MAYIS 2015 Sayý: 557 Fiyat: 7 TL

KRYON ÝLK KEZ TÜRKÝYE’DEYDÝ
SON HEDEF: AYNI ÝNANCA VARMAK
TÜRKÝYE’YE ASTROLOJÝK OLARAK BAKIÞ

ÝÇÝNDEKÝLER
Olgunlaþma Basamak Basamaktýr ..... 2
Dr. Refet Kayserilioðlu

Aylýk Kültürel ve
Siyasi Dergi

Son Hedef: Ayný Ýnanca Varmak.......... 8
Ahmet Kayserilioðlu

Cilt: 47 Sayý: 557 Mayýs 2015
Onur Baþkaný:
Dr. Refet Kayserilioðlu
Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü:
Ayþegül Kayserilioðlu
Yazý Ýþleri Müdürü:
Güngör Özyiðit

Bir Yýldýz Daha Kaydý ........................ 15
Güngör Özyiðit

Ýyilik, Kötülük, Mutter Teresa ............. 18
Çeviren ve Derleyen: Zuhal Voigt

Ekip Çalýþmasý ve Gerekleri ............. 26

Yayýn Kurulu:
Güngör Özyiðit
Nelda Bayraktar
Hale Ürkmezgil

Nihal Grsoy

Haberleþme
ve Okur/Abone Ýliþkileri:
0535 4554223 - 0549 7220248

Nelda Ýnan

Yönetim Yeri:
Hayri Eðmezoðlu Sk. Ýkizler Ap.
No: 8 D: 32 Erenköy/Ýst.

Þule Kayserilioðlu

Baský:
Hedef Dijital Baský
Taksim Cad. No: 19/A
Taksim/Ýstanbul
Fiyatý: 7 TL
Yýllýk Abone: 80TL
Yurt Dýþý: 100 TL

Zýt Kutuplu Kabiliyetlerimizi
Geliþtirmek ........................................ 30
Kryon Ýlk Kez Türkiye’deydi ............... 34
Bilinmeyen Tarih ................................ 37
(Canlý Kryon Celsesi)

Üstatlarýn Dönüþü ............................. 42
(Canlý Kryon Celsesi)

Türkiye’ye Astrolojik Olarak Bakýþ ..... 47
Michelle Karen

Dergimizin internet sitesini
www.sevgidunyasidergisi.com, www.dostluk.org
adreslerinden ziyaret edebilirsiniz

SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Dünyanýn çeþitli yerlerinde celseler yapan, Sevgi Dünyasý’nýn
da son yýllarda her sayýsýnda güncel mesajlarýný yayýmladýðýmýz
Kryon’un ilk kez Türkiye’ye gelmesinin heyecanýný ve memnuniyetini yaþamaktayýz. Aslýnda yükselmiþ, sevgi dolu, hizmeti büyük
bir aþkla yapan varlýklar için zaman ve mekân kýsýtlamasýnýn olamayacaðýný, dünya üzerinde farklý deðerler olarak kabul edilen dil,
din, ýrk, millet gibi ayýrýmlarýn onlar için hiçbir baðlayýcýlýðý
olmadýðýný sizler de en az bizler kadar bilirsiniz. Onlar gönüllere
bakarlar ve O’nun varettiklerine, eðer görevlendirilmiþlerse, ayýrt
etmeksizin canla baþla hizmet ederler. Kryon da, zamaný geldiðine
karar verilmiþ ki, bu dönemde geldi ülkemize. Onca yýl celseler
yaparken, dünya üzerinde medyumunu her yere gönderirken verdiði
bilgilerde Türkiye’nin adýný bir kere bile okuyamamýþ olmamýzý
ilgiyle ve anlayýþla gözlemlerdik zaten. Ama bunun þimdi oluþu,
memleketimizin dünyaya manevi yönde kendine has, kimseninkine
benzemeyen ýþýðýný artýk verme zamanýnýn geldiðinin bir delili
olarak görmeyi dileyenlerdeniz. Sevgili ülkemiz inanç ve maneviyat konularýnda, sevgi, fedakârlýk ve sabýr konularýnda dünya
kardeþlerimize benzersiz örnekler ve tecrübeler sunabilir. Bunu
yapabilecek bilgi, tecrübe ve kültür birikimimiz fazla fazla vardýr.
Yeter ki, kendimize inanalým, kendimizi güzel ve üstün olan her
þeye lâyýk görelim. Bu þefkat, yumuþaklýk ve neþe dolu varlýðýn
geliþine hazýrlýk yapan, emek veren herkese teþekkür ederiz. Ve
elbette gidilmesi gereken her yere özveriyle ve þikâyetsiz giderek
oradaki insanlara Kryon’u canlý celse ile dinletip, o enerjiyi tatmalarýna neden olan Lee Carroll ve arkadaþlarýna da teþekkür
borçluyuz.
Ýnandýðý ve çok önemli gördüðü bir iþi býkmadan, ilk heyecanýný
kaybetmeden sonuna kadar yapabilmek inancýn kuvveti ve gücüyle,
kendini yenebilmiþ olmanýn derecesiyle çok baðlantýlýdýr. Zaman
zaman durur, zaman zaman bekler hattâ zaman zaman geri çekilirsiniz. Ama sebat oradadýr, hedef ileridedir ve yol önünüzdedir
açýk ve belli.

En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Dünyayý yaratan,
burasýný insanlar için bir
olgunlaþma yeri olarak
düzenleyen Yüce Sevgili
her þeyi en ince noktasýna kadar hesaplamýþtýr.
Dünyaya gelen kiþi o
düzenin ve olaylarýn
dýþýna çýkamaz.
Hayat capcanlý ve
uyanýk yaþanýlmasý
gereken bir zaman dönemidir. Hayatýn baþarýlý
olmasý çok düþünmekle,
çok öðrenmekle, çok
sevmekle ve çok olaylar
içinde yaþamakla
mümkündür.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Olgunlaþma
Basamak Basamaktýr
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BÝR KAZA
Bir süre önce bir kazaya þahit olmuþtum. Yaþlý
bir adam dalgýn dalgýn
caddenin bir yanýndan bir
yanýna geçerken bir
araba adama çarpmýþ,
yaralanmýþ, yüzünden,
bacaðýndan kanlar
akmýþtý. Özel arabayý 25
yaþlarýnda bir delikanlý
kullanýyordu. Delikanlý
kazadan sonra hýþýmla
arabadan indi, yaþlý
adamýn üzerine yürüdü.
Bir de yaralý adamý dövecekti. Engel oldular. Ama
delikanlý üzülecek, özür
dileyecek yerde bar bar
baðýrýyordu: "Saðýr
mýsýn, kör müsün?
Bunak herif" diye. Ve bir
de döverek haddini
bildirmek için çýrpýnýyor, "Tutmayýn beni!.. "
diye tutanlara çatýyordu.
Yaþlý adam orta halli
birisiydi. Ne olduðunu
anlayamamýþ, þaþkýn
gözlerle çevresine bakýyordu. Bir de delikanlýnýn üzerine yürüdüðünü
görünce iyiden iyiye
korkmuþ, ürkmüþtü.
Etraftan yetiþenlerin
yardýmýyla yerden kalkmýþ, kendini toplamaya
çalýþýyordu. Kalabalýk
birikmiþ, açýk bir

3
mahkeme kurulmuþtu
oracýkta sanki. Her
kafadan bir ses çýkýyordu. Kimisi yaþlý adamý
suçlu buluyordu:
"Ölmediðine þükretsin"
diyordu" onu destekleyen
birisi ise "Geberseydi
daha iyi olurdu, bir
mikrop eksilmiþ olurdu
dünyadan" diye ekledi.
Daha insaflý birisi ekledi:
"Ölmesine ben de acýmam böyle hayvanlarýn
ama olan delikanlýya
olurdu." Ýlk söz
söyleyen: "Hepimiz þahit
olur, delikanlýnýn suçsuz
olduðunu savunurduk."
Üçüncü söz söyleyen ona
cevap verdi: "Bilirkiþi
gelir suçun yüzde kaçý
sürücüde, yüzde kaçý
yolcuda diye araþtýrýrdý.
Delikanlý mutlaka ceza
yerdi." Bir dördüncü
adam söze karýþtý: "Yahu
hepiniz bu zavallý, fakir
ihtiyarý suçluyorsunuz.
Sanki þoförün hiç suçu
yok mu? Ayaðýný frene
basamaz mýydý?" Sürücü
delikanlý kendini savundu: "Fren yapmasaydým
moruk çoktan gebermiþti.
Dördüncü adam: "Fren
yapmakta geç kalmýþsýn
ki adama çarptýn,
suçlusun aslýnda". "Bu
adam ölseydi sen o

zaman baþýna gelecekleri
görürdün." Delikanlý
dördüncü adama: "Sen
kim oluyorsun ulan!"
diye hücuma yeltendi.
Dördüncü adam güçlü ve
diþliydi. "Aðzýný topla,
daðýtýrým seni" dedi ve
bir de küfür salladý.
Delikanlý sert bir kayaya
çarptýðýný çabuk anladý,
biraz geriledi. Beþinci bir
kiþi bu durumdan
cesaretlenmiþ olacak ki:
"Bunlar altlarýna bir
araba alýnca küçük
daðlarý ben yarattým
zannediyorlar, sonra
yayalarý adamdan
saymýyorlar" dedi.
Demin delikanlýyý savunanlar þimdi susuyorlardý. Çýkacak yeni bir
kavgayý merakla
bekleyen halleri vardý.
Tam o esnada trafiðin
týkandýðýný gören bir
trafik polisi çýktý geldi.
Kazayý gördü.
Delikanlýnýn ehliyetini
aldý. "Kazaya þahit olanlar burada kalsýn, diðerleri daðýlsýn." dedi. Biraz
önce þahit olacaðýný
söyleyenler ilk sývýþanlardandý. Polis üç kiþiyi
zor tuttu orada, arabayý
kenara çekip yaralýyý
içine bindirdi ve zabýt
tutmaya baþladý.

SEVGÝ DÜNYASI
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Olayý ibretle izliyordum. Çarpmanýn nasýl
olduðunu görmemiþtim.
Olay olduktan sonra görmüþtüm. Ýnsanlarýn
konuþmalarý, tutum ve
davranýþlarý nasýl tuhaftý.
Acýyan bir yaþlý kadýncaðýz olmuþtu: "Vah
zavallý adamcaðýz" diyebilmiþti. Yargýlar nasýl
deðiþik, tutumlar nasýl
çeliþik, nasýl duygusaldý.
Hakký savunduklarýný
söylerken en büyük haksýzlýðý yapýyorlardý.
Kimisi yaralanan adama
kýzýyor: "Keþke
geberseydi" diyordu.
Kimisi zayýf da olsa onu
savunuyordu. Kimisi
acýyor, kimisinin kýlý
kýpýrdamýyordu. Bir
ölüm olayý olmadýðýna,
zevkli bir manzarayý
kaçýrdýðýna belki içinden
yanan bile vardý.

