomrich'in "Sanatýn Öyküsü" kitabý
þu cümle ile baþlar. "Sanat adý verilen bir
þey yoktur aslýnda, yalnýzca sanatçýlar
vardýr." Gerçekten sanatçýlar olmasaydý,
sanattan nasýl söz edebilirdik. Sanatçýlar,
insanýn yücelme, kendini aþma çabasýnda
ona varacaðý doruklarý görüp gösteren
öncülerdir. Prometheus gibi hani, gökten
kutsal ateþi çalýp, insanlara sunan ve sonra
onun sorumluluðunu ve çilesini bütünüyle
kendi benliklerinde çekenlerdir. Doðrunun
ve iyinin hemen yanýsýra güzelin bayraðýný
taþýyan onlardýr. Ta tarih öncesi zamanlarda
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maðara duvarlarýna çizilen resimleri
düþünürsek, kutsal ýþýðýn ilk huzmeleri
onlarýn alnýnda parlamýþtýr diyebiliriz.
Nitekim Atatürk þöyle söylemekten kendini
alamamýþtýr: "Sanatçý, toplumda uzun çaba
ve çalýþmalardan sonra alnýnda ýþýðý ilk
hisseden insandýr."
Sanatçý, varlýðýn özündeki güzelliði, çokluktaki birliði görüp göstererek bize hayatý
sevdirir ve bize yaþamak için güç verir.
Sanatýn büyülü soluðunun deðmediði
hayat, karmakarýþýk bir düþ gibidir sanki.
Günlük hayat çoðu kez "büyük ve gürültülü
bir karýþýklýk" olarak algýlanýr. Ve yarý
sarhoþ, sersem bir halde yaþanýr. Gözler
vardýr ama açýk seçik görmezler. Kýsaca,
insaný düþünmeye, derinden duymaya zorlayan binlerce nesne vardýr çevresinde ama
o, kendi benlik çemberi içinde uyuþmuþ,
sýkýþýp kalmýþtýr öyle. Ancak bazý þiddetli
beden hazlarý onu uyarýr, yaþama çeker ve
ona yaþadýðýný, varolduðunu duyurur. O
zaman yataktan kalkar gibi yaþamaya
doðrulur, yarý bilinçli bir þekilde harekete
geçer ve hayatý bir ölçüde yaþanmaya deðer
bulur, Böyle uyurgezer gibi yaþayanlar için
hayat, içgüdüleri gýdýklayan sinirsel ürpertilerle aralanan tembel bir hayal kurmadýr.
Ýþte sanatýn iþlevi burada giriyor iþin içine.
Yaþadýðýmýz hayatýn üstünde birtakým üstün
deðerlerin ve güzelliklerin bulunduðunu
seziyoruz. Onlara doðru bir çaðrý duyuyoruz içimizde. Sanki vaktiyle tanýdýk bir
dostu yeniden görmenin sevinci ve derin
benliðimizde güzelliðe, düzene, birliðe,
uyuma, yetkinliðe, özgürlüðe, sonsuzluða
ve Tanrý'ya doðru için için tüten bir özlem.
O yüzden, sanatçýnýn hayatýmýza serptiði
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ýþýkla irkiliyoruz birden. Sanatýn kendine
özgü büyüsü ile yeni bir görüþ kazanýyoruz.
Artýk sadece bakmýyoruz, görüyoruz da. Ve
durgun, donmuþ bir böcek gibi yaþamaktan
silkinip, insan olmanýn hazzýný duyuyor ve
yaþamý güzel buluyoruz.
Günlük yaþantý genellikle içgüdü ve
alýþkanlýklara dayalý bir çýkar çemberi
içinde döner durur. Ve bu hali ile heyecan
verici olmaktan uzaktýr. Öyle ki, etrafýmýzdaki bunca nesne ve olaya karþýn, biz yalnýzca ihtiyaçlarýmýzý giderecek, isteklerimizi doyuracak olanlarý görür, iþitir, o kadarý ile ilgileniriz. Oysa gördüðümüz, basýp
geçtiðimiz her þeyde bize gülen ne güzellikler vardýr... Bunu görüp tam ve özgür bir
sanat hazzý tadacak yerde çevremizden o
anki bedensel gereksinmelerimizi giderecek
kadarýný alýr, yaþam kýrýntýlarý ile yetiniriz.
Ýþ hayatýnýn hay huyu içine dalmýþ bir
müdür için koltuk, üzerinde oturulacak bir
nesnedir sadece. Van Gogh'a gelince, onun
için bir hasýr iskemle, baþlý baþýna bir
güzellik deðeri ve resim konusudur. Onun
gözünde iskemle, oturulacak bir nesne olmaktan çýkar; bir kompozisyon, bir þekil ve
renk armonisi haline gelir. Böylece biz, bir
hasýr iskemleyi, bize saðladýðý fayda açýsýndan deðil, fakat iskemleyi kendisi olarak,
kendi özündeki güzellikleri ile görür her
türlü çýkardan arýnmýþ estetik haz duyarýz.
Günlük hayatlarýnda insanlar en azla ilgilidirler daima. Ýstek ve ihtiyaçlarý öylesine
baðlamýþtýr ki onlarý, onun dýþýndakilere kör
ve saðýrdýrlar âdeta. Ona görmediðini
gösterecek, duymadýðýný duyuracak olan
sanatçýdýr. Yaþantýyý yeniden canlandýrýp
zenginleþtirerek, onu çekici ve güzel bir
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hale getirmek sanatçýnýn görevidir. Þair
kelimelerle oynayarak gönüle giden yolu
bulur. Heykeltraþ kafasýndaki bir anlamý
taþa kazýyarak onu unutulmaya karþý korur.
Müzisyen seslerden bir asansör sistemi
kurarak, Bach gibi bir anda insaný
gökyüzüne yükseltir. Romancý olaylara,
gereksiz ayrýntý tozundan silkelenmiþ olarak
öyle bir biçim ve doku kazandýrýr ki, biz
yaþarken deðil de, okurken onlarýn daha
çok farkýna varýrýz. Böylece bu sanat eserlerinin karþýsýnda göz, sadece bakmaktan
zevk alýr, kulak yalnýzca dinlemeyi ister;
akýl, hayatý usta bir roman gibi anlamanýn
ve gönül her an bir yeninin peþinde bir
çocuk gibi þaþarak yaþamanýn, yaþamý þarký
söylemekle birlemenin o insanca hazzýný ve
þükrünü yaþar. Bir iskemle, sadece iskemle
olmaktan fazla bir þeydir onun gözünde.
Yaþantý çok kere, fark edemediðimiz
yerde ölü noktalarla doludur. Ve o haliyle
can sýkýcý bir suskunluk içindedir. Hayata
anlam verip yorum kazandýran, onu canlandýrýp özündeki güzelliði, düzeni, içerikle
biçim arasýndaki uyumu, çokluktaki birliði
görüp gösteren sanattýr. Eðer yaygýn bir
sanat tümünü kucaklayýp canlandýrabilseydi, o takdirde en sýradan gündelik iþler,
zorunluluklar bile, sevginin ve sanatýn her
þeyi güzel gösteren büyüsü sayesinde o
anki özellikleri ve güzellikleri ile estetik bir
haz konusu olurlardý. Yine bu anlamda,
baþkalarýyla olan iliþkilerimiz dostluða ve
sevgiye benzer bir hâl alýrdý. Varlýðýn
bütününe yayýlan bu sevgi her þeyi güzel
gösterirdi bize. Ele aldýðýmýz her iþi, bir
yazarýn yazý yazarken, bir ressamýn resim
yaparken duyduðu þevkle yapardýk.
Yaþamak sürekli bir yaratýcý eylem ve sanat
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haline gelirdi. O zaman yaþamýmýzýn tümü
bir þiire dönüþürdü. Her iþimize bir sanat
zarafeti, bir renk, bir ses, her þeye bir
güzellik ve sanat hali sinerdi. Öylece yaþamak coþkun ama düzenli, özgür ama
disiplinli bir hâle girerdi. Bunu saðlamak
için sanatçýlar geçmiþten bugüne ne çetin
çabalar sarfetmiþ, ne büyük özverilere katlanmýþlardýr. Bütün insanlarýn paylaþtýðý
yaþamý sürdürme görevine karþýlýk, hayata
anlam ve içerik kazandýrmak, insanlara
sevinç sunmak görevini de sanatçýlar
üstlenmiþlerdir. Kutsal kitap bu gerçeði bir
öykü ile aydýnlatmaya çalýþýr:
"Tanrý iki kardeþi çaðýrmýþ ve demiþ ki:
Ýnsanlarýn sefaletine artýk dayanamayacaðým. Sizi esenliðe çýkaracak ve en güzel
hayallerinizi gerçekleþtireceðim. Ve þöyle
demiþ kardeþlerden birine: Topraðýn tüm
ürünlerini ve sahip olmak istediðin her þeyi
sana vereceðim. Bu yönde ne dilersen dile,
dileðin yerini bulacak. Yiyemeyeceðin
kadar yiyecek, taþýyamayacaðýn kadar para
senin olacak. Ýstersen ay ve yýldýz bile sana
kucak açacak. Þu þartla ki, sen bu þeyleri
sana niçin verdiðimi arayýp bulacaksýn."
Sonra Tanrý öteki kardeþe dönmüþ ve
"Seni" demiþ "baþka bir iþ için seçtim. Sen
yaratýlýþýn anlamýný bileceksin. Ve niçin
yaþanmasý gerektiðini. Þu þartla ki hayatýn
neþesini ve sevincini sen bulacaksýn. O
arada dünya geçimin biraz dar olacak.
Gördüðün güzellik uðruna buna dayanacak,
haksýzlýða uðradýðýnda torunlarýn hesabýna
bütün bunlara katlanacaksýn."
Böylece sanatçýnýn yazgýsý baþtan belirlenmiþ olur. Geçim darlýðý, türlü çile ve zorluk insanlarýn anlayýþsýzlýðý sonucu sanatýna

sýðýnma, yalnýz onunla avunma, zayýf
anlarýnda kendini "Lüzûmsuz adam" sanma,
zaman zaman özellikle yaratma anlarýnda
her þeye raðmen þükürle dolma ve nihayet,
daha çok öldükten sonra gelecek kuþaklarýn
gönlünde hak ettiði yeri ve deðeri bulma...
Schiller "Yeryüzünün Paylaþýlmasý"
þiirinde sanatçý ve Tanrý'nýn diyaloðunu çok
baþarýlý bir biçimde verir.
Tanrý bütün nimetlerini kullarýnýn önüne
serer. Bunlarýn kardeþçe paylaþýlmasýný
ister. Eli ayaðý tutan herkes üþüþür nimetlerin baþýna. Çiftçiler topraklarý alýrlar.
Avcýlar elde silâh ormanlara dalarlar.
Tüccarlar ambarlarý doldurur týka basa.
Rahipler cenneti satar para karþýlýðýnda.
Kimi "kralým" diye geçer baþa. Vergi koyar
insana, daða, taþa. Paylaþma bittikten sonra
uyanýp kendine gelen þair bakar ki her þey
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çoktan bitmiþtir. Boþ yere sahipsiz bir nimet
arar. Anlar ki her nesnenin bir sahibi var.
Ýþte o zaman bir sitem çýðlýðý kopar ta içinden. Ve Tanrý'ya ulaþýr hemen:
Herkese verirken nimetini ey Tanrý
Unuttun mu bu en sadýk kulunun payýný
Herkes aldý hakkýný, hani ya benimki
Diye þikâyet etti þair yükselterek sesini
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Iþýðýnla coþup sarhoþ olmuþtum o an
Duyuyordu kulaðým göklerin ezgisini
Kaçýrdým dünya nimetlerini, baðýþla
beni.
Ve Tanrý þöyle noktalar konuþmayý:
Dünyayý verdim isteyenlere
Dileyen, dilediðine sahip olsun diye
Ama hepsinden geçip, beni isteyeni
Dost seçtim kendime ey sevgili!...

Ve Tanrý bu sitemi þöyle karþýlar:
Güzele gönül vermiþ þairim
Buna sýzlanmaya hakkýn var mý senin?
Dünya paylaþýlýrken sen neredeydin?
Þairin gözü yine bir güzelliðe dalmýþ ve
gönlü yatýþmýþtýr.
Biliyorsun ya Tanrým!
Ben hep seninleydim!
Gözüm yüzünü seyre dalmýþtý öyle
hayran

Her an yeni bir güzellikle yoðrularak,
insanlara ýþýk vermek için benliðini mum
gibi eriten ve giderek ýþýðýn kaynaðýna
koþan bir pervane gibi kendini yakan,
Tanrý'da tükenen tüm soy sanatçýlarý
düþünüyorum da, yedi yüzyýl evvelinde
öyle vakur, sade, Yunus geliyor aklýma.
Onun varlýðýn tümünü, seven bir gönlün
potasýnda sanata dönüþtüren þiirleri ve ille
"Bana seni gerek seni" diyen sesi. Tanrýsal
bir gözle bakabilseydik, varlýðýn tümü bir
güzellik anýtý alarak serilirdi gözlerimizin
önüne. Sanatçýlar zaman zaman bu
bakýþa veya duyuþa eriþerek bize
evrenin özündeki güzelliði gösterdiler, sevgiyle bakmayý ve
Sevgisinden Vareden'in önünde
saygý ile eðilmeyi öðrettiler. Sevgi
ile bakmak, gerçek ibadeti bulmak, varlýðýn özüne inip onunla
rezonans haline girmek, öylece
bizi ve her þeyi Sevgisinden
Vareden'e yaklaþmak demektir.
Yüreði ile bakmasýný öðrenen,
baktýðý her yerde O'nu görür. Ve
O'nun bin bir güzellikle iþlenmiþ
evren seccadesine eðilip yüz sürer.
Ýþte sanatçýnýn secdesi budur!..
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20.

yüzyýlýn en büyük
þifacýlarýndan ve kâhinlerinden olan Edgar Cayce,
yaptýðý seanslardan
(Readings) birinde, insanlarýn daha önceki hayatlarýndan bahsetmiþ olduðunu
uyandýktan sonra öðrendiðinde, adeta
þoke olmuþtu. Kendisi, o zamana kadar
Ýncil'de yazýlanlara inanan çok dindar bir
Protestandý ve Ýncil'de
Reenkarnasyon'dan söz edilmiyordu.
10 Aðustos 1923'de, Ohio Eyaleti
Dayton kentinde bir otel odasýnda yaptýðý
bu seansta Cayce uyku halinde, dünyaya
defalarca gelip gitmenin bir efsane deðil,
doðal bir kanun olduðunu bildirmiþti.