Bunlarýn hepsi insandý.
Ama hepsinin reaksiyonu
baþka, hepsinin düþüncesi ve tutumu baþkaydý.
Bu farklýlýðýn sebebi
neydi? Neden insanlar
ayný olay karþýsýnda farklý tepki gösteriyorlardý?
OLGUNLUK
BASAMAKLARI
Çünkü olgunluk dereceleri farklýydý. Kimisi
yükselme merdiveninin
ilk basamaklarýnda,
kimisi orta, kimisi yukarý
basamaklarýndaydý.
Elbette herkesin tepkisi
kendi inandýðý doðrulara
ve ilkelere uygun olacaktý. Herkesin doðrusu
farklý olabilir miydi?
Gerçek doðru bir tane
deðil mi? gibi sorular
akla gelebilir. Ama olaylar ve yukarda anlatmaya

çalýþtýðým olay, açýkça
gösteriyor ki herkesin
doðrularý farklýdýr. Ayný
olayda kiþiler tamamen
veya kýsmen karþýt
görüþleri savunabiliyorlar. Bunda bilgi ve
tecrübe seviyelerinin
farklý oluþu, büyük rol
oynadýðý gibi, olayý
gözleme dikkatlerin farklý oluþu da rol oynuyor.
Dünyadaki olgunluk
basamaklarýný, yani yükselme merdiveninin basamaklarýný yüz adet farz
edersek her basamakta
milyonlarca insan
bulunur. Ýki basamak
arasýnda da birçok ara
safhalar bulunur. Deðerli
hocam rahmetli Dr. Bedri
Ruhselman yükselme
basamaklarýný üç ana
sýnýfa ayýrarak irdelerdi.
Bu sýnýflarý da plân diye
adlandýrýrdý:
Nefsaniyet plâný,
vicdan plâný ve
vazife plâný derdi.
Plân kelimesi ile bir
safhayý veya bir bölümü
belirlemek isterdi. Biz
plân yerine dönem
sözcüðünü kullanalým.
Nefsaniyet dönemi, vicdan dönemi, vazife dönemi diyelim.

SEVGÝ DÜNYASI

Nefsaniyet dönemindeki insanlarýn özellikleri
ve belirtileri ilk önce
kendi isteklerini ve kendi
benliklerini düþünmeleridir. Bu devredeki
insanlar kendi isteklerini
saðlamak ve benliklerini
savunmak için her þeyi
göze alýrlar. Hele ilk
basamaklarda olan bu
dönem varlýklarý, kendi
istekleri ve benlikleri için
baþkalarýný kolayca harcamaktan, baþkalarýna
azap vermekten, belâ
olmaktan, öldürmekten,
çarpmaktan, çýrpmaktan
bir an tereddüt etmezler.
Bu safhanýn ilk basamaklarý hayvanlara yakýndýr.
Bu dönemin üst basamaklarýnda kiþilerde acýma, baþkalarýna yardým,
gizli aþk, kendi çýkarý
için de olsa bir þeyler
verme baþlar. Nefsaniyet
döneminin üst basamaklarýnda vicdanlýlýk kendini göstermeye baþlar.
Vicdan dönemindeki
kiþilerde acýma, merhamet, iyilik etme, hizmet
etme, yardým etme ön
plânda gelir. Baþkalarý
için gözyaþý dökenler, acý
çekenlere üzülenler bu
dönemdedirler. Ama bu
devredeki þahýslarda
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zaman zaman nefsaniyet
döneminin izleri de
görülebilir. Hele ilk
basamaklarý nefsaniyet
dönemine çok yakýn
olduðu için daha kolay
benliðe ve isteklere
yenilivermeler görülür.
Vicdan döneminin en
karakteristik döneminde
ve orta basamaklarýnda
ise kendini tamamen silmeye baþlar kiþiler. Hep
baþkalarýný düþünürler.
Bunlar gerçek iyi insanlardýr. Fedakâr, vicdanlý,
seven, acýyan, bazen hiç
düþünmeden canýný veren
insanlardýr. Onlarýn iyilikleri bazen ölçüsüz olabilir, bazen de zararlý
olabilir. Vicdan döneminin en üst basamaklarýnda ise iyiliklerde, acýmada, yardýmda daha bilgili
hareket etme baþlar. Ýyilik gerekli mi, karþýsýndakine faydalý mý, yoksa
zararlý mý diye düþünmeye baþlar.
Vazife döneminde ise
en karakteristik özellik,
bilgiyle hareket etmektir.
Bu dönemdeki kiþi, kendisini insanlara karþý
sorumlu ve görevli görür.
Görevlerini en iyi baþarmak için bir yandan vic-

daný, bir yandan aklý ona
yardýmcýdýr. Bu
dönemdeki kiþi Allah'ý
çok iyi tanýr ve sever.
Ýlâhi düzeni çok iyi
görür. Kendisini o düzen
içinde bir görevli olarak
bilir. O kiþi 5 esasý kendi
hayatýnda en iyi þekilde
uygular. Bu dönemin üst
basamaklarýndaki kiþi ise
önce Yaradan'ýna sevgi
ve saygýyla kul olur.
Sonra O'nun kullarýna
bile kul olmaya, hizmetkâr olmaya baþlar. Onun
iþi ululuk deðil, kulluktur. Ama bu dönemdeki
kiþi kimseye gözü kapalý
hizmet ve yardým etmez.
Ýyilik ve yardým karþýdakine yararlýysa yapar.
Yararlý deðilse býrakýr,
sýkýntý çeksin der. Vicdan
dönemindeki kiþi onun
davranýþlarýný deðerlendiremediði için onu vicdansýzlýkla suçlayabilir,
kolaylýkla. Hattâ bu
dönemdeki kiþi bazen
tamamen karþýsýndakinin
hayrýna karþýsýndakine
azap da verebilir: Ama
bunda kendi istek ve
çýkarlarýnýn, kýzgýnlýk ve
nefretinin zerrece izi
bulunmaz. O bilir ki öyle
nefsanî duygularýn zerresi olursa yaptýðý hizmette
ve görevde o en büyük
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kayýptadýr. Onun elindeki
pusula nefsaniyeti
olmadýðý gibi, yalnýzca
vicdaný da deðildir.
Bilgisidir, görevleridir,
karþýsýndaki kiþinin
yücelmesidir. Çünkü o
baþkalarýnýn yücelmesinde görevlidir.
Ben burada Dr. Bedri
Ruhselman'ýn ayýrmasýna
baðlý kalarak o dönemlerdeki kiþilerin özelliklerini, daha sonra
aldýðýmýz bilgilerle de
desteklemiþ oluyorum.
Bedri beyin bu dönemleri
karakterize eden bir misali vardý. Onu da size
aktarmadan geçemeyeceðim. Kedi ile kuþ karþý
karþýyadýr. Kedi pusuya
yatmýþ, gizli gizli kuþa
yaklaþmakta ya da kuþun
önüne gelmesini beklemektedir. Dýþarýdan bir
karýþma olmazsa kedi
kuþu mutlaka yakalayacak ve yiyecektir. Þimdi
nefsaniyet dönemindeki
kiþi bu durumda nasýl
davranýr? Vicdan dönemindeki nasýl davranýr?
Vazife ya da görev dönemindeki kiþi nasýl davranýr? Nefsaniyet dönemindeki kiþi büyük bir
olasýlýkla hiç bir acýma
duymadan, "Ýþte bize

güzel bir eðlence çýktý.
Dur bakalým kedi kuþu
nasýl yakalayacak? Sonra
da nasýl paralayacak
seyredelim." diye düþünür. Hiç sesini çýkarmadan seyretmeye koyulur.
Vicdan dönemindeki
kiþi ise ayný manzara
karþýsýnda, "Aman kedi
kuþu öldürmesin, kuþa
yazýk olacak" der. Ayný
zamanda bu vahþice
manzarayý seyretmek de
beni çok üzecek diye
düþünür ve kuþu ürkütür.
Vazife dönemindeki
kiþi iþe büyük bir olasýlýkla þöyle düþünür: "Bu
kedi bu kuþla beslenecek.
Ve onun avýný yakalayabilme marifetini göstermesi ve mücadele
gücünü de artýrmasý
gerekir. Onun için bu bir
tecrübedir. Bu tecrübeden kazanacaðý birçok
bilgi vardýr. Kuþ yönünden düþünürsem, o da
kendisini savunmasýný,
uyanýk olmasýný bilmelidir. Elbette hiçbir canlýnýn ölmesini istemem.
Ben canlýlarý severim
ama. Onlarýn tekâmülleri,
yükselmeleri, bilgi ve
tecrübe sahibi olmalarý
onlar yönünden daha

önemli. Ben bu olayý
içim sýzlayarak, asla
zevk almadan izlerim.
Onlarýn tecrübelerini
bozamam. Bu olaydan
benim alacaðým dersler
ve bilgiler varsa onu da
düþünürüm."
Bu durumdaki kiþi de
olaya seyirci kalmaktadýr, dýþ görünüþte. Ama
içi kan aðlayarak. Onun
bu davranýþýný vicdan
dönemindeki kiþi duygusuzlukla, insafsýzlýkla
damgalar. Nefsaniyet
dönemindeki kiþi ise saçmalýkla, ukalâlýkla, fazla
ince eleyip hayatýn tadýný
berbat etmekle damgalar.
Bunlarýn hangisi en
doðrusudur diye
sorarsam size. Bana sýrf
yüksek görünmek için:
"Vazife dönemindeki
kiþinin davranýþý en
doðrusudur."
dememelisiniz. Kendi
içinize, kendi aklýnýza ve
ruhunuza sormalýsýnýz.
Ruhunuzdaki öz bilgileriniz sizin için en doðru
olan yargýyý ve kararý
verecektir. Sizin için en
hayýrlý, yararlý ve en
doðru karar da kendi
ruhunuzun vereceði
karardýr.
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DÜNYADA
OLGUNLAÞMAK
ZORUNLUDUR
Bu dönemlerden
geçerek olgunlaþmak her
insan için zorunludur.
Bundan uzak kalmak
imkânsýzdýr. Dünyayý
yaratan, burasýný insanlar
için bir olgunlaþma yeri
olarak seçen, düzenleyen
ve vareden Yüce Sevgili,
her þeyi en ince noktasýna kadar hesaplamýþ,
plânlamýþ ve düzenlemiþtir. Dünyaya gelen
kiþi o düzenin ve o olaylarýn dýþýna çýkamaz. Acý
ve tatlý olaylar olacak,
acýlar çekilecek, gözyaþý
dökülecek, sevinçler kederleri, kederler neþeleri
izleyecek ve gönüller
yoðrulacak, yoðrulacak.
"Buðday tanesince gönlünüz düþüncenin ve
kaygýnýn suyu ile
öðünür" deniyor. Buðday
tanesi nasýl deðirmen
taþlarýnýn arasýnda
öðünür de un olursa,
gönlünüz de
düþüncelerin, kaygýlarýn
sularý ile öðünür, un olur,
yücelir, yoðrulur; hamur
olur, yine yücelir, fýrýna
girer piþer, yine yücelir.
Yücelmek iþte böyle acý
veren bir iþlemse,
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düþünce ve bilgi edinmek
de gayret isteyen, çaba
isteyen bir iþlemdir.
Sevgiler de dünya
olgunlaþmasýnda hem bir
araçtýr, hem de
yüceldikçe, olgunlaþtýkça
da üstünlerine ulaþýlan
bir amaçtýr. Gerçekten
seven kiþi o sevgisi
yüzünden ne acýlara katlanmak zorundadýr.
Acýlarla, bilgilerle olgunlaþtýkça da daha üstün,
daha gerçek sevgilere
ulaþýr insan, bir gün gelir
kendini düþünmez olur.
Olgunlaþmayý saðlayan
yalnýz akýlda kalan bilgiler deðildir. Aksine
ruha ait olmuþ, öz bilgi
haline gelmiþ,
davranýþlarýmýza yön
veren, inançlar ve ilkeler
haline gelmiþ bilgilerdir.
Çünkü yapacaðýmýz
tecrübelerde, yeni
davranýþ ve denemelerde
bize yol gösteren ancak
bu tarz bilgilerdir.
Tecrübelerimizle elde
ettiðimiz ve doðruluðunu
denediðimiz bilgiler
bizim için en kýymetli
bilgilerdir. Çünkü onlar
ruhumuza kolayca benimsetivereceðimiz öz bil-

gilerdir bizim için.
Baþkalarýndan duyduðumuz ve kitaplardan
öðrendiðimiz bilgiler ise,
eðer doðruluklarý denenmemiþse bizim için
henüz öz bilgiler
deðildir. Onlarý denemek,
doðruluklarýný tekrar
tekrar araþtýrmak onlarý
benimsememizi saðlar
ancak.
Hayat capcanlý ve
uyanýk yaþanýlmasý
gereken bir zaman dönemidir. Bu zaman dönemini iyi deðerlendirmek
için rahatýmýzdan, çýkarlarýmýzdan, heves ve
isteklerimizden fedâ
etmeye alýþmalýyýz. Çok
düþünmeli, çok öðrenmeli, çok olaylar içinde
yaþamalýyýz. Olaylarýn
dýþýna kaçan tecrübe
olanaklarýný kaybeden
kiþidir. O yalnýzca kendi
yolunu uzatmýþ ve sýkýntýlarýný artýrmýþ olur.
Çünkü herkes bu dünya
okulunu bitirmek zorundadýr. Bundan kaçýþ olamaz. Mademki varolduk,
yaþýyoruz; bu bizim
deðiþmez kaderimizdir.
Olgunlaþmak bir yönüyle
düzene karþý ve o Düzeni
Kuran'a karþý da bizim en
büyük borcumuzdur.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 18

Son Hedef:
Ayný Ýnanca Varmak
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

"KEÞKE HERKES
PEYGAMBER OLSA"
Hz. Musa'nýn bu göreve Yaradan
tarafýndan ilk getirildiðinde, aðabeyi
Harun'u da kendisine ortak etmesini
talep ettiðini biliyoruz. Gerçi bunun
esas sebebi aðabeyinin iyi bir hatip

olmasýydý ama, Musa'nýn kendi nefsini
deðil, görevin selâmetini öne aldýðýnýn
da iyi bir kanýtýydý.
Peygamberliði, sýrf kendine has bir
ayrýcalýk, bir üstünlük gibi görmüyor
asla. Rabbin dileði gerçekleþsin de,
isterse herkes peygamber olsun diyecek

SEVGÝ DÜNYASI

kadar alçakgönüllülük içinde. Ýþte
bunun çok çarpýcý bir örneði, Tevrat'ta
Musa'nýn 5 kitabýndan biri olan sayýlarda 11. Bap'ta. Özünü bozmadan
sadeleþtirerek ve kýsaltarak aktarýyorum:
** Rab Musa'ya dedi: "Ýsrail ihtiyarlarýnýn ileri gelenlerinden 70 kiþiyi
toplanma çadýrýnýn yanýna getir. Orada
seninle beraber beklesinler. Haberci
ruhumu yalnýz sana deðil, onlarýn da
üstüne göndereceðim. Emirlerimi
onlara da duyurup kavmin yükünü
seninle birlikte taþýmalarýný saðlayacaðým. Kavmin aðlayýp sýzlanýyor ve
Mýsýr'ý orada yedikleri etleri özleyip
duruyor ya. Onlara et vereceðim, hem
de bir gün iki gün, on gün için deðil, bir
ay boyunca burunlarýndan gelip, tiksininceye kadar yiyecekler."
Musa, "Bu binlerce kiþi bir ay boyunca nasýl bu kadar et bulacaklar ki?"
diye sorunca, Yaradan net konuþuyor:
"Rabbinin eli mi daraldý? Sana olan
sözüm gerçekleþecek, göreceksin."
Musa aldýðý talimatý uygulayýp 70
kiþiyle toplanýnca, Yaradan'ýn sözü
aynen gerçekleþti. Kendisiyle beraber
70 kiþi de elçi ruhtan bilgi aldý; ama
hem ilk hem de son olarak. Bir defa
daha olmadan.
Ama sadece onlar deðildi Yaradan'dan
haber alanlar. Ordugâhtaki 2 kiþiyle
daha vahiy meleði irtibata geçmiþti. Ve
onlar aldýklarý bilgileri ordu içinde yaymaya baþlamýþlardý bile. Bunlarý duyup

9
telaþlanan bir genç koþup Musa'ya, o iki
kiþinin isimlerini de söyleyerek onlarýn
peygamberlik yapmakta olduðunu
þikâyet ediverdi. Bunu duyan sonradan
o da peygamber olacak Musa'nýn
yardýmcýsý Yeþu dehþete düþtü ve
öfkeyle: "Efendim lütfen onlara engel
ol, men et!" diye haykýrdý. Musa'nýn
cevabý çok açýk:
"Sen benim kýskanacaðýmý sandýðýn
için mi böyle konuþuyorsun" dedi ve
gerçek dileðini ortaya koydu: "Keþke
Rabbim ruhunu gönderip bütün kavmimi peygamber yapsa!.."
Ve Rabbin et vaadi de gerçekleþmede
gecikmedi. Þiddetli bir yelin sürüklediði
býldýrcýnlar hepsine yetti de arttý bile.
"YARABBÝ
BÝZÝ ONLARDAN UZAKLAÞTIR"
Tevrat'ta Musa'nýn 5 kitabýnda Musa
ve Harun'un Ýsrailoðullarý'ný Firavun'un
zulmünden kurtardýktan sonra 40 yýllýk
çöl hayatýnda onlardan neler çektikleri
uzun uzun anlatýlýr. Yeryüzünde bitmeyen ne var? Bu cefalarla dolu çöl
yaþamýnýn sonunda onlar nihayet
Yaradan'ýn vaat ettiði süt ve bal akan
Kenan diyarýnýn sýnýrýna ulaþmýþlardý.
Amaçlarýna ulaþmak için son bir adým
daha atmalarý gerekiyordu. Ama ne
kadar da zorlu bir adým olacaktý bu!..
Musa'nýn 4. Kitabý sayýlarýn 13.
Bap'ýndan sadeleþtirerek ve kýsaltarak
vaat edilmiþ Kenan diyarýnýn keþif
serüvenini aktarýyorum:

SEVGÝ DÜNYASI
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** Musa onlarý Kenan diyarýný keþfetmek için gönderdi. Kuvvetli mi zayýf mý
olduklarýný, bitki örtüsünü, ne gibi mahsulleri ve meyveleri bulunduðunu
öðrenmelerini istedi. Ve onlardan bir
kýsmýný beraberlerinde getirmelerini de
tembihledi. Onlar Kenan diyarýný 40
gün boyunca gezdiler iyice incelediler.
Ve narlar, incirler, üzümlerle döndüler.
Dediler ki: Gerçekten orasý süt ve bal
akan bir diyar. Ne var ki halký dev gibi
güçlü insanlar. Kendileri ise sanki
çekirgeler. Keþif heyetinden ikisi hariç,
diðerleri kavimlerini þiddetle korkutarak, aðlayýp sýzlayýp kendilerine yeni
bir önder seçip gerisin geri Mýsýr'a dönmeyi bile düþündüler.
Hikâyesini geçen sayýmýzda detaylarýyla aktarmýþtým. Ayný olaya
Kuran'da þöyle deðinilir.
** Musa kavmine þöyle demiþti: "Ey
toplumum Allah'ýn üzerinizdeki nimetini
hatýrlayýn. Ýçinizde peygamberler vücuda getirdi, sizi krallar yaptý, âlemlerden
hiç kimseye vermediklerini size verdi.
Ey toplumum, Allah'ýn sizin için
yazdýðý kutsal topraða girin, arkanýza
dönmeyin; yoksa hüsrana uðramýþlardan olursunuz." Þöyle dediler: "Ey
Musa orada zorbalardan oluþan bir
toplum var.
Onlar oradan çýkýncaya kadar biz
oraya asla girmeyeceðiz. Eðer çýkarlarsa o zaman gireriz." Ýçine ürperti
düþenlerden, Allah'ýn nimet verdiði iki
adam dedi ki: "Onlarýn içine kapýdan

girin. Oraya girdiðinizde galip geleceksiniz. Eðer inananlar iseniz yalnýz
Allah'a güvenin." Dediler ki: "Ey Musa
onlar orada oldukça biz oraya asla
girmeyeceðiz. Hadi sen git, Rabbinle
birlikte savaþýn. Biz þuracýkta oturacaðýz." (5/20-24)
Musa'nýn bu yoldan çýkmýþlardan caný
zaten çok yanmýþtý. Daha çöl hayatýna
ilk atýldýklarý yýllarda buna benzer olaylarda Rabbi onu þöyle teselli ediyordu:
** Allah dedi ki: "Orasý onlara 40 yýl
haram kýlýnmýþtýr. Yeryüzünde sersem
sersem dolaþacaklar. Sen o yoldan çýkmýþlar topluluðu için kederlenme."
(5/26)
Ama vaat edilen beldenin sýnýrýna varmýþken bile "biz þuracýkta oturacaðýz"
cevaplarý bardaðý taþýran son damla idi
ve dayanýlýr gibi deðildi:
** Þöyle yakardý Musa: "Rabbim
kendimle kardeþimden baþkasýna söz
geçiremiyorum. Artýk bu yoldan çýkmýþlar topluluðu ile bizim aramýzý
ayýr!" (5/25)
YAMAN SÖYLEÞÝ
Bir peygamber ile Yaradan arasýndaki
Bizim Celselerimiz'den alacaðým çok
ibretlerle dolu aþaðýdaki söyleþide isim
belirtilmiyor ama "onlarla bizim
aramýzý ayýr" denilerek iþi Allah'a
havale eden Musa'nýn feryadýna ne
kadar da çok uygun düþüyor:

SEVGÝ DÜNYASI

** Hani bir zaman, bir gülyüzlü ile
söyleþi yapmýþlardý ya, yaman...
Gülyüzlü:
"Beni
Sevgisinden
Varedenim, sevgisinden varettiklerinin
arasýnda, beni onlardan farklý mý
göstereceksin?" diye sordu.
- "Farkýn yalnýz bildireceklerinde
olacak... Farkýn yalnýz, onlardan az
önce bileceklerinde olacak" dedi.
Gülyüzlü: "Ýþim zordur, bilirim.
Hepsini bir arada tutabilmek, hepsine
bir þeyi anlatabilmek, hepsini bir edebilmek benim için imkânsýz."
- "Sen taþýmayacaðýn yükle donanmadýn. Sen aldýðýný verecek, bildire-
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cek, iþinden öyle kurtulacaksýn" dendi ona.
- "Öyleyse ne için onlar
arasýnda hâlâ yoldan
sapanlar, tanýmak istemeyenler, yanlýþ yola
gidenler var? Onlarý yok
etmek Sen'in elinde."
- "Biz sizi, insan kardeþlerinizi bir yerinizden
öylece serbest býraktýk yalnýz. O yerinize dokunmayacaðýz. Çünkü siz ve sizden sonrakiler, yavaþ
yavaþ gerçeði bildirecek,
gerekeni anlatacaksýnýz...
Ve hepsini bir yerde mutlak toplayacak, bir an
önce ayný þeye inandýracaksýnýz... Ýþte onlar hep
birlikte, ayný inanca
vardýklarý gün, hani bir
tek olacaklar ya. Ýþte o
zaman, titreþimleri ayný
olacaðýndan, en büyük
bilgiye varacaklar. Ve elbet ki, Biz'im
kudretimizden olacak onlarda" dedi.
NÝHAYET
VAAT EDÝLEN ÜLKEDELER...
Keþif heyetinde, dev gibi zorba kiþilerin yaþadýðý o vaat edilmiþ Kenan
diyarýna girmeye azimli 2 kiþi var
demiþtim ya... Ýþte onlardan biri, Musa'nýn her hizmetine koþan, inancý bütün,
yýlmayan, yýkýlmayan Yeþu idi (Ýslam
kültüründe Yuþa). Harun zaten ölmüþ,
Musa da ancak bir tepeden Kenan
diyarýný görmüþ ve içine girmeden son
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nefesini verip Rabbine kavuþmuþtu.
Artýk yönetim þimdi yalnýzca Yeþu'da
idi. Kuran'da gelecek ay detaylý olarak
inceleyeceðim, Musa'nýn Hýzýr'la buluþma serüveninin ilk etabýnda ismi anýlmadan Yuþa'dan söz edilir. Hepsi o
kadar.
Ölümünden evvel Musa, o zamanlar
40 yaþlarýnda olan Yuþa'nýn üzerine
ellerini koymuþ ve Rabbin seçtiði yeni
peygamberin, yeni önderin o olduðunu
kavmine kabul ettirmiþti. Tevrat'ta Yeþu
adýnda bir bölümde baþtan sona onun
serüveni anlatýlýr. Nasýl anlatýlmasýn ki?
Mihnetlerle dolu 40 yýllýk çöl hayatýndan
sonra
kutsal
topraklara
Ýsrailoðullarý onun komutasý altýnda yerleþmiþlerdi. Tevrat'ta Yeþu bölümü
Rabbin þu hitabýyla baþlar:
** Ve vaki oldu ki, Rabbin kulu
Musa'nýn ölümünden sonra Rab,
Musa'nýn hizmetçisi Nun oðlu Yeþu'ya
söyleyip dedi: "Kulum Musa öldü þimdi
kalk, sen ve bütün bu kavim
Ýsrailoðullarý'na vermekte olduðum
diyara bu Erden'den geçin. Musa'ya
söylediðim gibi ayaðýnýzýn tabanýnýn
basacaðý her yeri size verdim...
Hayatýnýn bütün günlerinde kimse sana
karþý duramayacak, nasýl Musa ile
beraber oldumsa seninle de öyle
beraber olacaðým, seni boþa çýkarmam
ve seni býrakmam. Kuvvetli ve yürekli
ol!.. Çünkü atalarýna and ettiðim diyarý
miras olarak bu kavme sen böleceksin."
Tevrat'ta 25 sayfa boyunca Yeþu'nun
kavmini Kenan'a yerleþtirmesi, sonra
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çevredeki pek çok küçük krallýklarla
yýllar süren amansýz savaþlarýndan söz
edilir. Bunlardan bazýlarýný kýsaca görelim.
* Öncelikle Yuþa'nýn kavmi gözünde
yüceltilmesi gerekiyordu. Ayný Musa
gibi Rabbin onunla beraber olduðu
kanýtlanmazsa kimse peþinden bu zorlu
savaþlara sürüklenmezdi. Rab ona dedi
ki: "Musa ile beraber olduðum gibi
seninle de beraber olacaðýmý bilsinler
diye bütün Ýsrail'in gözünde seni büyütmeye baþlayacaðým. Ve ahit sandýðýný
taþýyan kâhinlere emredip diyeceksin:
"Erden sularý kýyýsýna geldiðiniz zaman
orada bekleyeceksiniz." Aynen böyle
yaptýlar ve azgýn ýrmaðýn sýnýrýna
geldikleri zaman aniden sularýn hepsi
kesildi. Bütün kavim kuru topraða basýp
karþý kýyýya geçtiler. Anladýlar ki Rab
þimdi Yeþu ile birlikte.
* Mucizeler birbirini izledi. Önlerindeki bir þehrin kalýn sur duvarlarý
aþýlmaz bir engeldi onlar için. Rab'den
alýnan talimatla borular bütün gücüyle
çalýp, tüm kavim hep bir aðýzdan nefesleri yettiði kadar baðýrýnca, bir de baktýlar ki kalýn duvarlar yýkýlýp yerle bir
oluverdi. Kolayca þehre girip yerleþtiler.
* Ama her þey böyle düzgün gitmedi.
Yine Ýsrailoðullarý'nýn hainlik ettiði bir
durumda düþman kuvvetleri karþýsýnda
çareyi ancak kaçmakta buldular.
Nerdeyse yok olacaklar. Yeþu dehþet
içinde elbiselerini yýrttý. Ahit sandýðý
önünde hepsi secdeye kapanýp, baþlarýna nedamet taþlarý döktüler. Yeþu
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Rabbine þöyle feryat etti: "Ah Yarab
Yehova!, Bizi Amorilerin eline vermek,
bizi yok ettirmek için bu kavmi niçin
Erden'den geçirdin? Keþke kanaat edip
orada dursaydýk. Ah Yarab!, Ýsrail düþmanlarýnýn önünde sýrtlarýný çevirdikten
sonra ne diyeyim, çünkü Kenanlýlar ve
diyarýn bütün halký iþitecekler ve bizi
saracaklar. Yeryüzünden adýmýzý silecekler. Ve kendi büyük ismin için ne
yapacaksýn?" Ve Yeþu yine Rabbinin
yüreklendirmesi ve talimatý ile
ordusunu toplayýp, güç belâ da olsa hem
kavmin yok olmasýný önledi hem de
yeni yerler kazandý. 45 yýl boyunca yani
Yeþu 85 yaþýna eriþinceye kadar baþarý
üzerine baþarý kazanarak onlar vaat
edilmiþ topraklarýn epeyce kýsmýna yerleþtiler. Rabbin sözü ile ahit sandýðýna
yerleþtirdikleri þeriat buyruklarýna göre
yaþayan bir topluluk kurdular. Ve bu,
Yeþu'nun 110 yaþýndaki ölümüne kadar
böylece sürdü gitti.
ÝÞTE BU OLMADI!..
Tevrat'taki Yeþu bölümünde yer yer
abartmalar, eklemeler, çýkartmalar
olduðunu kanýtlayan aþaðýdaki olay,
Kutsal Kitap Eski Ahit'in bütününe
ancak akýl ýþýðýnda yaklaþmamýz gerektiðini, taneyi samandan ayýrmadan
âyetlere bel baðlayamayacaðýmýzý bize
açýklýkla gösteriyor. Bu olayý kutsal
metinleri kritik ettiðim eski bir yazýmdan tekrar aktarýyorum.
"O zaman Rabbin, Amoriler'i, Ýsrail
Oðullarý'nýn önünde teslim ettiði gün,
YEÞU, Rab'be söyledi ve Ýsrail'in gözü

13
önünde dedi: Dur ey Güneþ Gibeon
üzerinde. Ve Ay, Ayyolan deresinde. Ve
millet, düþmanlarýndan öç alýncaya
kadar. Güneþ durdu ve Ay yerinde kaldý
Yaþar kitabýnda bu yazýlmýþ deðil
midir? Ve Güneþ göklerin ortasýnda
durdu ve tam bir gün kadar batmakta
acele etmedi. Rabbin insan sesini iþittiði
o gün gibi bir gün, ondan evvel ve
ondan sonra olmadý. Çünkü Rab, Ýsrail
için cenk etti." (Yeþu 10/10-14)
Yeþu Hz Musa'ya hayatý boyunca
hizmette kusur etmemiþti. Kalýn enseli,
inatçý bir kavim olan Ýsrailoðullarý ile
geçirilen, çoðu dehþetli acý olaylarla
dolu kýrk yýllýk çöl macerasýnda, Hz.
Musa'yý bir an yalnýz býrakmamýþ, can
yoldaþý, dert ortaðý olmuþtu. Erden
(Þeria) ýrmaðýnýn ötesindeki vaadedilen
ülkeye girmeye Hz Musa'nýn ömrü yetmemiþti. Ne var ki vaad, Tanrý'dandý ve
mutlaka yerine gelecekti. Nitekim Hz
Musa'nýn yerine geçen ve Tanrý'dan
vahiyle aldýðý buyruklarý aynen uygulayan Yeþu'nun önderliðinde Ýsrailoðullarý, kýsa bir süre sonra Erden
Irmaðýný geçmiþler ve vaadedilen ülkeye kavuþmuþlardý.
Ýsrailoðullarýnýn Kutsal Kitabý Eski
Ahid'in (Tevrat) Yeþu bölümünden
aldýðým yazýmýn baþýndaki âyetler,
onlarýn yeni yurtlarýnda, komþularýyla
yaptýklarý bitmez tükenmez savaþlardan
birinin hikâyesini anlatýyor. Ama ne
hikâye?!.. Gibeon'lular Ýsrailoðullarý ile
barýþ yaptýklarý için, Amori'lerin beþ
kralý biraraya gelip Gibeon'a dersini
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vermeye koyulurlar, Ýsrailoðullarý yeni
dostlarýný yalnýz býrakmazlar, hemen
yardýmýna koþarlar ve tepelerler
Amori'leri. Kaçanlardan bir kýsmý, gökten dolu gibi yaðan taþlarla ölürler. Yine
de beþ kral sývýþmayý baþarmýþtýr.
Herhalde onlarýn da ele geçmesi son
derece gerekli olmalý ki, Yeþu, yana
yakýla yalvarýr Rabbine: Gün uzasýn,
güneþ batmasýn da görür gözlerle enselesinler düþmanlarýný. Hayret ki
hayret?!.. Dileði gerçekleþir. O zamana
kadar hiç olmamýþ, kýyamete kadar da
olmayacak mucize gerçekleþir. Güneþ,
"DUR!" emrine uyarak, bir gün boyunca Gibeon'un tepesinde kýmýldamadan
asýlý durur, etrafý aydýnlatýr. Güneþ yalnýz kalmasýn diye olacak, Ay da çakýlý
kalýr olduðu yerde gün boyunca!..
Hz Ýsa'dan 1200 yýl öncesine rastlayan
bu olayý masal kitabýnda deðil, tam
aksine "Tanrý Kitabý" denen bir metnin
içinde okuduðumuza ve Güneþ'i, Ay'ý
yerine mýhlayan eþsiz, emsalsiz bir
mucizeyle karþý karþýya olduðumuza
göre, olayý iyice incelemeliyiz deðil
mi?! Ne gezer... 1200 yýl boyunca
Ýsrailoðullarý da, onlardan sonra gelip
Eski Ahid'i (Tevrat) kelimesi kelimesine
doðru kabul eden Hýristiyanlar da böyle
bir araþtýrma zahmetine girmezler.
Böylece Ýsa'dan sonra 1500-1600 yýl
daha geçer. Kopernik, Bruno, Kepler,
Galile'ler: "Güneþ yerinde durur. Dünya
onun etrafýnda döner" diye matematikle,
deneyle, bilimle, akýl ve mantýkla
konuþmaya baþlayýnca uykularýndan
uyanýrlar. Hepsi birden, tüm din adamlarý koro halinde haykýrmaya baþlarlar:
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"Be hey gafiller! Tanrý, Güneþi Gibeon'un üzerinde durdurmadý mý? Kafanýz
çalýþmaz mý sizin?! Ancak yürüyen bir
þeye dur denir. Duran, zaten duruyor,
ona hiç "Dur" denir mi? Öyleyse hareketli olan Güneþ, duran ise Dünya'dýr."
"Eðri oturup, doðru konuþalým
Muhteremler, Allahýn Güneþi, günlerden bir gün, Gibeon'un üzerinde durdu,
Kutsal metinler böyle söylüyor" diyorsunuz. "Anladýk ama, Allah'ýn ülkesi
sadece Gibeon mu? O gün, Dünya'nýn
aydýnlýk yarý bölümündeki ülkelerin
üzerinde de Güneþ, günboyu çakýlý kaldý
olduðu yerde öyleyse?.. Peki aradan
yüzyýllar geçti, böylesine emsalsiz uzun
günü yaþamýþ ülke halklarýndan bize tek
bir satýr yazý kaldý mý, bu olaðanüstü
doða olayýný anlatan?!.. Ya da Güneþ'in
doðmasýný sabýrsýzlýkla bekleyen ve
ancak uzun karanlýk bir geceden sonra
Güneþe kavuþan diðer yandakilerden bir
aný, bir destan, bir öykü veya benzeri bir
þey, dilden dile, nesilden nesile aktarýlýp
bize kadar geldi mi?! Geçmiþteki bir
kuyruklu yýldýzýn öyküsünü bile tarihlerde, destanlarda okuyoruz da, gün
boyu yerinde çakýlý kalmýþ, iki gözümüz, Güneþ'imiz, Ay'ýmýzýn öyküsünü
kimseden duymuyoruz? Olacak þey mi
bu?! Öyleyse, evet öyleyse, yok böyle
bir olay, ne Yeþu istedi, ne Rab emretti
ne de durdu Güneþ ile Ay yerinde!.. Ya
ne oldu öyleyse, bir gayretkeþ çýktý
ortaya. Yüce Tanrý'nýn gücünü ve isterse
seçtikleri uðruna Güneþi bile yerinde
durdurabileceðini halk daha iyi anlasýn
diye uydurdu bu masalý ve soktu, O'nun
katýndan gelmiþ Tanrý sözlerinin arasýna
bu yalaný!..."
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Bir Yýldýz Daha Kaydý
Güngör Özyiðit, Psikolog