Cayce bu seansýn ardýndan derin
þüphelere düþtü ve bilinçaltýnýn kötü güçlerin eline geçmiþ olduðunu, bundan
böyle özel yeteneklerini kullanmamasý
gerektiðini düþünmeye baþladý. Ona
kalsa, her þeyi o anda býrakacak ve
arkasýna bakmadan kaçacaktý. Ama o
zamana kadar reenkarnasyon araþtýrmalarý yapmýþ ve Cayce'yi bu seansý yapmaya ikna etmiþ olan Arthur Lammers,
Cayce'nin verdiði bilgilere hayran
kalmýþtý. Neticede onun desteðiyle
seanslara devam etmeye karar veren
Cayce, bu yoldan muazzam bilgilerin
gelmesinin ve binlerce insanýn yaþamýnýn
ve daha fazla sayýdakinin de yaþama
bakýþýnýn ve görüþlerinin deðiþmesinin
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yolunu açmýþ oldu. Bundan sonra da,
hastalarýna ilaveten, sýrf geçmiþ yaþamlarýný ve bu hayatlarýnda nasýl bir yol
takip etmeleri gerektiðini öðrenmek
üzere, sayýlarý iki bin beþ yüzü aþan
insan Cayce'nin kapýsýný çaldý.
Engellenmiþ Modacý
1927 Aðustos ayýnda Alice Greenwood,
14 yaþýndaki erkek kardeþi David
Greenwood için bir seans rica etmiþti.
Cayce her zaman olduðu gibi kendiliðinden hipnoza girerek bu seansý idare eden
sekreteri Gladys'in, seanslarda hep
olduðu gibi, kendisine yönelttiði sorularý
dinledi: "David Greenwood adýndaki
1923 doðumlu varlýðý karþýnda göreceksin, onun bu yaþamýndaki gizli veya
açýk evrensel güçlerle olan baðlantýlarýný,
ayrýca yeryüzü üzerindeki önceki
görünüþlerini ve bu yaþamýndaki
geliþmesini destekleyen veya engelleyen
unsurlarý ve yeteneklerini ve bu yaþamýnda neler elde edebileceðini anlatacaksýn."
Cayce özetle þunlarý söyledi: "Varlýk
aslýnda saðlam bir bedene sahip ama bazý
eðilimleri, bedeninde ifadesini bulan
bozukluklara yol açýyor, özellikle
sindirim sistemini korumalý ve aþýrýlýklardan kaçýnmalý. Þayet giyim ve giyim
malzemesi alanýndaki ticari konulara el
atarsa, baþarýlý olacaktýr, çünkü bu konular doðal ilgisi yönündedir."
Sonra David'in bir önceki yaþamýnda,
Neil adýyla, Fransa'da on üçüncü Lui'nin
sarayýnda önemli bir görevde bulunduðunu, sarayda kralýn gardrobundan
sorumlu bir çeþit moda uzmaný olduðunu
söyledi. Cayce'nin bunlarý söylerken, söz-
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lerini özenle seçtiði dikkati çekiyordu,
anlaþýlan onyedinci yüzyýlýn saray
Fransýzcasý'ný, yaþadýðý çaðýn bilincindeki
Ýngilizce deyimleriyle ifade edebilme
uðraþý içindeydi.
Cayce daha gerilere gittiðinde, David'i
Yunanistan'da, Ege kýyýlarýnda Isthmus'ta
buldu. Bu defa adý Colval idi ve Colval,
o zamanki karýþýklýklardan istifade önemli bir pozisyona gelmiþ ama bu durumu
kötüye kullanmýþtý. Daha önce ise, Ýran'da, Ýskender'in iþgali esnasýnda Saray
Doktoruydu. Bu hayatýnda Abiel adýyla
birçok entrikaya ve rüþvet olaylarýna
karýþmýþ ve otoritesini kötüye kullanmýþtý. Daha önceleri Ýsois adýyla Mýsýr'da
yaþamýþtý ve burada da yönetenlerin sevgi
ve güvenini kazanarak, özel bir kýyafet
taþýyan ilk rahiplerden olmuþtu. Kendisini halka o kadar sevdirmiþti ki, ölümünden sonra kendisine kutsal bir kiþi veya
tanrý olarak ibadet edildi. Daha önceki bir
yaþamýnda ise, Atlantis'te tahtýn veliahtý
olarak Amiaie-Oulieb adýyla yaþamýþ ve
Atlantis battýðýnda boðularak ölmüþtü.
David'in bu yaþamýndaki arzusu doktor
olmaktý ama Cayce ona bu arzusundan
vazgeçmesini, böylece Ýran'da geçirdiði
yaþamýndaki kötü unsurlarýn bu hayatýnda da ortaya çýkarak onu yolundan
alýkoymasýný engellemesini tavsiye ediyordu. David'in tüm bu yaþamlarýnda,
insanlarý idare etmek, onlarla baðlar kurmak, törenler ve törensel kýyafetler ile
olan alýþkanlýklarý öne çýkýyordu.
Tabii ki David'in, Cayce'nin deðinmediði, bunlardan baþka yaþamlarý da
olmuþtu, kendisi defalarca gelip gitmiþ
bir ruh grubuna dâhildi. Ama sözü edilen
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bu yaþamlar, bugünkü yaþamýndaki
sorunlarýna etki edebilecek olanlarýydý.
Cayce seansýný, David'in fiziksel olarak
sindirim sistemine dikkat ederek bazý
önlemler almasýný, mesleki olarak insanlarla iliþkiye dayanan ticari iþlere atýlmasýný önererek, her zamanki gibi, þu
sözlerle sonlandýrdý: "Bu sefer için
bitirdik."
Bu seansýn protokolü David'in ebeveynine gönderildi ama onlar olayda bir
anlam bulamayarak David'e hiçbir zaman
okutmadýlar. Yalnýzca kýzkardeþi Alice,
protokolü titizlikle sakladý.
1934 yýlýna gelindiðinde, David 21
yaþýndaydý, küçük bir gazetede daðýtým
iþlerini yönetiyor ve hiçbir ilerleme
olanaðý olmayan bu iþte çok sýkýlýyordu.
Kýzkardeþi Alice nihayet ona Cayce'nin
protokolünü okuttu ve tavsiyelere kulak
vermesini söyledi. Ancak David bunu
önemsemedi, sindirim sistemi saðlýklýydý
ve reenkarnasyon düþüncesi ona hiçbir
þey ifade etmiyordu, giyim endüstrisine
karþý hiçbir ilgi duymuyordu ve kendisinin engellenmiþ bir modacý olabileceði hususunu ise gülünç buluyordu.
1940 baharýnda Alice onu, bir giyim
fabrikasýnda çalýþmaya ikna etti. Fabrika
sahipleri Cayce'yi biliyorlardý ve David'in
kendi branþlarýnda, gerçekten doðal bir
yeteneði olacaðýný düþünüyorlardý. Okul
ve dernek uniformalarý üreten bu fabrikada, seyyar satýcý olarak baþlayan David,
müþteriler nezdinde öyle bir baþarý
kazandý ki, kýsa zamanda fabrikanýn satýþ
alanýný birkaç eyalete geniþletti. Ama
ayný zamanlarda, birden ortaya çýkan
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yiyecek alerjileri yüzünden askerlikten
muaf tutulmuþtu. Ýkinci Dünya Savaþý
sýrasýnda, orduya gönüllü yazýlan David,
burada da, üniforma ünitesinin baþýna
getirildi. Savaþtan sonra eski fabrikasýna
döndü ve orada tek müdür olarak çalýþmaya devam etti. Böylece Cayce'nin
söylediði her þey doðru çýkmýþtý: giyim
malzemeleri konusunda büyük baþarýya
ulaþmasý ve sindirim sistemindeki bozukluklarýn da ortaya çýkmasý.
David, Cayce'nin söylediklerinin bu
derece doðru çýktýðýný görünce, onunla
baþka seanslar yaptý ve sindirim sistemindeki hastalýðýnýn kaynaðýnýn, Fransýz
kralýnýn sarayýndaki sýnýrsýz yemek ve
içmek alemleri olduðunu öðrendi. O
yaþamýnda bedenini o derecede kötü kullanmýþtý ki, bunu bir daha hiç yapmamasý
için bu yaþamýnda diyet ve sýkýntý çekmesi gerekmiþti.
Cariyenin Kurtarýcý Eli
Stella Kirby, eþinden boþanmýþtý ve
çocuðuna bakabilmek için, bir tanýdýðýnýn
tavsiyesiyle hemþire olmaya karar verdi
ve bunun için gerekli olan kurslara gitti.
Hemþire çýktýðý zaman, normal hemþire
maaþýnýn iki misli öngörülen, özel bir
hasta bakýmý için bir teklif aldý.
Görüþmeye gittiði görkemli villada her
þey mükemmeldi, evin idarecisi konumundaki kadýn onu çok iyi karþýladý,
kalacaðý oda mükemmeldi ve özel
ahçýnýn hazýrladýðý yemekler nefisti. Ama
bakmasý gereken hasta, yetmiþ beþ yaþýnda tamamen akýl yoksunu bir ihtiyardý.
Yattýðý yatak demir bir kafes içindeydi,
kendisi kafes içinde boþ bakýþlarla oturuyor ve her türlü normallikten uzak,
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üzerindeki elbiseleri parçalýyordu.
Konuþamýyor, söylenenleri anlamýyor ve
temizliði için yapýlan gayretlere karþý
geliyordu, yemek yemediði için küçük
bir çocuk gibi baþkasý tarafýndan beslenmesi gerekiyordu. Stella içinde hissettiði
dirence raðmen, hastanýn beden temizliðini saðlamayý denemek üzere kafese
girdi ama ihtiyara dokunduðu anda öyle
bir tiksintiye kapýldý ki, kendisini
banyoya zor atarak kusmaya baþladý.
Bu durum sonraki günlerde de devam
ettiðinden, o kadar çok ihtiyacý olduðu bu
iþi býrakmaya karar vermiþti ki, tam da o
günlerde Edgar Cayce'den yardým
istemesine olanak doðdu.
Cayce'nin seansýnda ortaya çýkanlar
çarpýcýydý. Yaþlý hasta ile Stella'nýn yollarý geçmiþ yaþamlarýnda iki defa
çakýþmýþtý. Mýsýr'daki bir yaþamýnda, bu
kiþi onun oðluydu. Stella'nýn duyduðu
muazzam tiksinti ise, her ikisinin de Orta
Doðu'da geçirdikleri daha sonraki bir
yaþamdan kaynaklanýyordu. Bu yaþamda
bu kiþi, önemli bir mevkide bulunan,
herkesin saygýsýný kazanmýþ biriydi.
Ancak özel hayatýnda, bir çeþit sarayda,
bir sürü genç kadýnla birlikte yaþýyordu
ve bu kadýnlar onun bir dizi anormal cinsel isteklerine boyun eðmek zorundaydýlar. Stella bu yaþamda, iþte bu kadýnlardan biriydi ve o yüzden, hastanýn bedenine dokunduðu anda, o sarayda yaþadýðý
aþaðýlanmalarýn yarattýðý ve ruhunda
depolanmýþ olan nefret ve tiksinti,
birdenbire açýða çýkmýþtý.
Ama Cayce, bu varlýðýn sevgiye karþý
tepki vereceðini ve Stella'nýn, þayet kendi
karmasýný aþmak istiyorsa, onu severek
bakmasý gerektiðini söylüyordu. Bu evi
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terketmek ve bu hastadan kaçmak çözüm
deðildi, çünkü aralarýndaki karma baðlantýsý çözülmemiþ bir biçimde gelecek
yaþamlara aktarýlacaktý. Reenkarnasyon
düþüncesi Stella'ya yabancýydý ama
Allah’a inanan bir insan olarak bu ihtimale karþý açýktý. Ýþi býrakmadý ve diþlerini sýktý ama bakýmýný üstlendiði bu zavallý yaratýðý sevmesi gerektiði düþüncesi,
baþlangýçta onu neredeyse öldürüyordu.
Çok defa pes etme noktasýna geldi ama
Cayce'nin seansta söyledikleri, her
seferinde onu tekrar doðru yola getirdi.
Neticede yaþlý hastada birtakým deðiþiklikler olmaya baþladý. Sonuçta Stella'nýn
her dediðini anlayýp aynen yapmaya,
düzgün yemek yemeye baþladý. Artýk
temizliðine de dikkat ediyor ve giysilerini
yýrtmýyordu. Stella odasýnda dolaþtýðýnda
ise, sadýk bir köpeðin bakýþlarýyla onu
adým adým takibetmesi görülecek bir
þeydi.
Cayce'nin söylediði gerçekleþmiþ, sevgi
ile muamele sonuçta onun hasta beynine
bir yol bulmuþtu ve tekrar sevildiðini
anlamasý, içinde bulunduðu cehennemden
kurtulmasýna neden olmuþtu. Ýki sene
kadar böyle yaþadýktan sonra ise, nihayet
huzur içinde ölebildi. Stella da ondan
sonra, hak ettiði dengeli ve huzurlu
yaþamýný sürdürdü.
Cayce, ikisinin ana oðul olarak
geçirdikleri Mýsýr'daki yaþama fazla
deðinmemiþti ama sebepsiz bir sonuç
olmadýðýna göre, bu yaþamda belki de
annenin oðula karþý bazý borçlanmalarýnýn veya ihmallerinin, Orta
Doðu'daki biçimde bir yaþam ortaklýðýný
doðurduðu söylenebilir. Karma kanunlarýný tanýyan biri için, belki de annenin,
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oðlu olan varlýðýn daha sonraki yaþamýnda birtakým aþýrýlýklar yapmasýný
engelleyebilecek olan bir tutum göstermeyi ihmal etmesinin, daha sonraki komplikasyonlara yol açmýþ olabileceðini
söylemek pek de uzak bir ihtimal sayýlmaz. Stella'nýn bu yaþamýnda, karma ve
reenkarnasyonun asýl amacýnýn Cayce'nin
söyledikleri doðrultusunda, sevginin
hâkimiyetini saðlamak olduðunu anlamasý ve bu þekilde davranmasý, herhalde
her ikisini de, ileride daha eziyetli ve karmaþýk olabilecek yaþam yollarýndan korumuþ oldu.
Ýki Kýz Arkadaþ
Irene McGinley Cayce'ye ilk defa
geldiðinde 17 yaþýndaydý ve bir bacaðýndaki kemik kanseri o derecede ilerlemiþti
ki, doktorlar kanserin yayýlmamasý için
bacaðýn kesilmesinden baþka çare
görmemekteydiler. Irene akýlý, cazip ve
yetenekli bir genç kýzdý. Zengin bir aileden geliyordu ve bu ailede büyük
aðabeylerinden birinin karýsý olan Kit de
yaþýyordu. Kit, kendi çocuklarý da olduðu
halde, Irene'in özel hastabakýcýsý ve
arkadaþýydý ve onunla çok iyi anlaþýyordu. Cayce'nin yaptýðý saðlýk seanslarýndaki tavsiyeler yerine getirilerek, bacaðýn
kesilmesi önlenmiþ ve Ýrene iyileþme
yoluna girmiþti ki, kendisi bir de yaþam
seansý yapýlmasýný talep etti Cayce'den.
Baþýna neden böyle bir hastalýk geldiðini
öðrenmek istiyordu.
Seansta Irene'nin bir önceki yaþamýnda,
Amerika'da Avrupalýlar'ýn ilk yerleþmeleri zamanýnda yaþamýþ, dinine
düþkün ve dikiþ nakýþ örgü iþlerinde usta
bir ev kadýný olduðu ortaya çýktý. Daha

21
önceki yaþamý ise, Roma'da Ýmparator
Neron'un hâkimiyeti altýnda ve ilk
Hristýyanlar'ýn takibata uðradýðý yýllarda
geçmiþti. Bu yaþamýnda Irene, zengin bir
hükümet temsilcisinin kýzýydý. Ýlk
Hristiyanlar'ýn yaþamlarýný ve baþlarýna
gelenleri uzaktan inceliyor ve hattâ kendi
evlerinde çalýþan bazý Hristiyanlýðý kabul
etmiþ hizmetkârlarýn bu samimi
inançlarýyla alay ediyordu. Cayce, bu
tutumunun bedenindeki bazý bozukluklarý
hazýrladýðýný söylüyordu. Daha enteresan
olan þey ise, bu yaþamýndaki yengesi
Kit'in, Roma'daki yaþamýnda da onunla
ayni evde yaþýyor olmasýydý. Kit o
zaman, evlerindeki bir bekçinin kýzýydý.
Ýki kýz, biri bir hizmetkâr kýzý olduðu
halde birbirleriyle iyi anlaþýyorlar, birlikte arp çalýp þarkýlar söylüyorlardý. Kit de
gizlice Hristiyanlýðý kabul etmiþti. Irene
de bu öðretiye karþý bir çekim hissetmeye
baþlamýþtý ama tabii bunu açýkça kimseye
söyleyemiyordu, çünkü Neron'un
Roma'sýnda üst tabakadan bir Romalý
bile, Hristiyanlýða eðilimini gösterirse,
diðer Hristiyanlarla birlikte Arena'da
vahþi hayvanlara atýlma tehlikesine
maruz kalabilirdi. Ama bundan sonra
hepsinin kaderini deðiþtiren bir þey
gerçekleþti ve Irene'in de ilgi duyduðu bir
genç adam, Kit'e aþýk oldu. Ýrene kendisine karþýlýk vermeyen ve arkadaþýna âþýk
olan bu genç adama karþý duyduðu öfke
içinde ve onu cezalandýrmak amacýyla,
yetkililere kýz arkadaþýnýn Hristiyan
olduðunu haber verdi. Yakalanan arkadaþý
Arena'da vahþi hayvanlara atýldý ve genç
adam onun parçalanarak ölmesini, tribünlerde dehþet içinde seyretmek zorunda
kaldý. Irene genç adamýn yanýbaþýnda,
onun sevdiði kýzýn vahþice öldürülmesi
karþýsýnda duyduðu acýsýný seyrederek
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güldü. Bu yaptýðýný, kýskançlýktan
çýldýrdýðý için yapmýþtý ama sonuçlarýný
görmekte de gecikmedi. Olaydan sonra
bir daha kendine gelemeyen genç adam,
Irene'nin gözleri önünde tükenip bitti ve
Irene kendisi, piþmanlýklar ve acýlar
içinde kaldý. Özellikle arkadaþý ile birlikte çalýp söyledikleri þarkýlarý duyduðu
zaman kahroldu. Irene yaptýðýnýn
sonuçlarýný, daha o yaþamýnda vicdan
azabý olarak çekmeye baþlamýþtý ama
kendi yarattýðý bu karma kanunu bu
yaþamýnda, kendisini acýnacak bir duruma düþürerek iþlemiþti. Hastalýðýndan
dolayý baþkalarýnýn yaptýðý bedensel
faaliyetleri yapamýyor, baþkalarýnýn merhametine ve yardýmýna muhtaç oluyor
hattâ bazen de kendisiyle alay edilmesine
maruz kalýyordu. Cayce'nin tavsiyesi þöyleydi: "Varlýk, yaþama nasýl yaklaþacaðýný
bilirse, olup bitenlerin þimdi üstesinden
gelebilir. Alay etmekle ve küçük
düþürmekle deðil; ruhun gücüyle ve
sabýrla, övgüyle dostlukla ve yumuþak
sözlerle, müzikle zevk vererek ruh ve
beden arasýndaki harmoniyi saðlayacak
her türlü uyarýyý yapmakla. Etin zayýflýklarý (bedensel hastalýklar), ruhun
yaralarýdýr ve ancak irade ruhla bir olursa
iyi olurlar."
Irene Cayce'nin seansýný ciddiye aldý ve
arp çalmaya baþladý ve bu iþi o kadar
ilerletti ki, daha sonra konserler verdi.
Sahneden çekildikten sonraki yýllarda da,
idare ettiði anaokulunda çocuklara arp
çalmayý ve müzik sevgisini öðretmeye
devam etti.
Kit ise daha iyi bir karmaya sahipti.
Mýsýr'daki bir yaþamýnda, bu yaþamýnda
Irene'ye bakmasýný kolaylaþtýran hasta
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bakýmý yeteneðini geliþtirmiþti.
Arabistan'daki bir yaþamda, sosyal
mevkiine düþkün boþ bir yaþam geçirdi
ama sonra Roma'da Hristiyanlýðý kabulü
ile büyük spiritüel geliþme gösterdi, hattâ
o kadar ki, Arena'da öldürüldüðü zaman
bile, içinde Irene'ye karþý bir kýzgýnlýk
taþýmadý. Daha sonraki bir yaþamda ise,
Fransýz ihtilali sýrasýnda 12 yaþýnda bir
çocuk olarak 16. Louis ve Marie
Antoinette'in tevkif edilmelerine þahit
oldu, büyüyünce ihtilale bizzat katýldý ve
o zamanýn kargaþasý içinde, güç peþinde
koþarken yine bizzat ihtilalin kurbaný
oldu. Bu yaþamýnda ise, hýrslarýný geri
iterek bir aile kurmayý ve ailesi için çalýþmayý seçti. Irene için gösterdiði ilgi ve
ihtimam, baþka zamanlarda yüklendiði
karmik borçlarýn ödenmesinde yardýmcý
oldu. Kit hatta bu yaþamýnda hayvanlara
karþý doðuþtan taþýdýðý ve Arena'da
parçalanarak öldürülmesinden kaynaklanan korkusunu bile yenmeye
muvaffak olmuþtu.
Reenkarnasyon'un Kavranmasý
Güç Derinliði
Reenkarnasyon kanunlarýnýn, biz
yaþayan insanlar ve bizim dünya bilincimiz tarafýndan tesbit ve tasnif edilip
kurallara baðlanamayacak kadar geniþ
kapsamlý ve çeþitli olduðunu, bu konu
üzerine eðildikçe ve çeþitli ve sonsuz
kaynaklarý tetkik ettikçe, attýðýmýz her
adýmla birlikte, hep biraz daha iyi anlamaktayýz. Reenkarnasyonun ve karmanýn
ne olduðunu, nasýl iþlediðini biraz olsun
kavrayabilmenin en iyi yolu, herhalde
onu hiçbir kurala baðlamaya, bir takým
listelere ve maddelere dönüþtürmeye
çalýþmadan, gelen her türlü bilgiye açýk
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bir göz ve yürekle izlemek olacaktýr. Bu
yürüyüþ esnasýnda, daha sonradan gelen
bir bilgi, daha öncekileri içine alýp,
deðiþtirip, geniþletebilir, sýnýrlarýný daha
öteye atabilir. Burada da yapýlacak þey,
yeni gelen ( ya da bizim yeni ulaþtýðýmýz)
ve belki de daha öncekilere zýt gibi görünen bilgiyi toptan reddetmek yerine, olabilirliðini ihtimal dâhilinde tutarak,
araþtýrmaya ve öðrenmeye devam etmek
olmalýdýr. Belki de daha sonraki adýmlarýn birinde, eksik olan bir taþ yerine
oturacak veya yeni bir halka zinciri
tamamlayacaktýr.
Biz insanlar, genelde linear (çizgisel,
yani olaylarýn veya fikirlerin silsile
halinde ardarda dizilmesi) tarzda
düþündüðümüzden, bir þeyin bir
diðerinden sonra gelmesi þeklinde deðil
de, ard arda dizilmeyen unsurlarýn bir
aðla birbirine baðlý biçimde bulunabilmesini düþünmek bize zor gelir.
Örneðin yine, bir þey doðruysa, öteki þey
yanlýþtýr bizim için. Baþka bir bakýþ
açýsýndan her ikisinin de doðru olabileceði düþüncesine pek sýcak bakmayýz. Bu
bildiðimiz sistemi her þeye olduðu gibi,
reenkarnasyona da tatbik ederek
düþünürüz. Örneðin, bir varlýðýn bir sonraki yaþamýnda, bir öncekinden, bizim
anlayýþýmýza göre daha ileri olmasý
gerektiði bize uygun gelir. Bu arada
hangi unsurun daha ilerlemiþ olduðunu
da kesin olarak söyleyemiyeceðimiz
halde, ille de bizim anlayýþýmýza göre bir
ilerleme görmek isteriz. Oysa reenkarnasyon daha karmaþýk iþlemekte ve bir
varlýk, birikimindeki bizim gözümüzden
kaçan küçücük bir eksiklik için bile
tekrar dünyaya dönebilmektedir. O yüzden, bir varlýðýn (dünya zamanýna göre)
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önceki ve sonraki yaþamlarýnda,
anlayýþýmýza uygun bir silsile göremezsek, çeliþkiye düþmemek yine kendi
bilgilerimizin selâmeti açýsýndan yararlý
olacaktýr.
Eklenecek önemli bir husus da, gerek
Edgar Cayce'in gerekse daha önceki
sayýlarýmýzda bilgilerinden örnekler
verdiðimiz Seth isimli bedensiz varlýðýn
da belirttiði gibi, inanmasý bize zor gelse
bile, insanlarýn ruhsal anlamda en çok
ilerlemeyi, önemsiz gibi görünen, isimsiz, aksi sedasýz geçip gitmiþ, arkasýnda
hiçbir iz býrakmamýþ sessiz ve sýradan
yaþamlarýnda yapmakta olduklarýdýr.
Bu noktada yine Cayce'ye dönersek, bu
büyük mistik insan kendi geçmiþi
konusunu da açýklamýþ ve önceki yaþamlarýndan söz etmiþtir. Bu arada, son derecede olaðan, son yaþamýndaki yetenekleriyle hiç ilintisi olmayan, hattâ bazý
kötü alýþkanlýklar ve hatalarla geçirdiði
zamanlarý da gün ýþýðýna çýkarmaktan
çekinmemiþtir.
Örneðin bir önceki yaþamý, Amerikan
Baðýmsýzlýk Savaþý esnasýnda,
Amerika'daki baðýmsýzlýk mücadelesine
karþý savaþmýþ olan Ýngilizlerin paralý
askeri olarak geçmiþtir. Ýngiltere'de
Cornwall'da 1742'de, kaçakçýlýk ve korsanlýk yapan büyük bir ailenin çocuklarýndan biri olarak doðmuþ ve kendisine
John Bainbridge adý verilmiþ. Daha sonra
Ýngilizlerle Amerika'da, Cayce'nin
yaþadýðý Virginia Beach'e yakýn
Chesapeake Bay'e gelmiþ. Kýzýlderililerle
yapýlan çatýþmalarla Kanada'ya kadar
yolu düþmüþ ve o zamanlarýn bu sýnýr
bölgelerindeki kargaþalý yaþama ayak
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uydurmuþ, içkiye, kumara ve kadýnlara
düþkün biri olarak yaþamýný sürdürmüþ.
Bu yaþamýnýn sonlarýnda ise, kýzýlderililer tarafýndan kuþatýlmýþ olan Fort
Dearborn (þimdiki Chicago yakýnýnda)
sonuçta kýzýlderililerin eline geçince,
John oradan kaçmaya çalýþan bir grup
insana yardýmcý olmuþ. Kadýnlar, erkekler ve çocuklardan oluþan bu grup,
John'un yardýmýyla kendi yaptýklarý bir
sal üzerinde Ohio nehri üzerinden kaçmaya çalýþmýþlar. Ne yazýk ki, kýzýlderililer salý her iki kýyýdan da takip ederek,
onlarýn karaya çýkmasýný engellemiþler.
Ellerindeki yiyecek stoklarý biten saldaki
insanlar sonuçta açlýktan birer birer
ölmeye baþlamýþlar. John da bu ölenler
arasýndaymýþ, ama onun koruyup kolladýðý genç bir kadýn sonuçta sað kalýp
kurtulabilmiþ. Fran isimli bu kadýn, daha
sonra iyilik ve yardýmseverliði ile tanýnan
bir pansiyon sahibesi olarak 48 yaþýna
kadar yaþayýp, dünyayý terketmiþ.
Cayce'nin, bu yaþamýyla adeta hiçbir
baðlantýsý görülemeyen bu geçmiþ
yaþamýndan söz etmesi ise, oldukça
ilginç iki husustan dolayý. Birinci husus,
John'un kaçmasýna yardým ettiði Fran'ýn,
yeni enkarnasyonunda Cayce'ye gelip
yardým istemesi. Bu hayatýnda yaþamýndan, iþinden, her þeyden son derecede
mutsuz olan bu kadýn, depresyonlarýnýn
sebebini araþtýrmak için Cayce'yi
aramýþtýr.
Sonuçta, Cayce'nin geçmiþ yaþamý,
Fort Dearborn'da olup bitenler ortaya çýktýðý gibi, Fran'ýn o zaman salda ölen tüm
akrabalarýnýn da, onun çeþitli yakýnlarý
olarak, Fran'ýn da yaþadýðý Chesapeake

SEVGÝ DÜNYASI

yarýmadasýnda yeniden dünyaya geldikleri anlaþýlýr. Bir önceki yaþamda yarým
kalan tüm iliþkiler anlaþýlan bu defa
devam etmektedir. Cayce bu yaþamda,
baþta Fran olmak üzere, Fran'ýn hemen
bütün akrabalarýnýn çeþitli hastalýklarýný
iyi eder, onlarýn hepsine bir bir yardým
eder. Bu olay varlýklarýn zamanlar içinde
bir grup olarak tekrar tekrar bedenlenmesine bir örnektir.
Ýkinci olay ise, Cayce ailesiyle 1925
senesinde ilk defa Virginia Beach'e
taþýndýðý zaman gerçekleþir. Cayce oðlu
Hugh'u oradaki berbere götürür. Berberin
beþ yaþýndaki oðlu da oradadýr ve
annesinin onu yatýrmasýný bekleyerek
huysuzlanmaktadýr. Babasý rahat durmasý
için eline bir kutu kek vermiþtir. Oðlan
Cayce'yi farkettiði anda birden ona
yoðunlaþýr ve kalkýp yanýna gider.
Elindeki kek kutusunu Cayce'ye uzatýr ve
þöyle der: " Buyrun, keklerin gerisi sizin
olsun, siz yiyebilirsiniz. Herhalde
karnýnýz hâlâ feci þekilde aç olmalý."
Babasý araya girer: " Beyefendiyi rahat
býrak. Yabancýlarý rahatsýz etmemen
gerektiðini biliyorsun." Oðlan Cayce'yi
tanýyan bakýþlarla ýsrar eder: "Ama ben
onu tanýyorum. O da saldaydý. O zaman
çok açtýnýz, öyle deðil mi bayým?" Cayce
bir kek alýr ve " Çok teþekkürler genç
adam." der. Ve sonra küçüðün kulaðýna
fýsýldar: " Tamamen haklýsýn. Saldayken
gerçekten müthiþ açlýk çekmiþtim."
Edgar Cayce'nin çocuklarla yaptýðý
seanslarýna da gelecek sayýmýzda yer
vereceðiz.
Alýntýlar: Die Tausand Leben Deiner
Seele/Edgar Cayce/Hugh Lynn Cayce
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Pîr Sultan Abdal
Derleyen: Nihal Gürsoy

HAYATI, ESERLERÝ,
FELSEFESÝ HAKKINDA
Yaþadýðý yýllar hakkýnda kesin bir
tarih bulunmamakla birlikte 16 y.y.da
yaþadýðý kesindir. Ölümü, bazý kaynaklarda 1587-1590 olarak gösterilmekte bazýlarýnda ise 1547-1551
olarak geçmektedir. Yaþamý hakkýndaki
bilgiler ile diðer halk ozanlarý gibi,

kendi þiirlerinden, halk söylentilerinden, baþka ozanlarýn onun için
yazdýklarý þiirlerden yola çýkýlarak
toparlanabilmiþtir. Pîr Sultan Abdal,
Sivas'ýn Yýldýzeli ilçesinin Çýrçýr
bucaðýna baðlý Banaz köyünde doðmuþtur. Asýl adýnýn Haydar olduðu
bilinmektedir. Banaz'da bugün de Pîr
Sultan'a ait olduðu söylenen bir ev,
önünde þairin yaþadýðý dönemden
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kaldýðýna inanýlan bir söðüt aðacý, aðacýn altýnda ise asasýnýn ucuna takarak
Horasan'dan getirdiðine inanýlan bir
deðirmen taþý bulunmaktadýr.
Pîr Sultan Abdal'ýn yaz aylarýnýn
güzel havalarýnda karýsýyla birlikte bu
taþýn üzerine oturup sohbet ettiði
rivayet edilmekte olup, bu ev, taþ ve
söðüt aðacý köylüler tarafýndan kutsal
sayýlmaktadýr. Alevîler'in en büyük
ozanlarýndan sayýlan Pîr Sultan Abdal,
baðlandýðý inançlarýn güçlü bir
savunucusu olarak, kiþiliði ve sorunlarý
dile getiriþ biçimiyle, direniþiyle, 16.
y.y. da Anadolu Alevîleri'nin çileli
yaþamýnýn altýný çizmiþ, onlarýn güçlü
bir savunucusu olmuþtur. Yaþam
karþýsýndaki somut tavrý þiirlerine de
yansýmýþ, çaðýnýn konuþma diliyle
yazdýðý halk dili ve edebiyatýnýn
kusursuz örneklerinden oluþan eserleri
onu ölümsüz bir ozan olarak günümüze
kadar taþýmýþtýr. Konularýný yalnýzca
tarikat ayrýlýklarýnýn siyasi anlayýþa ve
günlük yaþama yansýyan çekiþmelerinden, kavga ve ayrýlýklarýndan almamýþ, hayatýn çeþitli yönleri ve renkleri
üzerine de katkýsýz bir gözlem gücüyle
iman, doða, hayvan sevgisini içeren
muhteþem eserler vermiþtir. Eserlerindeki derin duyuþ kendisini kimi
zaman çaresizlik kimi zaman güçlü bir
direniþ ve umut kimi zaman ise, yýlmak
bilmez, sözünü sakýnmaz bir propagandacý olarak hissettirmektedir.
Çocukluðunu çobanlýk yaparak
geçiren Pîr Sultan Abdal, Alevî
gelenekleriyle dergâh ortamýnda
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yetiþmiþtir. Kimi kaynaklarda
Erdebil'de medrese eðitimi aldýðý
söylenir. Alevî-Bektaþî tarikatýna baðlý
bir derviþ olarak, içinden çýktýðý
topluma, ilmi ve aklýyla öncülük etmeye çalýþmýþtýr. Onun þiirlerini okurken
Anadolu'nun toplumsal tarihi üzerine
bilgiler ediniriz. Devlet düzenindeki
çatýþmalarý, Osmanlý Hükümeti'nin Ýran
Þahlarý ile geçmiþe dayalý anlaþmazlýklarý nedeniyle, Anadolu ve Alevî politikalarýndaki tutumlarýnda Ýran Þah'ýnýn
ve Alevîlerin yanýndaki duruþunu,
direniþini yazdýðý þiirlere yansýtmýþ,
yaþamýnýn büyük bölümünü bu
mücadeleye adamýþ ve bu uðurda
öldürülmüþtür. Ayrýca Hak sevgisi, halk
sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi, ilâhi âþk
gibi konularda da pek çok deyiþler,
nefesler, dörtlükler ve þiirlerle kendisini ifade etmiþtir. Hakkýndaki bilgilerden iyi bir saz ustasý olduðu ve sazýna
baðlýlýðý açýkça anlaþýlmaktadýr. Sazýyla
ve sözüyle halk edebiyatý geleneklerinden hiç ayrýlmamýþ, ölçü-uyak-dilsöyleyiþ özellikleriyle türünün en iyi
örneklerinden olmuþtur.
Þiirlerini genellikle hece ölçüsünün
(4+4+3) 11'li veya (6+5) 11'li kalýplarýyla ya da (4+4) 8'li veya (5+3) 8'li
kalýplarýyla yazmýþtýr. Nadiren 7'li
kalýbý kullandýðý da olmuþtur. Bunun
dýþýnda kalan þiirleri hep dörtlükler,
koþma ve semai biçimindedir.
Söylentilere göre Pîr Sultan Abdal'ýn üç
oðlu bir kýzý vardýr. Oðullarýndan
Seyyit Ali, Banaz Köyünün üstündeki
çam korusunda, Pîr Muhammed
Tokat'ýn Daduk Köy'ünde, Er Gaib'de