Y

ýllar önce Etiler tarafýnda bir
yerde, deðerli bir dostumla
bir apartmanýn zemin katýna
indik. Küçük bir salon, üzerinde
sözler, þiirler yazýlmýþ iki duvarýn
kesiþtiði köþede, elinde gitarý ile yer
minderine oturmuþ bir adam, duvardaki
sözlere giydirdiði melodilerle bestelerini seslendirerek yorumluyor. Þarký
söylerken yüzünde gülücükler, güller
açýyor. Öyle mutlu ki, bir þarký bitiyor
"bir de þu var " deyip diðerine geçiyor.
Birbirinden güzel þarkýlar… Sözle
müzik ikiz kardeþ gibi birbirine o denli
uyumlu. Ve "bu þarkýlarý ondan daha

güzel kimse yorumlayamaz" dedirtiyor
insana. Karþýmdaki genç, yakýþýklý
adam söz yazýyor, besteliyor,
seslendiriyor, yorumluyor ve çalýyor.
Daha ne olsun!.. Böylece ilk kez
konuk olarak gittiðim bir evde canlý
Kayahan konseriyle karþýlanýyorum.
Bundan güzel ikram olabilir mi?
Yaklaþýk iki saate yakýn bize kendi
þarkýlarýný söyledi. Þimdi rahmetli olan
Oktay Plak Þirketi'nin sahibi Oktay
Görk, meðer beni Kayahan'la tanýþmaya götürmüþ. Oktay Bey ondaki
cevheri görmüþ ve ilk plaðýný da o
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çýkartmýþ. Ne var ki, o dönemde
Kayahan henüz yeterince tanýnmadýðý
için pek fazla satmamýþ. Ama o, büyülü
sözler ve melodilerle örülü dünyasýnda
coþkulu ve mutluydu. Müzikle nefes
alýp veriyor gibiydi. Arada küçük kýzý
odaya girip çýkýyordu. Onun da adý
Beste. Þarký söylerken telefon çaldý,
Nilüfer'le görüþtü. Onunla dostluðu
yeni baþlamak üzereydi. Þarkýlarýnýn
herkes tarafýndan paylaþýlmasýný istiyordu. Sonradan özel görüþmelerimizde bunlar üzerinde etraflýca konuþtuk.
Çok duyarlý bir insan olarak, insanlarýn
duyarsýzlýðýndan yakýnýyordu. Kimseye
yem olmak istemiyordu. Ve bunu þöyle
bir fýkra ile dile getiriyordu:
"Adam ruh saðlýðý kliniðinde terapiden geçtikten sonra, yem olmadýðýna
ikna olur. Ve tam dýþarý çýkacakken
"Bir dakika doktor bey" der. "Ben yem
olmadýðýmý biliyorum, ama tavuklar
bunu bilmiyor!"
O dönemde Kayahan uçuþa hazýr bir
uçak gibiydi. Bir süre sonra havalandý,
ünü bütün Türkiye'ye yayýldý, þarkýlarý
dillerde dolaþan usta bir sanatçý olarak
tanýndý ve sevildi.
1949'da Ýzmir'de albay bir baba ve ev
hanýmý bir annenin oðlu olarak
dünyaya gelen Kayahan, daha sonra
taþýndýklarý Ankara'da, ilkokul yýllarýnda müziðe merak sarar. Öyle ki,
bedeninin bir organý gibi gitarýyla
bütünleþir. Lise yýllarýnda Ankara'nýn
çeþitli mekânlarýnda þarký söyleyip çalmaya baþlar. Daha o yaþlarda müziði
bir yaþam biçimi haline getirmeye
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karar verir. Babasýnýn "Senden adam
olmaz" diye silahla kovalamasýna raðmen yolundan dönmez. Ýstanbul'a gelir.
1978 yýlýnda "Neden Olmasýn/ Ýstanbul
Hatýrasý" adlý ilk 45'liðini çýkarýr.
1981'de çýkan "Caným Sýkýlýyor
Caným" da bekleneni vermez. O sýkýntýlý yýllarý Kayahan þöyle anlatýr:
"Ýstanbul'a geldiðimde beþ param
yoktu. Çalýþtýðým mekândan eve yürüyerek dönerdim. Küçücük bir evde eþim
ve kýzýmla hayatta kalmaya çalýþýyorduk. Ben o evde yazdým þarkýlarýmýn
çoðunu. Ýsmi bende kalsýn birisi
"Esmer Günler" þarkýsýnýn melodisini
duyduðunda "Buna söz yazýlamaz,
yazabilen olursa bileklerimi keserim"
dedi. Yazdým, oldu iþte."
Þarkýlarý anlaþýlamadýðý gibi, genizden gelen ama kirli olmayan, yoruma
çok elveriþli ilginç sesi de fark
edilmemiþti. Tek kanatlý bir kuþ gibiydi. Uçmak için bir kanada daha ihtiyacý
vardý. Ýþte o dönemde tanýþtýðý Nilüfer,
bu ikinci kanat oldu. "Nilüfer 84"
albümünde Kayahan'ýn "Kar
Taneleri"ni seslendiren Nilüfer, ikinci
kez parladý ve Kayahan'ý da parlattý.
Böylece mükemmel bir müzikâl uyum
yakalayan ikili, 2000'lere kadar sürecek
olan bir beraberliði baþlattý. 1986'da
Antalya'da düzenlenen Akdeniz Müzik
Yarýþmasý'nda ikiliye birincilik getiren
"Geceler" þarkýsý… Arkasýndan "Mor
Menekþe", "Beni Anlamadýn Ya",
"Esmer Günler"…
Her biri havaya atýlan maytaplar gibi
ýþýktan fýskiyeler saçýyordu. Herkes
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1988-89 yýllarýnda çýkardýðý "Benim
Þarkýlarým" ve "Siyah Iþýklar" ile de
söz yazarlýðý ve besteciliði yanýnda,
þarkýcýlýðýný ve yorumculuðunu da
herkese kabul ettirdi. Ýlk olarak 1990
yýlýnda yakalandýðý kanser ona "Yemin
Ettim" þarkýsýný yazdýrdý. Bu þarký ile
Kayahan'ýn popülaritesi ve ünü tavan
yaptý. Satýþ rekoru kýrdý.

meyecek sözler… Bir aðabey, bir
babaydýn bana. Bir dost, bir ustaydýn
ulusuna. Ölemezsin Kayahan aðabeyciðim. Çünkü sen çoktan ölümsüzleþtin." 1992'de "Sarý Þekerim"
þarkýsýný yazdýðý Lâle Yýlmaz ile kýsa
süren bir evlilikten sonra 1999'da son
eþi "Seninle Her þeye Varým" þarkýsýyla
kutsadýðý Ýpek Tüter'le evlendi. Ýlk
evliliðinden Beste, son evliliðinden ise
Aslý Gönül isimli iki kýzý oldu.
Þarkýlarýyla hepimizin hayatýna girdi,
gönül tellerimize dokundu. Yolu sevgiden geçen herkesle buluþtu.

Kanser için ona 6 aylýk bir ömür
biçilir ve tedavi için o güne kadar
biriktirdiklerinin üstünde bir para
istenir. Bunun üzerine Kayahan 1973'te
lise öðrencisi iken tanýþýp evlendiði ve
boþandýktan sonra da "vefa borcum
ömür boyu sürecektir" dediði Nur
Haným'a telefon ederek "6 ay ömrüm
kalmýþ. Ýyileþmem için benden istenen
parayý kýzýma ve sana býrakýyorum" der
ve Devlet Hastanesine gider. Ve 25 yýl
kanserle savaþarak yaþamýný sürdürür.

"Bizimkisi Bir Aþk Hikâyesi" dedi.
Yeri geldi "Allah'ým Neydi
Günahým/Ben Nerde Yanlýþ Yaptým?"
dedi. Koyu Galatasaray'lý olduðu halde
"Mor Menekþe"yi Fenerlilere,
"Bizimkisi Bir Aþk Hikâyesi/ Siyah
Beyaz Film Gibi"yi Beþiktaþ Çarþý
Grubuna hediye etti. Ve "Küfür edeceklerine þarký söylesinler" dedi. Son yýllarýný eþi Ýpek ve kýzý Aslý Gönül ile
Gömeç'te "Gönül Köþküm" adýný
verdiði evinde geçirdi.

Kayahan pop müziðine adýný altýn
harflerle yazdýrýrken, müzik dünyasýna
"oðlum" dediði Ýskender Paydaþ, Suat
Suna ve kýzý gibi koruyup kolladýðý
Demet Saðýroðlu gibi isimler
kazandýrýr. Suat Suna hocasý Kayahan
için þu satýrlarý yazar:

14 Þubat Sevgililer Günü'nde
Beþiktaþ'ta Nilüfer'le verdiði son konserinde halka "Benden size hakkým
helâl, siz de hakkýnýzý helâl edin" diyerek helâllik aldý. Ve "Böyle Gitmek Var
Mýydý?" þarkýsý gibi geride hoþ bir sedâ
býrakarak gitti… Vasiyetinde deniz
gören bir yere gömülmek istedi,
Kanlýca'ya defnedildi. Bundan böyle
doðup büyüdüðüm yer olan Emirgân'a
her gittiðimde, Kanlýca'ya bakarken,
gönül dolusu selâmýmla birlikte Barýþ'a
ve Kayahan'a da el sallayacaðým…

sözle müzik arasýndaki uyuma hayran
kalýyordu. Kendisi bunu þu þekilde
tanýmlýyordu: "Þarkýlarýmda beste ile
söz arasýndan ýþýk sýzmaz."