SEVGÝ DÜNYASI

Dersim'de gömülüdürler. Adý Sanem
olan kýzýnýn Pîr Sultan asýldýðý zaman
söylediði aðýt çok ünlüdür. Bazý
uzmanlar bu aðýtý kýzý Sanem'in aðzýndan bir tarikat ozanýnýn yazmýþ olabileceðini söylerler.
Oðullarýndan Pîr Muhammed de
babasý gibi þairdir, attan düþerek
öldüðü söylenir. Bir baþka oðlunu daha
saðlýðýnda kaybeden Pîr Sultan
Abdal'ýn iki oðul acýsý yaþadýðý söylenmektedir. Alevî-Bektaþî tarikatýndan
olan Pîr Sultan Abdal'ýn Alevî gelenekleri gereðince müsaibi (dünya ve
ahirette kardeþlik kurumu) Ali Baba'dýr.
Baðlandýðý tekkenin þeyhi ise
Bektaþîliðin kurucusu Hacý Bektaþ
Veli'nin tekkesindeki posta oturmuþ,
yani en üst makamlara gelmiþ Þeyh
Hasan'dýr.
Halen süregelen Pîr Sultan Abdal
Þenlikleri ya da tam adýyla Pîr Sultan
Abdal Geleneksel Kültür Etkinlikleri,
ozanýn doðum yeri olan Banaz'da her
yýl Haziran ayýnýn sonu ile Temmuz
ayýnýn baþýnda oldukça geniþ bir
katýlýmla gerçekleþmektedir.
Günümüzde mezarýnýn yeri tam olarak
bilinmemekle birlikte Sivas'ta eskiden
adý Keçibulan iken sonradan Pîr
Sultan'ýn asýlmasýyla Daraðacý denilen
yerdedir. Üzeri moloz taþlarla
örtülüdür. Menkýbeye göre taþlar, idamý
esnasýnda Sivas Valisi bulunan ve halký
isyana teþvik ve önderlik ettiði
gerekçesiyle kendisini astýran Hýzýr
Paþa'nýn emriyle atýlmýþtýr. Uzmanlarýn
pek çoðu ve halk gerçek mezarý olarak
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burayý iþaret etmektedir. Tahminlere
göre halk, hükümetin tavrýndan
çekinerek cenazeyi köyüne götürememiþ, burada defnetmiþlerdir.
1939 yýlýnda yaþadýðý köye araþtýrma
yapmak üzere ilk giden Pertev Naili
Boratav'dýr. Pîr Sultan Abdal'ý tarikat
kapýsýndan baþlayýp, daraðacýna kadar
uzanan süreçte bize en iyi anlatacak
olan yine kendi þiirlerinden kopup
gelen söyleyiþleri olacaktýr. Ancak daha
önce hakkýnda yazýlmýþ bulunan en
önemli eserleri kýsaca sýralayalým.
HAKKINDA YAPILAN
ARAÞTIRMA VE ÇALIÞMALAR
Pîr Sultan Abdal (1929), Sadettin
Nüzhet Ergun
Pîr Sultan Abdal (1941), Abdülbaki
Gölpýnarlý ve Pertev Naili Boratav
Pîr Sultan Abdal - Bütün Þiirleri
(1971)Cahit Öztelli,
Pîr Sultan (1977), Mehmet Fuat
Pîr Sultan, Yaþamý, Kiþiliði, Sanatý,
Etkisi, Bütün Þiirleri (1986), Asým
Bezirci
Bunlarýn dýþýnda hakkýnda otuzu
aþkýn önemli eser ve araþtýrma
yazýlmýþtýr. Abdülbaki Gölpýnarlý ve
P.N. Boratav'ýn birlikte geliþtirdikleri
araþtýrmaya göre Pîr Sultan Abdal'a ait
olduðu þüphe götürmeyen 58 adet þiire
rastlanmýþ, bunun yanýnda þüpheli
gördükleri 36 adet þiiri de araþtýrmalarýna dâhil etmiþlerdir.
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PÝR SULTAN ABDAL
DÖNEMÝNDE ANADOLU
HALKININ SORUNLARI VE
NEDENLERÝ
Pîr Sultan Abdal'ýn yaþadýðý 16.
Yüzyýla damgasýný vuran en önemli
olaylarýn kökeninde, Safevi Devleti ile
Osmanlý Devleti arasýnda yaþanan çekiþmeler, savaþlar ve bunlara dindeki
mezhep ayrýlýklarýnýn alet edilmesi yatmaktadýr. Anadolu'da 15. Yüzyýl
boyunca ilerlemeye devam eden
Osmanlý Ýmparatorluðu bu sýralarda
kontrol etmekte zorlandýðý Türkmenleri
baskýsý altýnda tutuyordu. Ancak 1501
ve 1736 tarihleri arasýnda bugünkü
Azerbaycan-Ýran-Ermenistan-IrakAfganistan-Türkmenistan ve
Türkiye'nin doðu kesiminde varlýðýný
sürdüren Safevi Devleti'nin Þiiliði
resmi mezhep edinerek kurulmasý ve
Osmanlý'nýn kontrolü altýndaki
Türkmen boylarýnýn bu devlete verdiði
destekle güçlenmesi, Mayýs 1502'de
resmen Ýran Þah'ý olan 1. Ýsmail'den
sonra iliþkileri iyice gerginleþtirmiþti.
Timur, Ankara Savaþý'nda Yýldýrým
Beyazýt'ý yendikten sonra Anadolu'dan
aldýðý 30.000 esiri Ýran'a götürüp
serbest býrakarak ve ruhani otoritesini
kullanarak onlarýn inançlarý üzerinde
de etkili oldu. Daha önceleri Sünni
mezhebine mensup bulunanlarýn
Alevîliði benimsemelerinde, tutumuyla
önemli rol oynadý. Safevi Devleti, sonrasýnda Anadolu içlerine kadar
yayýlarak küskün Oðuz-Türkmen boylarýný da kendi birliðine kattý ve onlarý
en önemli görevlere getirdi. Göçebe
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Türkmenler, Osmanlý'da yitirdiði yerini
Safevi Devleti'nde buldu. Bundan sonra
Türkmenler akýn akýn Ýran'ýn yolunu
tuttular ve bununla da kalmayarak,
Anadolu halkýnýn bir kýsmý ve
Türkmenler yaþadýklarý topraklarýn
Safeviler'e baðlanmasý için sýk sýk
ayaklanmalar çýkardýlar. Gittikçe güçlenen Þah Ýsmail'in faaliyetlerini yakýndan izleyen Yavuz Sultan Selim
1514'de Safeviler'i ezmek maksadýyla
Doðu Anadolu ve Azerbaycan üzerine
yürüdü. Hem Doðu'da kurulan Türk ve
Ýslâm kökenli ikinci bir devletin güç
odaðý olmaya baþlamasý, bir iktidar
mücadelesini getiriyor hem de diðer
din ve inançlara karþý hoþgörülü bir
tutum sergileyen Osmanlý Devleti,
Müslümanlýðýn Sünnilik mezhebi
karþýsýnda güç kazanan Þii-Alevî
mezhebini benimsemiþ Safevi
Devleti'ni inanç birliði için de tehlike
olarak addediyordu.
Alevîlik inancýnýn Türkmen'ler
arasýnda yayýlmasý bu iki devleti siyasi
ve dinsel otorite anlamýnda sýkça karþý
karþýya getirecekti. Yavuz Sultan
Selim'den sonra tahta çýkan Kanuni
Sultan Süleyman ve Þah Ýsmail'den
sonra tahta çýkan Þah Tahmasb (Ýran
Þah'larý dinsel ve dünyevî yetkilerin
hepsini ellerinde tutuyorlardý) zamanýnda da iki devlet arasýnda pek çok
çekiþme ve savaþlar yaþandý. Ýþte Pîr
Sultan Abdal'ýn yaþadýðý dönem tam da
bu zamana denk düþmektedir. Kendisi
de Alevî olan Pîr Sultan Abdal
inançlarýna sýkýca baðlý olmanýn yanýnda, dinsel ve dünyevi yetkilerin temsil-
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cisi olan Safevi Þahýna da umut baðlýyordu. Safevi Þahlarý o dönemde beklenen Mehdi olarak propaganda ediliyorlardý. Halifeliði elinde tutan Osmanlý
padiþahlarý kadýlar aracýlýðýyla sýk sýk
Alevî karþýtý fetvalar yayýnlýyorlar,
Alevî halk baskýya, yoksulluða, zulme
maruz kalýyordu. Kadýlara, müftülere,
Osmanlý Devlet düzeninin adalet sistemine güvenmeyen Pîr Sultan Abdal,
"Hak davasýný" öte dünyaya býraktýðýný
þiirlerinde sýkça dile getirmesine raðmen olaylarýn dýþýnda kalamamýþtýr.
Ben de þu dünyaya geldim giderim
Kalsýn benim davam divana kalsýn
Muhammed Ali'dir benim vekilim
Kalsýn benim davam divana kalsýn
Dönemindeki diðer AlevîBektaþîlerin durumunu da sembolize
eden Pîr Sultan Abdal, bir taraftan
Osmanlý düzeni içinde yaþayýp, bu
düzeni beðenmeyerek adalet arayýþý
içerisine girerken diðer yandan, yerini
yurdunu terk etmeden umudunu þahlara
baðlýyordu. Bu durumda ne içinde
yaþadýðý Osmanlý Devleti ile ne de
inanç birliði içinde olduðu Safevi
Devleti ile tam olarak bütünleþememiþtir. Üstelik bu iki devletin de Pîr
Sultan Abdal'a gerçek anlamda sahip
çýktýðý söylenemez. Deyiþlerinde sýkça
tekrarlanan "Þah'a giderim" sözünde
inancý ve yoluyla ilgili mesajlarýn
yanýnda mesafelere ve zamana yönelik
umutlar beslediði görülmektedir. Ýdeal
dünyanýn yöneticisi olarak düþünülen
kiþi mutlaka bir Þah'týr. Ancak Þah, her
aman farklý kimliklerde ortaya çýka-
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bilir. Her zaman Hakk'ý gözeten Þah,
bazen Hakk'ýn kendisi iken, bazen Hz.
Muhammed, bazen Hz. Ali, bazen de
Hz. Ali'nin soyundan gelen on iki
imamdan birisidir.
Göðeruben ben de bostan olursam
Ýllerin dilinde destan olursam
Kara toprak senden üstün olursam
Ben de bu yayladan Þah'a giderim
Dost elinden dolu içmiþ deliyim
Üstü kan köpüklü meþe seliyim
Ben bir yol oðluyum yol sefiliyim
Ben de bu yayladan Þah'a giderim
Pîr Sultan Abdal'ýn þiirlerindeki þahlarýn hüküm sürdüðü devlet ve dünya
düzenini özlediði "Þah" kelimesi çok
geniþ anlamlý olarak düþünülmelidir.
Onun nereye kadar neye ait olduðu
sorgulandýðýnda, Osmanlý kimliðine
olan düþmanlýðý deðil, Sünni yanlýsý ve
Alevî karþýtý politik tutumuna direniþi,
yine Fars dostluðu deðil, Türkmen ve
Alevî dostluðuna olan inancý göz
önüne alýnmalýdýr. Ayrýca bugün
Anadolu halký arasýnda canlýlýðýný
koruyan ve dünyaya açýlan Pîr Sultan
Abdal için, inanç her þeyden önce
geldiðinden o her þeyden önce
inancýnýn propagandacýsýdýr. Onun
düþünce yapýsýndan ve dilinden çýkan
adeta özet niteliðindeki þu mýsralar,
insanlýða en önemli mesajý, yaptýðý en
büyük propagandasýdýr.
Koyup dünya davasýný
Hakk'a verip sevdasýný
Doðrulayýp öz nefsini
Þeytaný öldüren gelsin
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Bütün bu kargaþa içinde, tüm inancýna raðmen zamanýn koþullarýnýn ve
kutuplaþmalarýnýn dýþýnda kalamamýþ,
her insanýn doðal hakký olan inanç
özgürlüðünün savunuculuðu adýna
baþkaldýrýrken düzenin içinde bulunduðu açmazýn kurbanlarýndan biri de
kendisi olmuþtur. Þair, aþaðýdaki
dörtlüklerde beklentisini ve bozuk
düzene karþý sabrýnýn taþmak üzere
olduðunu sert bir dille ifade etmektedir.
Mehdi Dedem gelse gerek
Ali divan kursa gerek
Haksýzlarý kýrsa gerek
Ýntikamým ala bir gün
Deccal'in hakkýndan gelecek, tüm
dünyaya barýþ, adalet ve huzur getirecek kutlu bir þahýs olarak yorumlanan
Mehdi'nin de Pîr Sultan Abdal'ýn þiirlerinde umut baðlanan bir kurtarýcý
olarak adý sýkça geçmektedir.
Ekonomik olarak da bozulmuþ devlet
ve dünya düzenine ve bu düzenin
devamýný saðlamaya çalýþan yöneticilere ve uygulayýcýlara hattâ padiþaha
þiirlerinde çok açýk bir þekilde karþý
çýkmýþtýr.
Þol icra Tanrýsý yatmaz uyumaz
Kimsenin hakkýný kimsede komaz
Hünkâr saðýr olmuþ, ünümü duymaz
Masumlar boðduran padiþahým var
Ancak bu þiirlerden bazýlarýnýn ona
ait olup olmadýðý kesinlik arz etmemektedir. Bu nedenle onu sadece bu
þiirlerle bir isyancý ya da propagandacý
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olarak anmak doðru deðildir. Ama toplumda meydana gelen bir takým olaylara tanýklýk eden Pîr Sultan Abdal'a ait
olduðu zannedilen deyiþlerin ondan
ayrý düþünülmesi de doðru deðildir.
Koyun beni Hak aþkýna yanayým
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
Yolumdan dönüp mahrum mu kalayým
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdam
Kadýlar müftüler fetva yazarsa
Ýþte kemend iþte boynum asarsa
Ýþte hançer iþte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan
diyerek bir inanç ve dava adamý
olduðunu ve bu uðurda ölümü göze
aldýðýný açýkça ifade etmekle birlikte,
inancýna temel aldýðý o günkü þartlara
bakýldýðýnda; Hz. Muhammed’in
ölümünün hemen ardýndan Hz.
Ebubekir’in halife seçilmesiyle birlikte
halifeliðin Hz. Ali’nin hakký olduðunu
düþünen bir grup Müslüman, Hz. Ali’nin planlý olarak devre dýþý býrakýldýðý
yönünde yorumlar ve dedikodular
çýkardýlar. Müslümanlarýn birlik ve
beraberliðe en çok ihtiyaçlarýnýn
olduðu o günlerde ne yazýk ki, bu tavýr
ayrýlýk tohumlarý ekmekten baþka bir
iþe yaramamýþtýr: karþýlýklý suçlamalar,
çekiþmeler süregelip gitmiþtir. Oysa
tüm dinlerin ve Müslümanlýðýn da
özündeki en temel esaslardan biri insanlarý birliðe ve beraberliðe çaðýrmasýdýr. Bu yolda O’nun hükümlerinden
ve esaslarýndan ayrýlmadan, örnek
aldýðý insanlara benzemeye çalýþarak
yürümektir önemli olan.
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Meclis Halkasý
Ruhsal Ýletiþim Ýçin Kutsal Bir Yapý Oluþturmanýn Yollarý
Alýntý yapýlan kaynak: www.newstories.org, Lynnaea Lumbard. 2003
Derleyen: Nelda Bayraktar

ynnaea Lumbard , transformasyonel psikolog, dinler
arasýnda elçilik vazifesi verilmiþ kiþi, yazar ve vahþi yaþam
rehberidir. Otuz yýldan beri derinlik
psikolojisi ve bilinçli tekâmül konularýnda seminerler düzenlemekte ve
bu tarz toplantýlara baþkanlýk yapmaktadýr. 1986 yýlýnda bir arkadaþýyla birlikte kurduðu Temenos
Associates kuruluþunda, psikospiritüel atölye çalýþmalarý yürütmektedir. 1995 yýlýnda eþi Rick Paine ile

L

birlikte Naos Vakfýný kuran
Lumbard, burada vahþi yaþam ve
ýssýzlýk ortamlarýnda iç keþifler
yapýlmasýna rehberlik etmekte, ayrýca Amerikan Kýzýlderililerin Týp
Çarkýný temel alan dört yýllýk
Spiritüel Geliþim Eðitimleri vermektedir. Topluluklarýn birbirleriyle kaynaþmasýný saðlamak, sosyal deðiþim
yaratan hayýrseverlik çalýþmalarý
yürütmek ve evrimsel ruhsallýkla
uðraþmak en önemli tutkularý arasýnda yer almaya devam etmektedir.
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Meclis Halkasý" ile ilgili ilk tecrübemi
katýldýðým bir yaz kampýnda yaþamýþtým.
Yedi yaþýndaydým. Bize Pazar gecesi
Meclis Ateþi'nin yakýlacaðý söylendi. Ýþte
bu, kampýn en güzel kýsmýydý. Ateþin
etrafýnda bir halka oluþturarak, tamtamlarý
çalmaya baþladýk. En uzunumuzdan en
kýsamýza kadar kýzlar iki sýra halinde halkayý oluþturduk. Ateþ yakýldýðýnda Yaratýcýmýz
olan o büyük Ruh'a dua ettik ve aramýzda
yaþça en büyük olan üç kýz sevginin,
saðlýðýn ve mutluluðun simgesi olan kýrmýzý, beyaz ve mavi mumlarý yaktýlar.
Yöneticimiz bizimle bir konuþma yaptý,
birçok kýz o gece ödüller kazandý ve hep
birlikte þarkýlar söyledik.
Meclis halkasýný oluþturduðumuz o anlar
benim için adeta büyülüydü ve daha sonra
gruplarla yapacaðým çalýþmalarda hayatýmýn yönünü çizmeme yardým edecekti.
Ýnsanlarýn belli bir zaman süresince halka
düzeninde oturarak bir meclis oluþturmalarý
kiþisel mutluluðum ve esenliðim açýsýndan
hayli önemli oldu benim için. Þimdi buna
benzer birçok meclis halkasýnda dua ediyor,
þarký söylüyor, dinliyor, adanmýþlýk sözü
veriyor ve ruhsal kademede insanlarla
iletiþim kurmanýn yollarýný arýyorum. Yýllar
boyunca bir topluluðu oluþturan bireylerin
ruhsal iletiþimlerini neyin saðlayabileceðini
ve bunlarý neyin akýcý, sevgi dolu ve arýnmýþ kýlabileceðini düþünüp durmuþtum. Ve
dahasý, iþler zorlaþtýðýnda ya da insanlar
incindiklerinde yaralar nasýl sarýlabilirdi,
yanlýþ anlaþýlmalar nasýl düzeltilebilirdi ve
iliþkilerde veya herhangi bir grupta kaçýnýlmaz biçimde ortaya çýkan çatýþmalar nasýl
önlenebilirdi?... Kýsacasý, hepimizin o en
büyük rüyasý olan birarada, birlik içinde
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yaþamayý nasýl oluþturabilirdik.
Yaþam enerjim iþte bu sorulara cevaplar
bulma ve oluþturma yönünde aktý hep. Bu
amaçla dünyanýn birçok yerinde, pek çok
grupla çalýþmalar yaparak bunun farklý
araçlarýný, tekniklerini ve eðitimlerini
araþtýrdým. Bugün, yaklaþýk yarým yüzyýl
sonra, bunlar arasýnda en kadim ve en basit
olan yönteme geri döndüm: Meclis halkasýnda oturup konuþmak. Böyle bir meclis
halkasýna oturan insanlar en basit kurallarý
uygulayarak birbirlerini dinlediklerinde ve
konuþtuklarýnda ortaya bir enerji çýkýyor.
Ýþte beni büyük bir þaþkýnlýkla etkileyen ve
büyüleyen de bu oldu, hâlâ da böyle
olmaya devam ediyor.
Meclis halkasý, neredeyse insanýn ilk
iletiþim araçlarýndan biri olacak kadar
kadimdir. Yeryüzünün her köþesinde bulunan yerel kültürler, her çeþit dini, sosyal ve
hükümetlere ait kurumlar, bir park alanýnda
oyun oynayan çocuklar ve hattâ köpekler
bile bu iletiþim aracýnýn çeþitli formlarýný
kullanmaktadýrlar. Hattâ þu an bu yazýyý
okuyan sizler bile hayatýnýzýn bir anýnda
veya sürecinde buna benzer bir oluþumda
yer almýþsýnýzdýr mutlaka. Bu araç, öylesine
basit görünmektedir ki onu sýkça doðal
kabul eder, gücünün ve büyüsünün farkýnda
olmayýz bile. Herkes bir halkanýn etrafýnda
nasýl oturacaðýný ve diðer insanlarý nasýl
dinleyeceðini bildiðine inanýr. Acaba öyle
mi?
Meclis halkasý yönteminin daha þekilsel
ve usûlüne uygun biçimde tatbikatýný ilk
kez Ojai Vakfý'ndan Gigi Coyle ve Jack
Zimmnerman'dan öðrendim. Baþlangýçta bir
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meclis halkasýnda yapýlan anlaþmalarý ve
sýnýrlamalarý daha bilinçli bir hale getirmenin incelikli büyüsünün tam olarak farkýna varamamýþtým. Bildiðim ve en aþina
olduðum þey, bir halkanýn etrafýnda
dolaþarak konuþmak ve herkesin paylaþmasýný saðlamaktý. Ama bir mum yakmanýn
ve meclisi baþlatmadan önce bir niyet sunmanýn, konuþmanýn doðasýný nasýl deðiþtirebileceðinin farkýnda deðildim. Ýnsanlar
konuþurken ellerine aldýklarý bir obje
(örneðin çubuk) nasýl oluyor da böylesine
büyük bir farklýlýk yaratabiliyordu? Ve yalnýzca çubuðu elinde tutanýn konuþmasý,
diðerlerinin o konuþurken en ufak bir
yorum bile yapmamasý (ve konuþmacýnýn
sözünü kesmemeleri) için konulmuþ sýký
kural ne gibi bir sonuç doðuruyordu?
Keþfettiðim þey, bu basit uygulamalarýn
inanýlmaz bir farklýlýk yaratmasýydý. Bu
yöntem, yapýlan konuþmalarýn daha farklý
ve daha derin bir yerden çýkmasýný
saðlýyordu. Öyle ki, ruhlarýn kendini ifade
etmesi için güvenli ve kutsal bir alan
(Temenos)* yaratýyordu. Burada büyülü bir
þey, yani bu tarz uygulamalara devam
ettikçe kendini ifþa etmeye devam eden
gizemli bir þey ortaya çýkýyordu.
Meclis halkasý kiþilerin bir konuda daha
derinleþme, bir konuyu netliðe kavuþturma
veya bireyler ya da grup içindeki iliþkileri
çözüme ulaþtýrma ihtiyacý duyduklarýnda
oluþturulur. Bazen meclis halkasý grup
yapýsý içindeki daha büyük bir sürecin bir
parçasý olarak da kurulabilir. Herkes belli
bir zamanda ve yerde katýlýmda bulunacaðýna dair anlaþýr. Konu meclis halkasýný ilk
kuran kiþi tarafýndan veya bizzat katýlýmcýlar tarafýndan seçilebilir. Bu amaçla
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merkeze odaklanmayý saðlayýcý basit bir
çiçek veya bir mum konulur. Mumun yakýlmasý, niyetin sunulmasý meclis halkasýna
adanmýþlýðý saðlar. Sonra konuþmacýlarýn
konuþurken ellerinde tutacaklarý obje
seçilir. Bu bir taþ, bir çubuk/ince bir
dal/sopa, bir deniz kabuðu, bir çiçek veya
grup açýsýndan kutsal bir anlam ihtiva eden
bir obje olabilir. Katýlýmcýlarýn tümü yalnýzca bu obje ellerindeyken konuþacaklarýna
ve baþkalarý konuþurken en ufak bir yorum
dahi yapmayacaklarýna dair anlaþýrlar.
Bir meclis halkasýnýn dört tane önemli
talimatý vardýr:
- Yüreðinle dinle
- Yüreðinden konuþ
- Doðal ol
- Lafý uzatma, sadelik içinde konuþ
Ben "Yüreðinle Dinle" talimatýný ilk
sýraya koyuyorum, çünkü her gerçek
iletiþimin çoðu dinlemeyle ilgilidir.
Buradaki esas nokta, halkadaki herkesi tam
anlamýyla dinlemek, söylediklerini dinlerken tam olarak orada olmak, onu dinlerken az sonra söyleyeceklerinizin talimini
yapmamaktýr. Ýþte böyle yaptýðýnýzda
gerçek büyü ortaya çýkar çünkü yüreðinizle
dinlediðinizde karþýnýzdaki kiþiyi kollarýnýzý
açarak kucaklamýþ olursunuz. Ýnsanlar
kendilerini böyle dinlediðinizde, bunu
hissederler ve aksi halde onlardan asla çýkmayacak olan bir enerji yayarlar. Ve birdenbire karþýnýzda daha derin, daha anlayýþlý,
daha düþünceli ve daha ilgili insanlar haline
gelirler. Yüreðinizle dinlediðinizde,
davranýþlarýnýn altýnda neler olup bittiðini
kulaðýnýzla duyabilirsiniz ve onlarý yargýlamanýz giderek zorlaþýr.
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"Yüreðinizden konuþmak", herhangi bir
yerde ve herhangi bir zamanda bir þeyi dile
getirmenin bir yolu olacaktýr sizin için. Ben
bunu bir mantra gibi kullanýyor ve
kendime, niyetimin daima yürekten konuþmak olduðunu hatýrlatýyorum.
YÜREÐÝNÝZDEN KONUÞMAK,
BÝRAZ SUSMAYI, YAVAÞLAMAYI,
NEFES ALMAYI VE ÖZBENLÝÐÝNÝZLE
REZONANSA GÝRMEYÝ GEREKTÝRÝR.
DÝLÝMÝZÝN YA DA TEPKÝLERÝMÝZÝN
DEÐÝL, RUHUMUZUN KONUÞMASINA
ÝZÝN VERMEMÝZÝ ÝSTER BÝZDEN.
"Doðal Olmak", "Kendin olmayý prova
etmek zorunda deðilsin"i söylemenin bir
baþka yoludur. Karþýmýzdaki insanlar bizim
gerçek ve samimi düþünce ve duygularýmýzla daha fazla ilgilenirler. En doðal ve
dürüst halimizle konuþmak, dinleyicilerimizle aramýzda ruhsal bir iletiþim kurmamýza yardým eder.
"Lafý uzatma, sadelik içinde konuþ" talimatý ne söylenmesi gerekiyorsa sadece onu
söylemek anlamýna gelir. Bazen çok fazla
þey anlatmak ihtiyacý duyarýz, fakat bu tarz
meclis halkalarýnda bazý kiþilerin diðerlerinin varlýðýný unutup da konuþmayý
gereðinden fazla uzattýklarýna þahit
olmuþuzdur. Az, çoktan evlâdýr. Her þeyi
bir anda boca etmektense, azar azar
konuþup devam etmek en iyisidir. O ana
kadar konuþulanlarý tekrar etmektense,
konuþulmayanýn altýný çizmektir. Meclis
halkasýnýn en büyük gizemlerinden birisi de
herkes konuþmasýný yaptýðýnda bütünün,
kendisini oluþturan parçalarýndan daha
büyülü ve daha güzel bir hale gelmesidir.
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Ýþte bu dört talimat en sýradan bir konuþmayý bile ruhsal iletiþimin kalitesini
barýndýran farklý bir diyalog haline getirir.
Böylece bireyler en derindeki gerçeklerini
konuþmak için kendilerini güvende
hissederler. Her þey iþte bu basit ayarlamalarla deðiþir.
Ne zaman ki birisiyle veya bir grupla
baðýmý derinleþtirmek veya bir ruhsal diyalog kurmak istersem meclis halkasý
sürecinin iþe yarayacaðýný bilirim. Bu bazý
ilginç durumlar yaþamama ve beni zorlayan
alanlara girmeme neden olsa da sonuç benden farklý olduðunu tecrübe ettiðim kiþilerle
daima daha anlayýþlý, daha þefkatli, daha
sevgi dolu ve daha derin baðlar kurmamý
saðladý.
Artýk tüm atölye çalýþmalarýmý meclis
halkasý kurarak açýyor ve kapýyorum.
Meclis halkasý ilk kurulduðunda bireyler o
anda kendi yaþamlarýndaki yerden baþlýyorlar. Ancak daha sonra, buradan hareket
ederek, bütünle daha fazla rezonansa giriyor ve bütünde mevcut olduklarýnýn farkýna
varýyorlar. Herkesin katýlýmýyla ortaya daha
zengin, daha gerçek ve daha güzel bir þey
çýkýyor ki, bunu önceden hayal dahi edemezsiniz. Bazen kiþilerden birisi çok zor bir
konu getirdiðinde ve ben grubun bununla
nasýl baþa çýkacaðýný merak ederken bile,
aralarýndan birisi tümüyle farklý bir perspektif getirerek çözebiliyor. Herkes herkesi
dinlemiþ oluyor ve herkesin konuþmaya fýrsatýnýn olacaðýný bilmek, herkesin rahatlamasýný ve o aný yaþamasýný saðlýyor.
Meclis sona erdirildiðinde ise öðrenilenler neyse ortaya çýkýyor. Grubun enerjisi
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tamamlanýyor, tümüyle belirgin oluyor ve
bu herkese tatmin duygusu saðlýyor. "Hýzlý
Vizyon"adýndaki diðer bir çalýþmamýzda ise
katýlýmcýlarý 11 günlük çöl yolculuðuna
çýkarýyoruz. Bu çalýþmada da meclis halkasý
yöntemini kullanýyoruz. Böylece bu ruhsal
keþfin tecrübesini günlük hayata aktarmýþ
oluyoruz. Tecrübelerimizi konuþmak, onlarý
daha gerçek kýlýyor. Karþýmýzdakinin tecrübelerini derinden dinlemek, kendimizinkini
daha geniþ bir çerçevede deðerlendirmemize neden oluyor. Bununla ilgili en çarpýcý
deneyimimim, on gün süren bir yürüyüþün
akabinde Kuzey Tayland'daki bir ormanda
24 saat tek baþýmýza kaldýktan sonra Budist
rahiplerin, Amerikalý gerçek arayýcýlarýnýn
ve dünyanýn her yerinden gelmiþ olan
aktivistlerin oluþturduðu meclis halkasýnda
tecrübelerimizi birbirimize aktarmamýz
olmuþtu. Yaþadýðýmýz tecrübelerin derinliði
ve güzelliði diðer her kiþinin tecrübesiyle
katlanarak büyümüþtü. Irkýmýz, etniðimiz,
dinimiz, milletimiz ve cinsiyetimiz hangisi
olursa olsun, aramýzda birlik ve dayanýþma
oluþmuþ, bu da insan ýrký için ümit ilham
eden örneklerimden birini meydana getirmiþti.
Ümit ilham eden diðer bir örneði ise yýllar önce bir ortaokulda yaptýðým bir çalýþmada yaþamýþtým. Meclis halkasý yöntemi
öylesine etkili olmuþtu ki, birbirinden
oldukça farklý ve hattâ birbirleriyle düþman
olan çevrelerden gelen çocuklar arasýnda
saygýlý ve onurlu bir iletiþim kurulabilmiþti.
Þimdi yaklaþýk 3000 öðrencisi bulunan bu
okul bu yöntemi daimi programýna alarak,
her hafta uyguluyor. Þimdi kendinizi orta
ikinci sýnýfa giden bir öðrenci gibi imgeleyerek (ya da o günlerinizi hatýrlayarak), o
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günlerde yaþamýnýzý gerçekten ilgilendiren
konularda yaþýtlarýnýzýn tecrübelerini dinliyor olmanýn size neler kazandýrmýþ olabileceðini düþünün.
Bir Noel'de eþimin ailesi ve orada bulunan diðer kiþilerle birlikte bir meclis halkasý oluþturmuþtuk. Meclis halkasýnda 5
yaþýndaki bir çocuktan tutun da, 85 yaþýndaki bir yaþlýya kadar her yaþtan kiþi vardý.
Ýnanýn ki aramýzdaki bu en ufak çocuk bile
orada neler yapýldýðýnýn tam olarak farkýna
varmýþ ve eline konuþma çubuðunu aldýðýnda þunlarý söylemiþti: "Sanýrým hepimiz birbirimizi sevmeli ve birbirimize karþý iyi
olmalýyýz." Bu o akþamýn en anlamlý cümlesiydi.
Arkadaþlarýmla birlikteyken de meclis
halkasý oluþturmanýn aramýzdaki iliþkiyi
daha güzel bir hale getirdiðini ve bazen
ayrýlýklara yol açabilecek tatsýz sorunlarý
çözebildiðini keþfettim. Çalýþmalarýmýz
sýrasýnda aylarca bizimle kalan bir çift,
böyle bir meclis halkasýnda birbirlerini ne
kadar çok sevdiklerini ve en büyük
amaçlarýnýn birarada olmak olduðunu
hatýrlamýþlardý. Böylece birbirlerine açýkça
ifade edemedikleri incinmiþlikleri ve birbirleri hakkýndaki gizli yargýlarý da buharlaþýp
gitmiþti. Baþka bir çiftle yaptýðýmýz bir tatil
sonrasýnda birlikte yaptýðýmýz bu seyahatin
üzerimizde býraktýðý izlenimleri almak
üzere bir meclis halkasý oluþturmayý teklif
etmiþtim. Yaþadýðýmýz tecrübeler,
düþüncelerimizi aktardýðýmýz, birbirimizi
dinlediðimiz ve yüreðimizden konuþtuðumuz zaman tamamlanmýþtý.
Meclis halkasý oluþturmanýn benim açým-
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dan en önemli faydasýný eþimle olan kiþisel
iliþkimde görüyorum. Eþimle birlikte
oldukça uzun zaman geçiririz. Birlikte
yaþar, çalýþýr ve seyahat ederiz. Arabada
giderken bile uzun ve derin sohbetlere
dalarýz. Ama yine de, ortamýza bir mum
yakýp da, karþý karþýya oturmak ve konuþma
çubuðunu sýrayla birbirimize vermemiz
kadar gönüllerimize dokunan baþka bir þey
olmadýðýný tecrübe ediyoruz. Bu öylesine
bir tecrübe ki konuþtuðumuz konularý, neler
hakkýnda nasýl konuþabileceðimizi bile
farklý kýlabiliyor. Eðer ben yüreðimle dinliyor ve yüreðimden konuþuyorsam, eþime
de saygýyla, sevgiyle ve ilgiyle davranmak
zorunda olduðumu biliyorum. Bazen benim
için ne kadar zor olursa olsun, söyleyeceklerimi onu asla kýrmadan ve onurlandýrarak
anlatmam gerektiðinin farkýna varýyorum.
Böylece kýzgýnken bile þefkatli olabilmenin,
karþýmdakini dövmeden neler olup bittiðini
görmenin, biraz nefeslenmenin, kontrolü
gevþetmenin ve yalnýzca doðruyu konuþmanýn gücüne inanmanýn kestirme yolunu
keþfediyorum. Çiftler veya yakýn iliþkiler
arasýnda gerçekleþtirilen meclis halkasý
uygulamasý iliþkiyi dönüþtürme gücüne
sahip olan bir nevi aktif sevgi ve iyilik
meditasyonu oluþturuyor. Bu yöntemi kendini bilinçli bir sevgi dolu iliþkiye adamýþ
olan her çiftin uygulamasýnýn elzem
olduðuna inanýyorum.

yorsam, her iki tarafýn da güvendiði ve
saygý duyduðu kiþilerin de þahitlikleriyle
bir meclis halkasý oluþturmayý teklif ediyorum. Aslýnda bire bir ve yüz yüze yapýlmasý
daha güçlü sonuçlar verdiði halde, bazen
telefonda veya e-posta yazarken de meclis
halkasý kurulabiliyor. Böyle zamanlarda
herkes bulunduðu yerde bir mum yakýyor
ve ayný þartlarda birbiriyle konuþuyor veya
yazý yazýyor.