"O hisseden ve hissettiðini aktarabilen bir gönül adamýydý. Ýþini çok
önemserdi. "Ýþine saygý duymayana
saygý duyulmaz" derdi. Büyük ustaydý.
Ölümsüz melodiler, hafýzalardan silin-
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Ýyilik,
Kötülük,

Mutter
Teresa
Çeviren ve Derleyen: Zuhal Voigt

"Kardeþ Sevgisi Misyonerleri"
þeklinde tercüme edilebilecek
tarikatýn sembolü. Sene 1979 ve
sahnedeki 69 yaþýndaki kadýn,
artýk tüm dünyanýn tanýdýðý rahibe
Mutter Teresa.

Ziyafet Deðil, Parasýný Ýstiyorum
Nobel Barýþ Ödülü'nün o seneki sahibine verilmesi için yapýlan törenin tertiplendiði salon týklým týklým dolu ve alkýþtan inliyor. Ödülü almak üzere sahneye
gelen kiþi; zayýf, solgun, beyaz sariler
içinde adeta kaybolmuþ yaþlý bir kadýn.
Üzerindeki sade sariyi, yalnýzca kumaþ
kenarýnda, biri geniþ ikisi dar üç mavi
þeritten oluþan bir motif süslüyor. Bu
motif, mensup olduðu ve kendi kurduðu

Ödülün tertip komitesi her sene
yapýldýðý gibi, ödülü alan kiþinin onuruna
resmi bir ziyafet verecek. Ama Mutter
Teresa, herkesi þaþýrtarak bu ziyafeti reddediyor ve onun yerine, yapýlacak masraflarýn tutarý kadar paranýn kendisine
verilmesini talep ediyor. Sonuçta bu
isteðe uyuluyor ve Mutter Teresa
ziyafetin parasýyla 2000 fakire bir Noel
yemeði tertipliyor. Bu yaptýðý büyük
yanký buluyor ve arkasýndan, çeþitli yerlerden gelen 50.000 dolarlýk bir baðýþ
toplanýyor. Bundan sonra da, dünyanýn
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her yerinden yaðan bir baðýþ yarýþý
baþlýyor.
Mutter Teresa'yý dünyaya tanýtan; 1969
senesinde, gazeteci Malcolm
Rudgeridge'yi, konu ile ilgili bir saatlik
bir belgesel film yapmakla görevlendiren
Ýngiliz TV kanalý BBC oluyor. BBC
yetkilileri yerel bir gazetede, Kalküta
þehrinde akýl almaz iþler yapan Avrupa'lý
bir rahibe konusunda yazýlmýþ bir
makalenin, dikkatlerini çekmesi üzerine
harekete geçmiþtir. O sýralarda Mutter
Teresa, Kalküta'nýn en fakir bölgesi
Kalighat'da "Ölenler Evi" adýný verdiði
bir mekânda, etrafýndaki birkaç rahibeyle
birlikte, kaldýrýmlardan topladýðý ölmekte
olan fakir ve kimsesiz insanlara bakmakta, onlarýn sevgi ve þefkat içinde son
nefeslerini vermelerini saðlamakta. BBC
kendisiyle ilgilenmese, belki de tüm
ömrünü kimsenin bilmediði bir rahibe
olarak geçirecek. Ama anlaþýlan
kaderinde bambaþka þeyler var.
Rudgeridge aslýnda alaycý karakterde,
ateist inanca sahip, eleþtirmen bir ünlü
gazetecidir. Böyle düþüncelerle
Kalküta'ya gelen bu gazeteci, bu
rahibenin yaptýklarýný inceleyip filmini
tamamladýðýnda bir Mutter Teresa
hayraný olup çýkmýþtýr. "Tanrý Ýçin Güzel
Bir Þey" baþlýðýný taþýyan film TV de
gösterildiðinde ise, tüm dünya Mutter
Teresa'ya hayran kalýr. Bir insanýn, sahip
olduðu ve olabileceði her þeyi feda
ederek, tüm yaþamýný fakirlere ve hastalara adamýþ olmasý, bunu her gün, her
saat yaþýyor olmasý, dünyanýn en yoksul
bölgelerinden birinde insanlara yardým
edebilmeyi baþarmasý, insanlarý hem
hayrete düþürmüþ, hem de bu kiþiye
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büyük bir coþkuyla yönelmelerini
saðlamýþtýr. Herkes onun meydana
getirdiði mucizelerden söz etmeye baþlar.
Dünyanýn çeþitli ülkelerinden, çeþitli
insanlar Kalküta'daki eve koþar, rahibelere yardým etmek isterler. Tatillerini
plajlar yerine ölmekte olanlara yardým
ederek geçirmek isteyen öðrenciler, ev
kadýnlarý, meslek sahipleri, bir kaç hafta
veya daha fazlasý için bu karþýlýksýz
yardým olayýna katýlmak isterler. Her gün
sabahlarý 20-30 yeni yardým heveslisi,
ölme evinin kapýsý önünde bekler.
12 Yaþýnda Verilen Karar
Mutter Teresa, asýl adýyla Agnes
Bojaxhiu, 26 Aðustos 1910'da, o zaman
Osmanlý Ýmparatorluðu topraklarý içinde
olan Üsküp'de (Skopje) dünyaya gelir.
Arnavut olan babasý Nikolle Bojaxhiu
varlýklý bir tüccardýr. Annesi Dranafile,
Ýtalyan asýllý bir Arnavuttur. Çocuða,
ileriyi iþaret edercesine verilmiþ olan
isim Agnes, "temiz" "saf" "kutsal"
anlamlarýna gelir. Aile kýzlarýný
"Gonxha" (Gonca) diye çaðýrmaktadýr.
Gonxha, ilk tahsilini katolik bir kýz okulunda tamamlar ve ailesinden de sýký bir
Katolik eðitimi alýr. Ýki erkek kardeþi
daha vardýr. Ne yazýk ki küçük Gonxha
babasýný daha 8 yaþýndayken kaybeder.
On iki yaþýna geldiðinde ise, artýk tek bir
arzusu vardýr: Misyoner olmak ve
yaþamýný dine adamak. Bu amaçla 18
yaþýndayken evini terkeder ve rahibe
olmak üzere Loreto Schwestern (Sisters
of Blessed Virgin Mary) tarikatýna girer.
Orada eðitimini aldýktan sonra, ilk olarak
Ýrlanda'ya gönderilir ama daha iki ay
sonra yeri deðiþtirilir ve 1928'de