Meclis halkasý yöntemini, týpký benim de
yaptýðým gibi, baþka kiþilerle yaþadýðýnýz
sorunlarýn çözülmesinde de kullanabilirsiniz. Eðer sorunlar özellikle karmaþýk ise
veya duygu yükü aðýr geliyorsa ve de
kendimi açýkça ifade edemeyeceðimi bili-

Bu tarz meclis halkalarýnda þahsen çok
mükemmel sonuçlar almaya devam ediyorum. Bunlar vasýtasýyla insanlarýn eski
yaralarýný sardýklarýný, birbirleriyle yeni ve
ümit vaat eden iliþkiler kurduklarýný, daha
önce ifade edemedikleri duygularýný temiz-

Meclis halkasýnýn amacý gerçeðe varmak
ve çözüme ulaþmaktýr. Çözümün ne olacaðýný baþtan bilemezsiniz ama kurallara
harfiyen uyduðunuzda herkesin ortaklaþa
kabul edeceði bir çözümün olacaðýna
inanýrsýnýz. Anlaþmak iþin anahtarýdýr.
Kiþileri meclis halkasýna çaðýrmak bir
sorunu veya bir konuyu en kutsal biçimde
ele almak niyetinde olduðunuzu gösterir.
Böylece iþin yarýsý halledilmiþ olur. Meclis
halkasýnda sizlere þahitlik etmelerinde
anlaþtýðýnýz kiþiler, yaptýðýnýz konuþmalara
þahitlik edecek, uygun olan yerde gözlemlerini paylaþacaklardýr. Böylece saygý duyduðunuz birisi size þahitlik yaparken sorun
yaþadýðýnýz ama aslýnda sevdiðiniz birisi
hakkýnda yalan söylemek, onu kandýrmak,
konuyu abartmak ve onu suçlamak imkânsýz olacaktýr. Meclis halkasýnýn düzeni size
karþý tarafý yürekten dinlemenizi ve ona
þefkat duymanýzý saðlayacaktýr.
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lediklerini ve grup enerji alanýný daraltan
konuþmalarý artýk yapmadýklarýný gözlemledim. Meclis halkasý yöntemi grup çalýþmalarýmýzda herkesin birbiriyle iyi iletiþimlerde bulunmalarýný saðlayan temel
aracýmýz oldu.
Tüm bunlar insanlarýn bir halka
düzeninde (veya iki kiþi iseler karþýlýklý
olarak) oturmalarýyla, ortalarýna bir mum
yakmalarýyla, birbirlerinin gözlerinin içine
bakmalarýyla, konuþma çubuðunu sýrayla
birbirlerine vermeleriyle baþarýldý.
Birbirinizi yüreðinizle dinleyin, yüreðinizden konuþun, doðal olun, lafý uzatmadan
sadelik içinde konuþun. Söylenmesi
gerekeni söyleyin. Konuþurken ve dinlerken
kendinizi gözlemleyin. Sýrasýnda aðlayabilir, haykýrabilir, gerçeði söyleyebilirsiniz
ama birbirinize daima saygýyla muamele
edip, onurlandýrýn. Sizinle birlikte meclis
halkasýna oturacak birisi, onunla her þeyin
üstesinden geleceðiniz bir dostunuz haline
gelecektir.
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Hepimiz iletiþimlerimizin ve topluluðumuzun temiz, güçlü ve sonuna kadar gidebilen nitelikte olmasýný arzu etmez miyiz?
Ýliþkilerimiz her zaman mükemmel olmayabilir. Bizler statik varlýklar deðiliz.
Önümüze mutlaka sorunlar çýkacaktýr.
Çevremizdeki dünya hýzla deðiþmekte ve
bizler en samimi ve dürüst tepkimizi bulmak için mücadele etmekteyiz. Böyle
zamanlarda meclis halkasý yaþadýðýmýz
tecrübeleri birbirimize aktarabilmek, yaptýðýmýz bu yolculukta sevgi ve iyilik dolu
bireyler olarak kalmak ve aramýzda en
güzel ve gerçek dostluklarý kurabilmek için
süregiden bir kutsal yapý oluþturur. Size
kendi meclis halkanýzý kurmayý hararetle
tavsiye ediyorum.
*Temenos: Eski Yunan'da bir tapýnaðýn
sýnýrlarýný belirleyen duvar anlamýna gelir.
Eski Yunan, Roma ve Mýsýr tapýnaklarýnýn
etrafýndaki duvara temenos duvarý ismi
verilirdi. Bu kapýdan içeri girdiðinizde kutsal bir alana girmiþ olurdunuz. Bu terim
ayný zamanda
derinlik psikolojisinde bir terapistin, hastalarýnýn kendilerini derinlemesine
ifade edebilmeleri için güvenli
bir ortam yaratmasý anlamýna
gelir.
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Farkýndalýðýn Yeniden
Ayarlanmasý
Canlý Kryon Celsesi,
Bu canlý celse 21 Nisan 2012 Madison Wisconsin'de hem de 22 Nisan 2012
Grand Rapid, Michigan'da gerçekleþtirilmiþtir.
Çeviren: Necati Tarýman

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Sevgili varlýklar, þu anda
zamanýnda sadece bir potansiyel olan ama
artýk gerçek olmaya baþlamýþ olan bir
deðiþim sürecinden geçiyorsunuz. Bunlarla
ilgili olarak sizlerden tedbirli ve sabýrlý
olmanýzý rica ediyoruz.
Bazýlarý insanlara baþarýlý olduklarýnýn
söylenmemesinin daha iyi olacaðýný, çünkü
bunu bilmemeleri halinde korkup daha
fazla çaba harcayacaklarýný iddia etmektedir. Size bir þey sormama izin verin sevgili

varlýklar: Yaþamýn çeþitli adýmlarýný öðrenmekte olan çocuklarý olanlar, acaba daha
fazla çaba harcamalarý ve daha iyi sonuçlar
almalarý için onlarý korkutmayý düþünürler
miydi? Bunun cevabý hayýrdýr. Tanrý'nýn
sevgisi de böyle bir þeye izin vermez tabiatýyla. Bu söylenenler sahte tebrik maksatlý
enerji olmayýp, sizin þimdiye kadar baþarmýþ olduklarýnýzdan dolayý size iletilen
tebriktir. Ve çevrenize baktýðýnýzda neler
baþarmýþ olduðunuzu görebilirsiniz. Ama
yine de ihtiyatlý olun çünkü bu iþler o
kadar yavaþ cereyan eder ki, siz genellikle
ilk önce iki adým geri, sonra bir adým ileri
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gidersiniz. Bunun sonucu ise büyüme
farkýndalýðýnýzýn ileriye yönelik olarak
sýnýrlý olmasýdýr.
Beklenmeyeni bekleyin çünkü bu gezegendeki eski enerjinin ölümü çok zor
olmaktadýr. Enerjiyi geriye doðru çekmeye
ve ayrýca sizleri de planlarýna dâhil etmeye
çalýþanlara dikkat etmelisiniz. Haberlerde
bunlar hep söylenecektir, her þey çok dramatik boyutlar alacaktýr ve sizler, "Bu
yeniçað filan deðil! Bu her zamanki eski
çað! Deðiþen hiçbir þey yok" diyeceksiniz.
Gerçekten de görüntü böyle olabilir, sizler
böyle hissedebilirsiniz. Ama eðer sadece
geçmiþte olanlarýn tekrar edileceði þeklindeki paradigmaya inanýyorsanýz, o zaman
sizin ýþýðýnýza ne oldu? Eski enerji
mevcudiyetini sürdüremez ve bu zaten
olmayacaktýr. Deðiþimin katalizörü þimdiden geri dönüþü olmayan noktayý geçmiþtir
ve bunun gerçek anlamý eski enerjinin bundan böyle daha fazla çýrpýnacaðýdýr. Siz
eski enerjinin varlýðýný sürdürme mücadelesine tanýk olacaksýnýz çünkü eski enerji bu
çerçevede sizi korkutmak için elinden
gelen her þeyi yapmaya devam edecektir.
Her Þeyin Yeniden Ayarlanmasý
Bu mesajýn baþlýðý Farkýndalýðýn Yeniden
Ayarlanmasý olarak belirlenmiþtir. Bu
mesaj dünyanýn birçok yerinde gerçekleþtirilen yeniden ayarlanma konulu celselerde
sunulmaktadýr. Bu çerçevede biz ýþýk ve
karanlýk da dâhil olmak üzere, her þeyin
yeniden ayarlanmakta olduðunu anlatmaya
çalýþýyoruz. Gaia'nýn kendisi de yeniden
ayarlanmakta olduðu gibi, insan bilinci ve
farkýndalýk da ayný iþlemden geçmektedir.
Þimdi gelin en baþtan baþlayalým. Tanrý
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hakkýnda ne hissediyorsunuz? Atalarýnýz
Tanrý hakkýnda neler düþünüp hissediyorlardý? Yaratýcýnýn sezgiselliði ile ilgili
olarak bir farkýndalýk deðiþikliði gerçekleþmektedir. Eski enerjide insanlar "orada
bir þeyin olduðunu" bilirlerdi. Bu þeyin ne
olduðu hakkýnda gerçi hiçbir fikirleri yoktu
ama bu þey her neyse, onun kendilerinin
bir parçasý olduðunu bilirlerdi.
Þu an itibarý ile insanlýðýn % 80'i ölümden sonra bir yaþam olduðuna inanmaktadýr. Ýnsanlar öldükten sonra baþka bir
yere gideceklerine inanýyorlar. Bu ise
ruhun ve yaratýcý enerjinin varlýðýnýn kabul
edildiði, hem de insanlarýn yüzden sekseni
tarafýndan kabul edildiði anlamýna gelmektedir. Ýnsanlýðýn geri kalan bölümü ise -%
20'lik bölümü- olayý aklîleþtirip Tanrý'yý
resmin dýþýna çýkarmaktadýr. Ancak insanlýðýn çok büyük bir çoðunluðu Tanrý'nýn
varlýðýný bir gerçek olarak kabul etmektedir. Bu aslýnda sezgiseldir ve zaten her
zaman böyle olagelmiþtir.
Ýþte bu nedenle gezegende ruhsal sistemlerin milyarlara varan takipçileri ve ilgilenenleri vardýr. Ýnsanlar farkýndalýk geliþtirir
geliþtirmez hemen bir Yaratýcý aramaya
baþlarlar. Ama geçmiþte bu farkýndalýk "Bir
þeyin" artýk o her ne ise, orada olduðu ile
sýnýrlý olan sezgisel bilgiden ibaretti. Bu
nedenle insanlar daha fazla bilgi sahibi
olduðunu düþündükleri kiþilere dönüp
onlardan bilgi almaya çalýþmýþlardýr. Bir
müddet sonra uygarlýk öyle bir noktaya
geldi ki, ruhsal konularda bilgi alabilmek
için baþkalarýna güvenmek zorunluluðu
doðdu. Organize ruhsal düþünme faaliyeti
baþladý ve dolayýsýyla "kim neyi ne kadar
biliyor" baðlamýnda bir hiyerarþi oluþtu.
Ýþte þimdi bu durum deðiþmeye baþlamýþtýr.
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Þarkýnýn Tamamýný Duymak
Olayý size bir mecaz ile anlatmak istiyorum. Bir radyo istasyonunda çalmakta olan
bir parçayý dinlemek için radyonuzu o istasyona ayarlamak istediðinizi düþünün
ama anteninizin boyu gereði kadar uzun
olmasýn. Bu durumda radyonuzda ses bir
azalýp bir çoðalacak ve dolayýsýyla siz de
parçayý tam olarak dinleme imkânýna sahip
olmayacaksýnýz. Gerçi duyduðunuzun bir
þarký olduðunu bilebileceksiniz ama kulaðýnýza bölük pörçük sesler geldiði için ne
olduðunu anlayamayacaksýnýz. Baþka bir
ifade ile, mesajý tam olarak alamadýðýnýz
için bölük pörçük parçalarýn ne olduðunun
size anlatýlmasý ve þarkýnýn mesajýnýn
yorumlanmasý için baþkalarýna güvenmek
zorunda kalacaksýnýz. Bu mecazda antenler
ruhsal gerçeðin farkýndalýðýný, daha yüksek
bir bilinci yakalayan ve iþlerin nasýl
yürüdüðünü anlayan algýlayýcýlardýr.
Siz birdenbire bu yeni enerjide antenlerinizin boyunun uzadýðýný ve mesajýn
tamamýnýn çok daha büyük bir bölümünü
duymaya baþladýðýnýzý fark ediyorsunuz.
Artýk müziðin ve güftenin tamamýný duyabiliyorsunuz ve onun için de bölük pörçük
parçalardan anlam çýkartmaya çalýþmaya
gerek kalmamýþtýr. Ama eskiden bu bölük
pörçük parçalarý herkes için yorumlamýþ
olanlara dönüp onlara þarkýnýn aslýnda
onlarýn çaðlar boyunca söylediklerinden
çok farklý olduðunu söylemek hiç de kolay
deðildir.
Bu yeni farkýndalýk tüm gezegeni
deðiþtirmeye baþlamýþtýr ve deðiþikliklerin
bazýlarý tümü itibarý ile ruhsal deðildir.
Gerçi antenler farkýndalýk ile ilgilidir ama
bu farkýndalýk sadece Tanrý'nýn özellikleri

ile ilgili olmaktan çýkýp, birçok ilkeyle
ilgili farkýndalýk halinde gelmektedir. Bu
farkýndalýk deðiþikliði hiçbir zaman
Tanrý'ya inanmamýþ olan bir ateisti bile
deðiþtirecektir. Þimdi sizi beklemekte olan
bazý potansiyel deðiþiklikleri söyleyeceðim.
Gezegende ruhsal farkýndalýk deðiþmeye
baþladýðýnda, sistemlerin farkýndalýðý da
deðiþecektir. Sistemlerin de ötesinde, sistemlerin yaratýlmasý için fiilen kullanýlan
yöntemler ve bunlarýn yaratýlmasýnýn
nedenleri de deðiþecektir. Farkýndalýk her
þeyi deðiþtirecektir ve deðiþtirmektedir.
Eðer þarkýyý duyabiliyorsanýz ve güfte ile
size ne söylenmek istediðini anlayabiliyorsanýz, o zaman siz artýk tam olmuþsunuz
demektir. Bu þu anda bu sandalyelerde oturanlarýn (seminer katýlýmcýlarý) neden
inançlarý baðlamýnda bir binaya, lidere
veya örgüte ihtiyaç duymadýklarýnýn açýklamasýdýr. Sevgili varlýklar, gerçi bu bir
mecazdýr ama yine de belirtmem gerekir ki,
dünyanýn her tarafýnda sizler ayný melodiyi
terennüm ediyorsunuz ve artýk bestenin
(müziðin) nasýl olduðunu ve güftede (sözlerin) nelerin ifade edildiðini söyleyecek
birilerine ihtiyacýnýz kalmamýþtýr. Þarký çok
güzeldir ve sözleri de Tanrý'nýn sevgisi,
insanlýða saygý ve dünyada barýþ potansiyeli ile ilgilidir.
Ruhsal Sistemler
Gelin ruhsal sistemler hakkýnda
konuþalým. Daha önceleri bu konuda
söylemiþ olduklarýmdan ve gelecekte sizlerin karþý karþýya kalabileceklerinizden
söz edeceðim. Gezegende pek çok ruhsal
sistem vardýr ama þu anda üzerinde konuþmak istediðimiz sistemin dünya çapýnda
yaklaþýk bir milyar takipçisi vardýr. Bu sis-
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tem hakkýnda bundan önce de konuþmuþtuk ve bu önümüzdeki dönemde en büyük
deðiþimlerle baþetmek zorunda kalacak
olan sistemdir. Bu eski bir sistemdir ve
baþýndaki kiþiye de Papa adý verilmektedir.
Onun kilisesinde neler olup bittiði
hakkýnda bilgi almak istiyorsanýz kaç
kiþinin ve kimlerin papaz ve rahibe olmak
için baþvurduðunu bilmeniz gerekir.
Dünyanýn pek çok yerinde bu çok küçük
bir sayýdýr. Gerçi bazý ülkeler bu sayýyý
muhafaza etmeyi baþarmýþlardýr ama
birçoðunda bu sayý önemli ölçüde azalmaya devam etmektedir. Genç insanlarýn
ilgisi olmaksýzýn bu ruhsal nesil, yok olma
yolunda gitmektedir. Örgütün genç liderler
havuzu kurumaktadýr ve bu husus kilisenin
dikkatinden kaçmamýþtýr.
Ýþte size söylemek istediklerim sevgili
varlýklar: Potansiyellere göre bu kilise varlýðýný sürdürecektir ve aslýnda sürdürmesi
de gerekmektedir. Þunu bilmeniz gerekir:
Þu anda tüm dünyanýn metafizik düþünceye
kaymasýný, ezoterik (Batýni) zihniyete sahip
olmasýný ve Yeni Çað'a uyarlanmasýný
saðlayacak hiçbir þey vuku bulmamaktadýr.
Böyle bir durumun olmasý da söz konusu
deðildir. Böyle bir durumun ortaya çýkmasýna gerek olmadýðý gibi, ortaya çýkmamalýdýr da. Çünkü farklý sistemleri olmakla
birlikte sistemleri içinde þifa müessesesini
ve Tanrý sevgisini barýndýran örgütlerin
önde gelenlerine saygý gösterilmemektedir.
Bunun yerine sistemler kendilerini yeniden
ayarlamak durumunda kalacaklardýr, baþka
bir deyiþle sistemler kendilerini uyarlayacaklar ve düzelteceklerdir.
Kendi yollarýnda giderek Tanrý'yý bulabilen insanlar kutsanmýþtýr. Bizim ruhla-
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rýmýz yeni ruhlarýn halen üzerinde çalýþmakta ve anlamaya uðraþtýklarý gerçeði
bulacak ve uyanacaklardýr. Ýþte bu, gezegendeki çeþitli tapýnma düzeylerini ve bu
kadar çok ve farklý ruhsal sistem olmasýnýn
gerekçesini oluþturmaktadýr. Sizde bulunan
yaþlý ruh bilgeliðinin avantajýna sahip
olmayan pek çok insan, sizin çok basit
veya aþýrý mitolojik olarak deðerlendirdiðiniz sistemlere ilgi duyacak ve o taraflara
kayacaktýr. Ancak, unutmamak gerekir ki
bu sistemler Tanrý'yý anlamanýn baþlangýcý
olarak iþlev görürler. Herkesin kendisine
göre uygun olan bir yeri vardýr. Þimdi artýk
Katolik Kilisesinden söz edebiliriz.
Bundan yýllar önce Papa John Paul henüz
hayattayken, bir celsede bu konudan söz
etmiþtim. John Paul, Meryem Ana'yý çok
severdi. Eðer John Paul 10 yýl daha yaþasaydý, bir sonraki Papanýn (þu anda Papa
olan Benedict XVI'dan sonra bu mevkiye
gelecek olan kiþi) yapacaðý þeyi yapacaktý,
yani kadýnlarý kiliseye tam olarak sokacaktý. Þu andaki Papa (Benedict XVI) uzun
süre bu koltukta oturmayacaktýr. (*) Eðer
yaþayabilirse, bundan sonraki Papa kurallarý deðiþtiren kiþi olacaktýr. Eðer bunun
için süresi yetersiz kalýrsa, ondan sonraki
Papa bunu gerçekleþtirecektir.
Þu anda bile Kilise içinde fikir ayrýlýklarýndan kaynaklanan büyük bir mücadele
hüküm sürmektedir. Çünkü Kilise insanlýðýn istediðini ve beklediðini veremediðinin farkýndadýr. Kilisenin doktrini
yaþamýn bilmecesini açýklamak bakýmýndan
güncelin gerisinde, belki dýþýndadýr. Bunun
cevabý erkek ile kadýn arasýnda daha iyi bir
denge yaratmak olacaktýr ve yeni Papa
veya ondan sonraki Papa kadýnlarýn papazlara yardýmcý olmak amacýyla Kilise
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hiyerarþisinin yüksek kademelerinde yer
almasýna izin verecektir.
Hizmetlere, ayinlere ve törenlere kadýnlarýn iþtirak etmesi ve bundan önce kadýnlarýn yapmasýna izin verilmeyen iþleri yapmasý tavsiye edilecektir. Bu ise kadýnlarýn
kilise yapýsý içinde papazlar ile eþit seviyeye gelmesine yol açacaktýr ama bu aþamada kadýnlarýn papaz olmasýnýn yolu henüz
açýlmýþ olmayacaktýr. Bununla birlikte, bu
iþler baþka bir yolu takip ederek gerçekleþtirilirse ve papazlara evlenme izni verilirse þaþýrmamanýz gerekir. Bu yolla kadýnlar, arkadan veya yandan dolaþarak da olsa,
kilise hiyerarþisine dâhil olacaklardýr. Bu
bir ara olacaktýr ve olmaktan baþka çaresi
de yoktur. Eðer bu deðiþiklikler gerçekleþtirilmezse, bu Katolik Kilisesi'nin sonu
olacaktýr. Çünkü insanlýk Tanrý sevgisiyle
dengeyi kuramamýþ ve ayrýca sezgisel
insan farkýndalýðý ile dengeyi de oluþturamamýþ olan bir ruhsal inanç sisteminin varlýðýný sürdürmesine izin vermeyecektir.
Yeni Tolerans
Parmaklarý uzatýp bir þeyi veya birini
gösterme eyleminin daha yumuþak þekle
bürünmesini ve hoþgörünün yeniden uyanmasýný bekleyebilirsiniz. Kültürlerin
sürdürülmesi açýsýndan gelenekler ve tarih
çok önemli yere sahip olduklarýndan farklý
kültürlere hitap eden birçok sistem varlýðýný koruyacaktýr. Bu baðlamda Orta
Doðu'da Peygamberin pek çok takipçisi
vardýr ve bunlar onu takip etmeye devam
edeceklerdir ancak farkýndalýkta bir yükselme olacaktýr. Peygamberin en baþtan
itibaren gerçekte istemiþ olduðu þeyle ilgili
olarak farkýndalýk yükselmesi olacaktýr ve
bu da birlik ve hoþgörüdür. Maðaradaki