20
Bengalen'e (bugünkü Bangladeþ ve
Hindistan sýnýrý) gider. 1931'de yeminini
ederek rahibe olur, Teresa adýný alýr.
Sonra Kalküta'da St.Mary High
School'da öðretmen olarak baþlar ve
1946'ya kadar öðrencilerini katolik
öðretisine göre yetiþtirmeye devam eder.
Belki okulun yüksek duvarlarý arasýnda
geçirdiði korunaklý ve düzgün yaþam ona
yetmez, belki de bu onun tam istediði
deðildir. 1946 senesinde baþgösteren bir
kýtlýk yüzünden Bengalen'de Hindular ve
Müslümanlar arasýnda çatýþmalar çýkar.
Tam o günlerde, Kalküta'dan Darjeeling'e
gitmekte olan rahibe Teresa, yolda
yaþamýný ters yüz edecek bir vizyonla
karþýlaþýr. Anlatýlanlara göre Hz. Ýsa
karþýsýna çýkar ve kendisinden þu sözlerle, tarikatýný terketmesini ve fakirler
içinde en fakir olanlara yardým etmesini
ister: "Ben susuzluk çekiyorum."
O günden hemen sonra rahibe Teresa,
Loretta tarikatýndan ayrýlýr, tarikat giysisini çýkarýr, kenarlarý mavi çizgili basit
beyaz bir sari giyip Kalküta'nýn en fakir
insanlarýnýn sokaklarda yaþadýðý
varoþlarýna dalar. Baþlangýçta yapayalnýzdýr ve hiç parasý yoktur.
Hindistan'ýn 1947'de baðýmsýzlýðýna
kavuþmasý ile Hindistan vatandaþlýðýna
geçer ve "Kardeþ Sevgisi Misyonerleri"
tarikatýný kurar, kendisine katýlan bir kaç
rahibe daha olmuþtur. 1950 senesinde
Papa, o zaman 13 üyeden oluþan tarikatý
onaylar. Rahibe Teresa görevinin "Açlar,
çýplaklar, evsizler, engelliler, körler ve
cüzzamlýlara; kendisini istenmeyen,
sevilmeyen, her þeyden mahrum hisseden
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herkese yardým etmek" olduðu sloganýyla
yola çýkmýþtýr. 1952'de, terkedilmiþ bir
Hindu mabedinde bir "Hastane ve Ölüm
Evi" kurar, sokaklardan topladýðý sakatlarý, aðýr hastalarý, ölmek üzere olanlarý
oraya getirir. Davranýþýný þöyle açýklar:
"Bir hayvan gibi yaþamýþ olan insanlarýn
iyi bir ölümle ölmesi, onlar için melekler
gibi ölmek demektir."
Bu adýmý, baþkalarý takip eder ve bir
zaman sonra, bir çocuk yuvasý, fakirler
için bir okul, doðum evleri, bekâr anneler
için sýðýnma evleri, bir cüzzam ünitesi
kurulur. Rahibe Teresa'nýn faaliyetleri
Hindistan içinde ve dýþýnda duyuldukça
çoðalan baðýþlarla, bütün bunlar mümkün
olmaktadýr. Günümüzde ise, Mutter
Teresa tarikatýnýn tüm dünya üzerinde
133 ülkede, 710 hastane ve kuruluþu,
4500 kadar rahibesi ve 400 kadar da faal
rahibi bulunmakta.
Nobel Barýþ ödülü yanýnda baþka
birçok ödüle daha layýk görülen Mutter
Teresa'nýn önemli ödüllerinden biri de,
1978'de aldýðý, Balzan Ýnsanlýk,
Kardeþlik ve Barýþ Ödülü ve 1992'deki
Unesco Barýþ Öðretisi Ödülü. Nobel
ödülüyle, bir çýrpýda tüm dünya sahnesinin önemli bir aktörü haline gelen
rahibe, dünya üzerinde ünü ve önemi
bulunan birçok kiþinin de ziyaret hedefi
haline gelir. Hindistan'a uðrayýp da,
Mutter Teresa ile birlikte bir fotoðraf
karesinde yer almamýþ ünlü insan yok
gibidir. 5 Eylül 1997'de, 87 yaþýndayken
bu dünyaya veda ettiðinde ise Mutter
Teresa, bir efsanedir artýk. Her efsanede
olduðu gibi, efsane karþýtlarý da bir bir
boy göstermekte gecikmezler.
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Fakirlik Ýkoncaný veya
Cehennem Meleði
Mutter Teresa, 2003 senesinde, Papa II.
Jonannes Paul tarafýndan azize ilan edilir.
Normal olarak, bir insanýn aziz veya
azize ilan edilebilmesi için yapýlacak
kilise iþlemi, ölümünden beþ yýl sonra
baþlatýlabildiði halde, Papa, Mutter
Teresa'nýn ölümünden iki yýl sonra
harekete geçmiþ ve kilise kendisini en
hýzlý bir þekilde azize ilan etmiþtir.
Mutter Teresa'nýn yaþamýna, ilkelerine,
yaptýklarýna ve azizeliðine ilk eleþtiriler,
Ýngiliz feminist yazar Germaine Greer'in
onu "Glamourgirl der Armut" (Fakirliðin
Büyüleyici Kýzý veya Fakirlik Ýkoncaný)
þeklinde tanýmlayarak, tarikatýnýn bir
"Klonlar Tarikatý" olduðunu söylemesi
ve daha önce Ýngiltere Kraliçesi
Elizabeth ile ilgili zehir zýkkým bir
eleþtiri kitabý yazmýþ olan yine bir Ýngiliz
yazar Christopher Hitchens ve komünist
öðrenci lideri Tarýq Ali'nin ortak çalýþmasý bir belgesel film olan "Hell's Engel"
(Cehennem Meleði) ile 1994'de baþladý.
Hitchens'ýn yazýlarýnýn baþlýðý ise doðrudan müstehcen ve kýþkýrtýcý idi:
"Missionary Position- Mutter Teresa in
Theorie und Praxis" (Misyoner
Pozisyonu- Mutter Teresanýn Kuram ve
Uygulamasý). Eski bir Troçki taraftarý ve
ateist olan Hitchens, Mutter Teresa'nýn
hiç de siyasi açýdan naif bir yaþlý kadýn
olmadýðýný, tersine baþkalarýný kendi
amaçlarý için sömüren bir hilekâr
olduðunu iddia etti. Fedakâr bir misyoner
deðil, ünlü olmak için baþkalarýnýn
sefaletini kullanan kurnaz bir aktrist
olduðunu, rol yaptýðýný söyledi. Bunun
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dýþýnda, Mutter Teresa'yý, menfaatleri
için Romanya Diktatörü Çavuþesku,
Haiti despotu Duvalier gibi kiþilerle
buluþmakla, Arnavutluk'un Enver
Hoca'sýnýn mezarýna çiçek götürmüþ
olmakla suçladý. Amerikalý banka
dolandýrýcýsý Charles Keating'e kiþiye
özel bir haç hediye etmesini diline
doladý. Hattâ bu son kiþi için onu yargýlayan hâkime ýlýmlý bir karar verilmesi
yönünde bir rica mektubu bile gönderdiðini konu etti. Mutter Teresa böyle
kiþilerden de baðýþ veya duruma göre
misyonerlerinin çalýþabilmeleri için
gereken yerde gerekli izinleri almýþtý.
Ýkinci darbe, ölümünden 15 yýl kadar
sonra, 2013'de geldi. Kanada'nýn
Montreal ve Ottowa kentlerinin üniversitelerinden 3 bilim insaný, Serge
Larivée, Geneviève Chénard ve Carole
Sénéchal, Mutter Teresa'nýn yaþamýný ve
yaptýklarýný inceleyerek bir rapor halinde
kamuya sundular. Onlara göre Teresa,
insanlarýn acý çekmekle Hz. Ýsa'ya yakýnlaþtýðýný düþünmekteydi. Bunun için de
iyileþebilecek hastalarý bile kaderine terketmekte, onlarýn tedavilerini gerektiði
gibi yaptýrmamaktaydý. Ayrýca tüm
dünyadaki ölüm evlerinde, hijyenik yönden korkunç þartlar hüküm sürmekteydi.
Hastalara aðrý kesici ilaçlar verilmemekte ve en basit yataklarda, daracýk mekânlarda yatýrýlmaktaydýlar.
Daha sonra benzeri yazýlar hazýrlayan,
Robin Fox ve Dave Hunt'a göre de,
hastalara hattâ kâfi yiyecek verilmemekte, ilaveten bazý baðýþlanan evlerde önceden normal yataklar olduðu halde, bunlar
kaldýrýlmakta ve yerlerine basit ranzalar
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konulmaktaymýþ ve mekânlar yeterince
ýsýtýlmamaktaymýþ. Tabii bu arada belirtmek gerek ki, tarikatýn tüm üyeleri ayný
basit þartlarda yaþamaktadýrlar; her bir
rahibenin tek serveti, sýrtýndaki ile birlikte üç sari, bir haç, bir tesbih ve bir çantadýr. Kaldýklarý evlerde radyo, TV, klima
veya vantilatör yoktur, hastalarýn yattýklarý ranzalar gibi yataklarda uyurlar,
çamaþýrlar elle yýkanýr. Basit yaþam
kuralý, MutterTeresa'nýn anayasasýdýr.
Larivée ve arkadaþlarýnýn üzerinde durduklarý önemli bir konu da, yapýlan baðýþlarýn nereye gittiði konusu. Yaptýklarý
araþtýrmalara göre, senelerdir toplanan
paralarla ilgili doðru dürüst bir muhasebe
bulunmamaktaymýþ ve bu yüzden de
paralarýn gizli hesaplarda biriktirildiði
þüphesi varmýþ. Ayrýca bu araþtýrmacýlar,
Papa II. Johannes Paul'u da, Teresa'yý
kurallara uymadan alelacele aziz ilan
etmekle itham ediyor ve azizliðinin
geçerli olamayacaðýný savunuyorlar.
Þimdi burada durarak, kýsa bir analiz
yapalým: Kimin hakkýnda, neye göre
hüküm veriyoruz ve hangi ortamý deðerlendiriyoruz? Mutter Teresa'nýn tarikatýný
ve ölme evini kurduðu yer, Hindistan'ýn
Kalküta þehrinde ve en fakir bölgesindedir, Avrupa veya Kanada
þehirlerinden birinde deðil. Ýtalyan
gazeteci Tiziano Terzani'nin,
"Asien,mein Leben" (Hayatým Asya) adlý
kitabýnýn Hindistan bölümünde,
Kalküta'nýn varoþlarý üzerine anlattýðý
gibi: "Ýnsanlar, köpekler, otolar, çekçek
el arabalarý, inekler sokaklarý týkýyorlar.
Kaldýrýmlarda insanlar, hayvanlarla birlikte yiyor, içiyor, uyuyor ve barsaklarýný
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boþaltýyorlar. Burada her geçen dakika
insanýn kendi dünya görüþünün temellerini sarsýyor. Mantýk yavaþ yavaþ
anlamýný kaybediyor ve akýl bu kötü
kokan, gürültülü, iðrenç ama buna raðmen büyüleyici ve adýna yaþam denen
bilmece içinde bir düzen keþfedebilmekten aciz kalýyor. Ýnsanlar, paramparça
olmuþ borulardan sýzan sarý renkli sularla
yýkanýyor; baþka insanlar, her gün
Kalküta'nýn ölenlerinin bir kýsmýnýn
dumanlar içinde kaybolduðu krematoryuma ölülerini taþýyorlar. Cesetlerin
yakýldýðý odun yýðýnýnýn kalýntýlarý; kadýn
ve çocuklarýn içinde yýkandýðý ve çocuklarýn daha sonra pazarda satmak üzere,
oraya atýlmýþ plastik torbalarý sudan
çýkardýðý, Ganj nehrinin bir kolu olan
Hugli'nin kirli ve yapýþkan sularýna
atýlýyor. Dilenciler önlerindeki boþ para
kaplarýnýn baþýnda bekleþiyorlar. Yine
baþkalarý, kaldýrým kenarýnda hareketsiz
yatýyorlar. Uyuyorlar mý, yoksa ölmüþler
mi? Aþýrý boyalý küçük kýzlar, yoldan
geçenlere bedenlerini sunuyor ve 25
Rupi gibi düþük bir fiyata, kaldýklarý
maðara gibi izbelere müþteri çekmeye
uðraþýyorlar." Ýþte Mutter Teresa, böyle
bir ortama kuruyor tarikatýný ve ölme
evini. Ýþte bu kaldýrýmlardan topluyor,
ölüm halindeki hastalarý, iþte bu kadýnlara ve bebeklerine yardým elini uzatýyor.
Gördüðü vizyonda kendisine söylendiði
gibi, fakirler içinde en fakirlerin olduðu
yerde konuþlanýyor. Bunu yaparken de,
kendisinin derinden baðlý olduðu; sadelik, tevazu ve kanaatkârlýk prensiplerinden ayrýlmamaya aþýrý özen gösteriyor. Bu yoldan ayrýlýrsa, Tanrý'nýn ve
Hz. Ýsa'nýn yolundan sapacaðýna inanýyor.
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Durum böyleyken, her þeyin düzenli,
kurallý, planlý olduðu zengin batý
dünyasýnda ve müsbet ilim prensipleri
içinde yetiþmiþ; Allah ve maneviyat ile
ilgisi olmayan ateist görüþe baðlý, önüne
çýkan her þeyi ancak ölçüp tartabilirse
kabul edebilen Hitchens veya Larivee
gibi kiþilerin, Mutter Teresa'nýn inancýný,
prensiplerini ve yöntemlerini anlamalarýný beklemek; üç elma ile iki
armudu toplayýp, sonucun doðru çýkmasýný beklemekle eþ deðerli olmaz mý
acaba?
Anlamadýðýný Karala,
Kavrayamadýðýný Kötüle
Birinin inancýný, baðlý olduðu prensipleri, tutumunu ve davranýþlarýný anlayamayan bir baþkasý ne yapar? Yaþamda
defalarca þahit olduðumuz gibi ya o
kiþiyi toptan reddeder veya onu gülünç
ilan eder; bunlarý yapamýyorsa,
davranýþlarýndaki kendince olan eksikleri
ve yanlýþlarý ortaya koyarak onu geçersiz
kýlmaya, parçalamaya çalýþýr, saldýrýr,
hücum eder.
Mutter Teresa'nýn, dünyada diktatör
veya dolandýrýcý olarak bilinen kiþilerin
bile baðýþlarýný kabul etmesi, onlarýn
mezarýna çiçek götürmesi ve hattâ onlar
için ricacý olmasý belki onun gözünde
tüm insanlarýn eþit olmasýndan dolayý
olamaz mý? Yaradan'ýn, tüm mahlûkatýn;
iyilerin olduðu gibi kötülerin de üzerine
her gün güneþini doðdurduðunu, her bir
yaratýlanýn dünya üzerinde günlerini tamamlamasýna izin verdiðini özümseyerek, çok sevdiði Tanrýsýnýn yaptýrýmlarýna
uygun olmaya çalýþmýþ olamaz mý?
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Hastanelerinde yatan kiþiler için sevgi
ve ilgiyi ön plana almasý, belki insanlarýn
ve tüm yaratýlmýþlarýn her þeyden önce
sevgiye olan ihtiyaçlarýný çok iyi anladýðý
içindir? Belki dünyada en eksik olan
þeyin, kimyevi maddeler ve maddi
olanaklarýn ötesinde, gerçek bir sevgi ve
ilgi olduðunu farkettiði içindir? Yapýlan
baðýþlarla Kalküta'da üçüncü dünyanýn
en modern hastanesini kurmamýþ olduðu
suçlamasýna, Kalighat'daki ölüm evini
idare eden rahibe Dolores þöyle cevap
veriyor: " Eðer böyle hastaneler kursaydýk, oralarda zengin hastalara bakmaya
baþlar ve fakirleri ihmal ederdik ve kendi
misyonumuzdan (vazifemizden) sapmýþ
olurduk." Bu cevapta belki de, maddiyata
dalarak asýl hedefi ve iþlevinden uzaklaþmýþ olan birçok dini kuruluþ, tarikat
ve bizzat bazý dinlerin ve din adamlarýnýn
durumlarýný kýsaca özetleyen vurucu bir
açýklama var aslýnda.
Mutter Teresa'nýn ve rahibelerinin,
hastalarý tedavi etmek yerine, ölüme terketmekte olduklarý, onlara týbbi ilaçlar
vermedikleri, acý çekerlerse Tanrý'ya
daha yakýn olacaklarýna inandýklarý
suçlamasýna gelince: Gerek Hitchens
gerekse Larivee ve arkadaþlarý, bu konuda tek tek örnek göstererek, hangi hastanýn hangi þekilde ihmal edildiðine dair
somut deliller ortaya koymayýp, sadece
genel bir kanaat belirtmektedirler. Bu
iþin bir yaný. Diðer yaný ise, günümüzde,
modern týbbýn her türlü olanaðý kullanarak, ölmek üzere olan hastalarý, ille de
biraz daha hayatta tutabilmek için yaptýðý
uðraþlarýn ne derecede doðru olduðu þeklindeki bir etik sorusudur. Týbbýn geldiði
noktada, çeþitli önlemlerle kiþiyi bir mik-
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tar daha hayatta tutabilmek bugün
mümkündür. Ama Avrupa'nýn hastanelerinde, artýk daha mantýklý sayýlabilecek bir yol takip edilmekte ve
tedavisi imkânsýz hale gelmiþ hastaya
azap verebilecek sert tedbirlere baþvurmadan önce, kendisine yaþamaya devam
etmeyi isteyip istemediði sorulmaktadýr.
Birçok hasta veya çok yaþlý insan, kendi
iradesini kullanarak, artýk yaþam uzatýcý
önlemler istemediklerini ifade etmektedirler. Kendileri güzel ve yeterince
yaþadýklarýný, yapay olarak uzatýlan bir
zaman istemediklerini açýkça ifade ettiklerinde ise, fazladan yapýlan destek terk
edilmekte, olay doðal gidiþine býrakýlmakta, hastanýn kendi istediði ortamda
ve istediði insanlar yanýnda olmak üzere,
huzur içinde öbür âleme geçmesine izin
verilmektedir. Mutter Teresa, sahip
olduðu ruhsal yeteneklerle belki de bu
durumu doðrudan hissetmekte ve korumasý altýndaki saðlýðýna kavuþmasý
imkânsýz olan hastalara, huzur, sevgi ve
ilgi içinde ölebilmek imkânýný vermekteydi, kim bilir?
Hasýmlarýnýn ve eleþtiricilerinin ikide
birde sofraya koyduðu, paralarýn nereye
gittiði, neden kuruþu kuruþuna bir
muhasebenin yapýlmamýþ olduðu sorusu
ise, günümüzün materyalist anlayýþýný en
fazla ilgilendiren konu tabii ki. Böyle bir
muhasebe ortaya konamadýðý için de,
baðýþ paralarýnýn bazý gizli hesaplarda
yýðýldýðý düþünülmekte haliyle. Oysa ki
Mutter Teresa yaþamý boyunca, aynen
rahibeleri gibi sade ve zenginlikten uzak
bir yaþam sürdü. Baðýþ paralarýný
sarisinin olmayan cebine doldurup,
giderken öbür âleme götürmediðine göre
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de, yapýlan baðýþlar bir þekilde dünyada
kaldý. Þayet bu paralar hâlâ bazý gizli
banka hesaplarýnda duruyor ise, kendisine harcamamýþ olduðundan, kiþisel
olarak Mutter Teresa'ya saldýrmanýn artýk
bir gereði yok. Tarikatýnýn üyeleri ayný
sade yaþamý sürdürmekte olduðuna göre
de, paralarý onlar da yemiyorlar demektir.
Kalan seçenek ise, rahibelerden Priscilla
Lewis'in açýkladýðý gibi: "Baðýþ paralarýný kullandýk ve bana inanýn, çok iyi
kullandýk" olabilir ancak. Paralarýn nereye kullanýldýðý sorusunun cevabýný, yazýnýn baþýnda deðindiðimiz, Hindistan'daki
ve tüm dünya üzerinde bulunan 710 hastane ile, diðer kuruluþlarda ve oralarda
yapýlanlarda aramak gerek herhalde.
Birbirini anlayamayan insanlarýn, birbirine saldýrdýðýný, çevremizde çok daha
küçük çaptaki olaylarda da görüyoruz.
Örneðin Türkiye'de, bireysel olarak
sokaktaki sahipsiz hayvanlara yardým
etmek isteyen birçok insan var. Bu kiþiler, internet yoluyla baþka hayvanseverlerle de temasa geçiyorlar ve kendileri
bizzat ilgilenemeyip baðýþ göndermek
suretiyle yardýma katýlanlarýn da desteðiyle, sokak hayvanlarýný beslemeye,
yollarýna çýkan hasta, yaralý, kimsesiz
hayvanlarý da tedavi ettirip yaþamlarýný
kurtarmaya çalýþýyorlar. Bu kiþilerin birbiriyle de yardýmlaþma içinde olmasý
gerekir, öyle deðil mi? Ama heyhat, tam
da iþte bu kiþiler bazen birbiriyle öylesine kýyasýya bir mücadele içine giriyorlar ki, hayvanlarý kurtarmak gibi kutsal
olabilecek bir iþe giriþmiþ olanlarýn, birbiriyle bu savaþý, savaþa þahit olanlarý
hayretler içinde býrakýyor. Bu savaþ, yine
internet üzerinden, birbirinin yaptýðýný
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beðenmemekten baþlayýp, diðer kiþinin
baðýþ paralarýyla sefa sürdüðüne, hayvanlarý kullandýðý suçlamalarýna, hattâ
kiþinin dolandýrýcýlýðýna, ahlâksýzlýðýna
kadar varýyor. Belden aþaðý tabirler,
küfürlü sözler havada uçuþuyor. Ýnsanlar
ispat edemeyecekleri suçlamalarý ortaya
dökmekte hiç bir sakýnca görmüyorlar.
Bu davranýþlarda ne kadar anlayýþsýzlýk,
ne kadar kýskançlýk ve çekememezlik, ne
kadar kötülük etme isteði payý olabileceði de baþlý baþýna bir inceleme konusu
olabilir.
Ýyilik ve Kötülük
Ýnsanýz ve iki yüzümüz var: Ýyilik ve
kötülük. Ayný insan olarak, ayný konuda,
iyi de davranabiliriz, kötü de. Bu, o
zamana kadarki birikimimize, içimizde
taþýdýðýmýz iç sesin bize vereceði yöne,
hattâ belki de o anki dýþ þartlara da baðlý.
Hangi þekilde davranacaðýmýzý seçmek
ise bize kalmýþ, o da bizim özgür
irademiz. Bunun örnekleri tarihte ve
günümüzde, her zaman farkedeceðimiz
biçimde ortada.
Çok çarpýcý olduðundan, hep kullanýlan
bir örnek, Nazi Almanya'sýndaki insanlarýn durumu: Bir kýsmýnýn Nazi felsefesini kendine uygun bulduðu ve yürekten baðlandýðý için Yahudilerin katliamýna adeta hevesle katýlýrken, diðer bir kýsmýnýn, þartlarýn zorlamasý ve düzenin
dýþýna çýkamadýklarý için birlikte
yürümeleri. Yapýlanlarý vicdanlarýna hiç
sýðdýramayan baþka bir kýsmýn ise, bu
yüzden kendi yaþamlarýný tehlikeye
atmasý da, bir ucunda iyilik diðer ucunda
kötülük bulunan ölçeðin, özgür iradenin
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seçimi ile neresinde bulunduklarýnýn bir
göstergesi.
Elbet ki her insanýn bazý sýnýrlarý, yani
hiç yapamayacaðý kötülükler veya o an
için eriþemeyeceði iyilikler var. O da, o
insanýn o anki ruhsal seviyesinin göstergesi. Ýnsan olarak tam iyi deðiliz, öyle
olsaydýk burada bulunmazdýk. Ama tam
kötü de deðiliz çok þükür ki ve her
seferinde iyiliði seçmemiz için bir umut
her zaman mevcut.
Yapabildiðimiz kadar Tanrý katýndan
bakmaya çalýþtýðýmýzda ise, onun
nazarýnda iyilik ve kötülük unsurlarýnýn,
bizlerin yaþamýmýzdaki kadar birbirinden
farklý ve farklý sonuçlar doðuran unsurlar
olmayabileceðini sezer gibi oluyoruz.
Çünkü O, iyilerin ve kötülerin yan yana
yaþamasýna, hattâ kötülerin özgürce
kötülüklerinin gereðini yapmasýna izin
veriyor. Týpký bizim gözümüzde kötü
olan doðal felâketlere, savaþlara,
hastalýklara, bizim gözümüzde zamansýz
ölümlere izin verdiði gibi. Ama onun
gözünde yaþam, bizim gözümüzdeki gibi
sýnýrlý deðil. Demek ki burada, biz
yaratýlmýþlarýn iyilik ve kötülükle yoðrularak eðitilmemiz prensibi mevcut.
Doðum ve ölümle sýnýrlý olmayan
ebedi yaþamda, neyin iyilik neyin aslýnda
kötülük olduðunu bizlerin kesinlikle tesbit edebilmemiz pek mümkün deðil herhalde.
Ama biz ölümlüler için kesin olan bir
þey varsa, o da, kötülüklerden uzaklaþmak, iyiliklere yönelmek ve iyi olmaya
çalýþmaktýr mutlaka.
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Ekip Çalýþmasý ve Gerekleri
“Yapabildiðimiz her þeyi yapsaydýk, buna kendimiz bile þaþardýk” Thomas Edison