melek Peygambere "aþiretleri birleþtirme
ve onlara Ýsrail'in Tanrý'sýný verme" talimatýný vermiþti. Hoþgörüsüzlükte belirli bir
yumuþamaya ve yeni bir varolma biçimine
tanýklýk edeceksiniz.
Tüm bunlar sonuç olarak "Bizim
inandýðýmýz þekilde inanmýyor olabilirsin
ama biz seni de, senin Tanrý'ný da onurlandýrýyoruz. Biz kendi Peygamberimizi
onurlandýrýyoruz ve sizleri onun bize getirmiþ olduðu öðreti uyarýnca seveceðiz. Sizi
sevebilmek için ayný fikirde olmamýz
gerekmiyor" diyen kabul ve onay yaratacaktýr. Bunun hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Dünyadaki tüm inançlar tek bir
inanç sistemine dönüþtürülmeyecektir. Bu
asla olmayacaktýr çünkü insanlar bunu yapmazlar. Çeþitlilik olmalýdýr ve ayrýca
kültürel farklýlýklarýn sergilediði güzellikler
olmalýdýr. Ancak yeni bir denge biçimi
hakikatýnýn yükselmiþ farkýndalýðýndan
yararlanarak sistemler yavaþ yavaþ kendilerini güncelleþtireceklerdir. Ýlk olacak olan
budur. Deðiþimlere ve deðiþikliklere dikkat
edin sevgili varlýklar.
Hükümet
Biraz da hükümetlerden söz edelim.
Þimdi sizin hükümetinizden deðil, herhangi
bir hükümetten söz ediyoruz. Nasýl çalýþýr,
nasýl ayakta kalýr, daha önce nasýl ayakta
kaldý, seçim kampanyalarýný nasýl yapar ve
liderini nasýl seçer? Tüm bunlar deðiþecek.
Yýllar önce size, "Herkes birbiri ile temas
kurup konuþabildiði zaman ortalýkta sýr
kalmaz" demiþtim. Bu gezegende
hükümetler þimdiye dek bir þeye güvenmiþlerdir ve o da insanlarýn dünya çapýnda
birbirleri ile kolaylýkla temas kuramýyor ve
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konuþamýyor olmalarýdýr. Ýnsanlar bilgilere
ya hükümet ya da resmi kanallar vasýtasý
ile ulaþmak durumundadýrlar. Kitle iletiþim
araçlarý (büyük medya) bile her zaman
yeteri kadar özgür deðildir. Zaten onlar da
çoðu zaman hükümetin öðrenilmesini istediklerini yayarlar. Özgür bir toplum bile
kendisini zamanýn deðerleri ve yargýlarýna
(önyargýlarýna) göre konumlandýrma eðilimindedir. Ancak, insanlarýn büyük bölümü,
hem de eþzamanlý olarak, hükümet denetimi ve kontrolu olmaksýzýn birbirleriyle
temas kurma ve konuþma olanaðýna sahip
olduðu zaman her þey deðiþir. Çünkü
gerçek herkesin yararlanabileceði þekilde
ifþa edilir.
Demokrasinin kendisi bile deðiþikliðe
uðrayacaktýr ve siz bunu kýsa süre içinde
göreceksiniz. Daha önce sözünü etmiþ
olduðum geçmiþe ýsrarla tutunmaya çalýþan
birkaç ülke kendilerini yeniden ayarlamamalarý halinde yok olmaya mahkûmdur.
Onlar þimdiye dek olduklarý gibi olmaya
ve kalmaya mahkûmdurlar ve þimdi olduðu
gibi etraflarýnda herkes deðiþirken onlar
eskiye tutunmaya çalýþýrlarsa varlýklarýný
sürdüremeyeceklerdir.
Daha önce Kuzey Kore'den söz etmiþtim.
O ülkeye biraz zaman tanýyýn. Þu anda
baþýndaki genç adam babasýnýn danýþmanlarýnýn denetimi, altýndadýr. Bu kiþiler meydandan çekildiklerinde ve o zaman bu genç
adam hâlâ ayakta kalmýþsa, çok farklý
þeyler görebileceksiniz. Onu þimdiki hali
ile yargýlamayýn zira o baþkalarýnýn kontrolu altýndadýr.
Hükümet olarak sizin seçmen kitlenizin
tamamý herhangi bir kýsýtlamaya tabi
olmaksýzýn birbirleriyle konuþabilirse ve
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kýsýtlama olmadan fikirlerini dile getirebilirse, politikacýlarýn bu seçmen kitlesini
dinleme ve dikkate alma zorunluluðu altýnda olmasý kaçýnýlmazdýr. Eðer günün
birinde ülkenin tamamý çok alýþýlmadýk
þekilde ve yönde oy verirse bu sizi þaþýrtmamalýdýr. Artýk uzak bölgelerden haberlerin at sýrtýnda seyahat eden insanlar
tarafýndan getirildiði günler çok eskilerde
kaldý. Bazýlarýnýz benim neden bahsettiðimi
biliyor. Hükümetler deðiþim geçirecektir.
Etrafýnýzda bulunan sistemler - hem karanlýk, hem aydýnlýk olanlar- deðiþecektir.
Aslýnda baþka bir þey de görmeye baþlayacaksýnýz ama þimdi konuyu deðiþtirelim ve
sayfayý çevirelim.
Ýnsan Doðasýndaki Deðiþim
Dürüstlüðün deðiþmeye baþladýðýný
görüyorsunuz. Farkýndalýk dürüstlüðü
yeniden ayarlar. Ve eski enerjide oturduðu
yerde baþka insanlarý istismar edenler yeni
enerjide artýk bunu yapamazlar. Bunun
nedeni nedir? Bu sezgisel olacaktýr ve
dolayýsýyla bu da insan doðasýndaki bir
deðiþimdir. Çünkü geçmiþte insanlarýn ilk
önce diðer insanlarý istismar ettiklerini ve
ancak ondan sonra dürüstlüðü düþündüklerini varsayardýnýz. Bu alýþýldýk insan
doðasýdýr.
Geçmiþte hükümet içinde ifade edilen
insan doðasý þu þekilde çalýþýrdý: Eðer siz
diðerinden güçlüyseniz, gözünün yaþýna
bakmadan gidip onu fethederdiniz. Güçlü
olmanýz fethetmek için bir davetiye olarak
algýlanýrdý. Eðer zayýfsanýz, bu da
fethedilmek için bir davetiye olarak
algýlanýrdý. Bu "gerçekler" tartýþmaya,
üzerinde düþünmeye bile açýk deðildi.
Ordularýnýz ne kadar güçlü ve büyükse,
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sizin onlarý fetih harekâtýna göndermeniz
de o kadar doðru ve kolay olurdu. Ama
artýk bugün geldiðiniz noktada bu þekilde
düþünmüyorsunuz. Bu dikkatinizi çekmiþ
miydi?
Bugün bu þekilde düþünen hiçbir ülkenin
varlýðýný sürdürmesi mümkün deðildir.
Çünkü kýrýp döküp parçalamak yerine
biraraya getirmenin dünya ve dünyada
yaþayan insanlar açýsýndan çok daha iyi
olduðu ortaya çýktý. Yeni enerji zayýflarý da,
güçlüleri de saðduyuya hitap edecek ve
dürüstlüðe prim verecek þekilde biraraya
getirmektedir. Bu büyük ülkede (ABD)
bazý iþ kollarýnýn baþlarýna neler gelmiþ
olduðuna bir bakýn. Yaklaþýk 30 yýl öncesine kadar bunlardan bazýlarýnýn dürüst
olmadýðýný fark etmeye baþladýðýnýzda,
bunlarý ortadan kaldýrýrdýnýz. Tütün þirketlerinin bilerek çocuklarýnýzý baðýmlý hale
getirdiklerini anladýðýnýzda bu þirketlere ne
oldu? Bugün bu þirketler ürünlerini ancak
farkýndalýðý düþük seviyede olan ülkelerde
satabiliyorlar ama o da deðiþecek.
Birkaç yýl öncesine kadar bankalarýn sizleri bedelini daha sonra ödeyemeyeceðiniz
evleri satýn almaya teþvik ettiklerini, bu
alýmlarý krediler ile finanse ettiklerini
anladýðýnýzda ne yapardýnýz? Bankalar yüzlerinde o açgözlü gülümseme ile arkalarýný
dönüp giderlerdi ve hayatýnýn en önemli
hayalinin parçalanmasý ile insanlarýn
kalbinin nasýl kýrýlacaðýný düþünmezlerdi
bile. Sevgili Amerikalý, þu anda ekonomik
açýdan durgunluk (resesiyon) hâkimdir.
Bununla birlikte, bu ayný bir aðacý budayýp
dallarýný kesmenize benzer. Aðaç yeniden
büyümeye baþladýðýnda, kontrol sizde olacak, dallar eskisinden daha büyük ve güçlü
olacak ve üstelik açgözlülük de ortada
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olmayacak. Eðer o zaman aðacýn büyüme
þekli yine hoþuna gitmezse, yeniden
budama yapabilirsiniz. Size bunlarý söylüyorum çünkü farkýndalýk artýk büyük
paranýn kontrolunu ele geçirmiþtir.
Yapýlanlar gözünüzün önünde cereyan
etmektedir ama genellikle korku hüküm
sürmektedir.
Bundan Sonra Yýkýlacak Olanlar
Potansiyel olarak gelmekte olan ve sizin
bilmeniz gereken bir durum var. Ben bu
hususu bundan önce iki kez dile getirdim
ama sizin bunu yeniden duymanýzý istiyorum. Hangi büyük sanayi sektörleri dürüstlükten pek nasiplerini almamýþ olmalarýna
raðmen çok büyük paralara hükmetmektedir? Amerika'da büyük ilaç firmalarýnýn
yýkýlmalarýna hazýrlýklý olun. Bu þimdiden
baþlamýþtýr ve bildirilenler gerçekleþmeye
baþladýðýnda ve sinema filmi yapýldýðýnda,
Amerikalýlar para kazanmak uðruna insanlarý bilerek hasta eden ve bunu devam
ettiren inanýlmaz zengin bir sektöre sahip
olduklarýný anlayacaklardýr.
Bu sizin hoþunuza gitmeyecek ve siz
buna hoþgörü göstermeyeceksiniz. Ýzleyin.
Bugün söylediklerim falcýlýk yapmak
deðildir sevgili varlýklar. Önümde duran
insan doðasýnýn potansiyellerine bakarak
konuþuyorum. Size þimdi bu gezegende
uygunsuz olan ve sizin eski enerji
dediðiniz þeyin farkýndalýk tarafýndan tedricen ele geçirilmekte olduðunu ve onun asla
gitmeyeceðini düþündüðünüz yere
götürülmekte olduðunu bildiriyorum. Sözü
edilen yer sizlerin anne ve babalarýnýzýn
büyük kurumlarýn asla gitmeyeceðini
düþündükleri, aslýnda düþünülmesinin bile
imkânsýz olduðunu zannettikleri, dürüstlük
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mekânýdýr. Ama iþte bu þimdi olmakta ve
siz bunu yaþayarak görmektesiniz. Daha
önce söylediðimiz gibi, ilaç sanayi ile birlikte sigorta sektöründe de - bu da çok
büyük bir sektördür - deðiþiklikler ortaya
çýkacaktýr.
Komplo Teorileri
Bazýlarý komplo teorilerinin enerjisinden
keyif almak istemektedir. Onlar bu fikre
bayýlýyorlar ve bu dramatik senaryolara
olan baðýmlýlýklarýný sürdürüyorlar. Bu
komplo teorilerini ismen belirtmeyeceðim
çünkü hiç kimseyi mahcup etmek istemiyorum. Utandýrmak bizim iþimiz deðildir.
Ýnsanlarýn neler düþünmeyi seçtiklerinden
baðýmsýz olarak bizim sevgimiz herkesi
kuþatýr. Ancak, etrafta dolaþmakta ve
kulaðýnýza gelmekte olan söylentilerden ve
neyin gerçek olduðunu düþündüðünüzden
baðýmsýz olarak, komplo teorilerine bayýlan
kiþilere tedbirli ve ihtiyatlý olmalarýný ve
mantýklarýný kullanmalarýný tavsiye ediyorum.
Yüzlerce ve hattâ binlerce insanýn birbirleri ile hiç konuþmadan ve sadece el
hareketleri ile anlaþmalarýný gerektiren bir
komplo teorisinin yürürlüðe konmakta
olduðu kanaatindeyseniz, bunun ne kadar
mantýksýz olduðunu düþünün. Bugün artýk
sýr olamaz da, tutulamaz da.
Hükümetleriniz sýrlarý tutamazlar, þirketler
sýrlarý gömemezler ve bireyler de sýr tutamazlar. Herkes birbiri ile temas içindeyken
ve konuþurken büyük komplo teorilerinin
onlarca yýl boyunca sürmesi mümkün
deðildir. Ýnternet ülke halklarýnýn açýkça ve
gizlilik olmadan birbirlerine bilgi vermelerini saðlarken, "sadece sizin
grubunuzun bildiði müthiþ bir sýrrýn" geze-
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gen üstünde çöreklenmesi asla mümkün
deðildir.
Sevgili varlýklar, komplo teorileri sizi
yaþamýn amacýndan uzaklaþtýrýr. Yaþamýn
amacý da içinizdeki Tanrý sevgisini bulmak,
gezegenin huzura ve dengeye kavuþmasýna
yardýmcý olmak için çalýþmaktýr. Bu hususlarla ilgili korkularý teþvik ederek denge
saðlanamaz.
Ýlluminati
Bir kez daha. "Kryon, Ýlluminati'den ne
haber?" Tamam, size bir þeyler söyleyeceðim çünkü bunlarý zaten birçok insan
biliyor.
Geçmiþteki Ýlluminati hakkýnda düþünmüþ olduðunuz her þey doðrudur. Bu mesele komplo teorisi olmayýp, tümüyle gerçektir. Ancak, yukarýda söylediklerimin ýþýðýnda Ýlluminati herkesin birbiriyle temas
kurup konuþabildiði bir enerji ortamý içinde
varlýðýný eskisi gibi sürdüremezdi ve son
zamanlarda pasif duruma geçmiþtir.
Ýlluminati Yunanistan'da yerleþikti ve
dünya üzerindeki ticaretin iplerini elinde
tutabilmek ve istediði gibi yönlendirmek
için en uygun olan sektörü, gemi nakliyeciliðini, kontrol ederek iþe baþladý. Gemi
nakliyeciliði sektörünü kontrol etmeye
baþladýktan sonra sýra mâli piyasalarýn kontroluna gelmiþti. Buradan sigorta sektörüne, oradan dünya tahvil ve hisse senedi
piyasasýna ve bankacýlýk sektörüne geçiþ
yapýldý. Ýlluminati onyýllar boyunca, 80'li
yýllarýn ortasýna kadar hükmünü sürdürdü.
Odada bulunan daha ileri yaþtaki kiþiler
için bir sorum olacak. Geçmiþ yaþamýnýza
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bakýn sevgili varlýklar. Sizler henüz
gençken hisse senedi piyasasý nasýldý? Eðer
hatýrlayabilirseniz, ara ara meydana gelen
büyük oynamalar dikkate alýnmazsa ki
bunlar da aslýnda denetim altýnda tutulurdu,
yukarý ve aþaðý yönde küçük oynamalar ve
deðiþimler olduðunu söyleyeceksiniz.
Yukarý ve aþaðý doðru küçük hareketlerle
istikrarlý ve düzgün bir piyasa tanýmlanabilir. Aydan aya, haftadan haftaya yüzlerce
puanlýk çýlgýn hareketlere rastlanmazdý.
Böyle þeyler hiç meydana gelmezdi.
Kontrol altýnda tutulan bir piyasa iþte böyle
bir görünüm arzeder. Bir de þimdiki hisse
senedi piyasalarýna bir bakýn. Bu piyasalar
size kontrol altýnda tutuluyormuþ gibi
görünüyor mu? Hayýr, böyle bir durum
yok. Piyasalar artýk serbestçe dönen bir
tekerleðe benziyor ve bu tekerlekler normal
finansal faaliyetler, onu nereye doðru
götürürse oraya gidiyor.
Bunun size bir þeyler anlatýyor olmasý
gerek sevgili varlýklar. Ýlluminati artýk kontrolu elinde tutmuyor. Bankacýlýk sektöründe ve tütün sektöründe kaybetti.
Büyük ilaç þirketleri ile sigorta þirketlerinde de kontrolu kaybetmek üzere.
Çünkü farkýndalýðýn artmasý dolayýsýyla
insanlar artýk nelerin kontrol edildiðini ve
nelerin kontrol edilemediðini biliyorlar.
Gerçeðin farkýndalýðý her türlü baþka enerjinin üstesinden gelecektir. Ve dürüstlük de
çok önemli bazý savaþlarý kazanacaktýr.
Öyleyse Ýlluminati öldü diyebilir miyiz?
Hayýr, ama gerilediler ve kontrol yöntemlerini yitirdiler.
Ýlluminatinin Geleceði
Þimdi size hiç beklemediðiniz bir þeyle
birlikte, þimdiye dek sadece bir kez sözünü
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ettiðim baþka bir þey söyleyeceðim. Ýlluminatinin sahip olduðu o kadar para ne olacak
peki? Bankalarda ve onlarýn kontrolu altýnda trilyonlarca ve trilyonlarca Euro var ve
bekletiliyor. Bütün bu paralarla ne
yapacaklar ve bunlarý nerelerde kullanacaklar? Paralar hâlâ orada ve onlar bekleme
halinde.
Bu grup, olacaðýný bildikleri bir þeyin
olmasýný bekliyor. Çünkü onlar da, aynen
benim gibi, onun geldiðini görüyorlar.
Bununla birlikte, size onlarýn hiç beklemediði bir þeyi söyleyeceðim.
Farkýndalýkla birlikte nesil deðiþikliði de
geliyor. O paralarý kontrol edenler her
zaman þimdiki yaþlýlar olmayacak. Onlarýn
yerine zamanla indigo çocuklar geçecek.
Onlar Afrika'da bir þeylerin olmasýný
bekliyorlar, unutmasý gereken hiçbir þeyi
olmayan bir kýtada yeni bir uygarlýðýn
kuruluþu. Afrika tedavi edilip iyileþtiðinde,
hazýr hale geldiðinde, sýfýrdan baþlayarak
yeni bir uygarlýk oluþturulabilir. Afrikalýlar
tarihte görülmüþ en ileri uygarlýk için
gerekli temelin oluþturulmasý amacýyla,
bilinmesi gereken her þeyi öðrenmek için
hazýr olacaklardýr. Bu uygarlýðýn oluþturulmasý iþini mevcut olan en modern, yenilikçi ve icatçý sistemleri kullanarak gerçekleþtireceklerdir. Bir müddet sonra bu yeni
kýta Çin'in ekonomisini bile geride býrakacaktýr.
Tahmin budur ve her zaman da olmuþtur.
Ve bu iþlerin finansmaný için Ýlluminati'nin
parasý kullanýlacaktýr. Ben bu iþleri Ýlluminati finanse edecek mi dedim? (Kryon
güler) Ýlluminati'nin parasý bunun finansmaný için kullanýlacaktýr ama geçmiþe göre
bir farklýlýk vardýr sevgili varlýklar. Ýllumi-
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nati içindeki pozisyonlarýn mirasçýlarý farklý bir bilince sahip olacaklardýr. Dinleyin,
onlar birdenbire yüreklerinde sadece
herkesin iyiliðini hisseden insanlar haline
gelmeyeceklerdir. Bu olacak þey deðil
tabii. Onlar para kazanmak isteyecekler
ama bunun yapmak isterken bu yatýrýmla
çok büyük paralar kazanabilecekleri bir yol
görecekler. Süreç içinde bu durum
otomatik olarak yüzbinlerce insana yardým
edilmesi sonucunu doðuracaktýr. Ve bunlar
yeni Afrika'nýn üstüne inþa edileceði temeli
kuracaklardýr. Yeni birleþik Afrika
Devletleri Birliði diðerlerinden daha güçlü
bir kýta oluþturacak ve bu kýtanýn tek bir
para birimi olacaktýr. Bu kaynaklar
dünyadaki mevcut diðer her þeyin cüce gibi
görünmesine, sýralamada geri düþmesine
neden olacaktýr.
"Vay canýna Kryon, bunun gerçekleþmesi
için ne kadar süre gereklidir?"
Gerekli olan süreyi bu odada bulunan
insanlarla bu celseyi daha sonra dinleyen
ve okuyan insanlar belirleyecektir. Bu
odadan ayrýldýðýnýzda ne yapacaksýnýz?
Eve giderek yazýlý belge haline getirdikten
sonra ellerinizi ovuþturarak her þeyin
olmasýný mý bekleyeceksiniz? O zaman çok
beklersiniz. Zira bu odada bulunanlarla bu
celseyi daha sonra okuyan ve dinleyen
insanlarýn yapmalarý gereken çalýþma
vardýr ve bunlarý size daha önce söylemiþtim. Yapacak çok iþiniz var.
Birbirinizle ve baþka bir grupla,
dünyanýn genç insanlarý, biraraya gelerek
oluþturmak zorunda olduðunuz bir ittifak
vardýr. Bu dünyanýn gençleri her þeyin
iþleyiþ ve oluþ biçimini deðiþtirmektedir.
Bunu görebiliyor musunuz? Ama sizlerin
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kenarda, köþede oturup kollarýnýz kavuþturarak onlarýn çalýþmasýný izlemeniz beklenmiyor sizden. Çünkü onlarýn size
ihtiyaçlarý var yaþlý ruhlar.
Artýk sizlerin indigolar ve gezegenin
gençlerinin konseptleri ile uyum saðlamanýzýn zamaný gelmiþtir. Bir an için bile
olsa asla onlarýn yaþlarýnýn onlarýn bilgeliklerinin bir göstergesi olduðunu düþünmeyin. Bu iki özellik birbirleri ile ahenk
içinde olamazlar, çünkü doðrusal
deðillerdir. Bu genç insanlar sizlerden daha
yaþlý ruhlar olabilirler. Onlarýn sizin anlamadýðýnýz teknolojileri olmasý nedeniyle,
sizlerin onlarla biraraya gelemeyeceðinizi
düþünmeyin. Onlarýn teknolojisi sosyal
paylaþým aðlarýdýr ve bu da tam bizim
sözünü ettiðimiz husustur, yani herkesin
herkes ile konuþma durumudur.
Gezegendeki yeni bilinç iki alanda baþlamaktadýr: Çocuklar ve yaþlý ruhlar.
Sonuç
Günün mesajý þöyledir: Farkýndalýðýn
yeniden ayarlanmasýyla birlikte sistemler,
eðitim, hükümet ve mâli politikalarda
büyük deðiþimler görülecektir. Hiçbir
þekilde ruhsal olmamayý seçenler de, yeni
bir farkýndalýkla yollarýna devam edeceklerdir. Çünkü onlar da þimdi farkýnda
olmadýklarý bir þeyin farkýna varacaklardýr,
daha yumuþak bir yaþam tarzý.
Bundan önce de kullanmýþ olduðumuz
beylik bir söz ile kapatýyoruz: "Eðer
dünyayý kadýnlar yönetiyor olsaydý,
oðullarýný asla öldürülmek üzere savaþ
meydanlarýna göndermezlerdi."
Pek çok insan gülüyor. Ne kadar da bas-
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makalýp, ne kadar basit zihinsel ürün!
Gerçekten de tarihte savaþlarý baþlatmýþ,
savaþlarý yürütmüþ kadýnlar olmuþtur.
Aslýnda bunu yapmaya mecbur
kalmýþlardýr. Onlar oðullarýný savaþ meydanlarýna göndermiþlerdir ve dolayýsýyla
yukarýdaki beyan tam olarak doðru
deðildir. Ancak, bu beyan yine de gerçeðe
sizin düþündüðünüzden çok daha fazla
uygundur sevgili varlýklar.
Þimdi bu yeniden ayarlanma konulu
celselerde defalarca söylemiþ olduðum bir
þeyi tekrar ifade edeceðim: "Yeniden
ayarlanmýþ olan insanlar dünyayý yönettikleri zaman, oðullarýný asla savaþ meydanlarýna göndermeyecekleri bir dönem gelecektir." Farkýndalýk bunlarýn hepsini, her
þeyi deðiþtirecektir. Ýnsanlar zaman içinde,
birlik oluþturulmasýndaki sorunlarýn
çözümü için yeni yöntemler bulunmasýndaki ve her þeyi parçalamaktansa her þeyi
biraraya getirmenin temelinde yatan
sezgisel özellikteki hikmeti görecek ve
anlayacaklardýr.
Artýk hükümetlerin (devletlerin) ordularýnýn o kadar büyük ve silâhlarýnýn o
kadar güçlü olmasý için ortada bir nedenin
kalmadýðý bir dönem gelecektir. Yavaþ da
olsa zaman içinde hükümetlerin onlara
ihtiyacý kalmayacaktýr. Yaþlý ruhlar ýþýklarýný etrafa yaydýkça, gezegenin üstatlarýna
bakýp, onlara özenerek onlar gibi olmaya
çalýþtýkça, tedricen ve yavaþça, aslýnda
sizin istediðinizden çok daha yavaþ olarak,
tüm bunlar olmaya baþlayacak ve olacaktýr.
Bunlarýn hepsini daha önce de duydunuz.
Bir gün Üstatlar dünyaya geri döneceklerdir ve pek insan bugünü beklemeye
devam etmektedir. Oysa bu zaten gerçek-

leþmiþtir! Uyumlanma tam ve doðru olarak
gerçekleþmedikçe onlar geri dönemezlerdi.
Bu artýk gerçekleþmiþtir. Ýþte sizin 2012 ve
daha sonrasý için hissettikleriniz bunlardýr.
Oluþ baþlamýþtýr ve onlar geri döndüler
ama onlar insan biçimindeki bedensel varlýklar olarak geri dönmediler. Onlar Tanrý
farkýndalýðýný yeniden ayarlayan enerji
olarak döndüler.
Eðer bunlar doðru ve gerçek olmasaydý,
söylemezdim. Tüm söylediklerimin gerçekleþmesini izleyin sevgili varlýklar. Bunlarla
ilgili haberler medyada çýkmaya
baþladýðýnda onlarý ilk önce nerede duyduðunuzu hatýrlayýn. Dünyadaki iþleyiþ ve
oluþlarýn bu minval üzere gerçekleþmeye
baþladýðýný gördüðünüzde belki de bugün
size söylediklerimin gerçeði ve doðruyu
yansýttýðýný anlarsýnýz.
Ýhtiyatlý olun. Mükemmel zamanlama
diye bir þey yoktur. Ýnsanlar tüm bunlarý
kendileri için uygun hýzda gerçekleþtireceklerdir. Bundan sonra olacaklardan korkmanýza gerek yoktur. Çünkü þimdi yine
söylüyorum ki, eski enerji kýsa sýra süre
içinde varlýðýný idame ettirmek için
mücadeleye baþlayacaktýr ve bu pek de hoþ
bir durum olmayacaktýr.
Yeni enerjinin bu baþlangýç aþamasýnda
dimdik durun ve ýþýðýnýzý serbest býrakýn.
Karanlýk önünüzde duramayacak ve kaçacak delik arayacaktýr. Ýþte günün gerçeði de
budur.
Ve öyledir.
KRYON
(*) Bu celse Papanýn istifa etmesinden 10 ay önce
gerçekleþtirilmiþtir.

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþmaktadýr.
Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,
Haberleþme Adresi: sevgidunyasiyayinlari@gmail.com
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý
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