Nihal Gürsoy

NEDEN EKÝP
ÇALIÞMASI
Günümüzde insanlar pek
çok nedenle ekip çalýþmasý
yapmaktadýrlar. Verimliliði
artýrmak, kiþi baþýna düþen
zaman ve iþ gücünü dengelemek, çeþitli görüþlerin ve
birikimlerin projeleri
güçlendirmesi, ortaya çýkacak
olan sinerjinin yarattýðý çekim gücü ve
daha pek çok nedenlerden dolayý gerek iþ
yaþamýnda gerek toplumsal kuruluþlarda
gerekse sivil toplum örgütlerinde ekip
çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Ekip çalýþmasý,
günümüz dünyasýnýn koþullarý ve
dinamiðine en uygun çalýþma biçimi
olarak günlük yaþamýmýzdaki yerini
almýþ bulunmaktadýr.

Ekip çalýþmasý, doðru bir biçimde
iþlediðinde; iþlerin verimliliðini, hýzýný
olumlu bir biçimde etkiler ve belirlenen
hedeflere çabucak ulaþmayý saðlar. Çalýþmaya dâhil olan kiþilerin mutlu ve
baþarýlý olmalarýna katkýda bulunur.
Ekibin baþarýsý, her bireyin baþarýsýna
baðlý olduðu gibi ekip içindeki bireyler
sürekli birbirleriyle iletiþim halinde
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bulunduklarýndan iþbirliði ve uyum ekip
çalýþmasýnýn baþarýsýndaki en önemli faktörlerdir.
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olarak konumlandýrmasý gerekmektedir.
Bu sebeple, kiþinin kendini ekip kavramýnýn gerektirdiði deðerleri taþýyýp taþýmadýðý konusunda deðerlendirmesi gerekir.

HANGÝ EKÝP
Ekip çalýþmalarý ister mesleki ister
sosyal faaliyetler kapsamýnda olsun en
baþta kiþinin yaþam amacýný, birikimlerini ve ilgi duyduðu bir alanda severek
yapacaðý faaliyetleri içermelidir. Bu
nedenle en baþta kiþinin yaþam amacýný
ve gayesini iyi belirlemiþ olmasý gerekmektedir. Böyle olduðunda kiþi yaptýðý
iþe kendisini severek verecek o konudaki
donanýmlarýný artýrmaya istekli olacak
hem kendisine hem de içinde bulunduðu
ekibe yararlý olacaktýr. Severek yapýlan
iþlerde harcanan zaman ve emek kiþiyi
yormayacaðý gibi baþardýkça mutluluðunun artmasýna neden olur. Ayrýca kiþinin
çevresine yaydýðý olumlu etkiler ekip
çalýþmasýnýn kalitesini ve motivasyonunu
artýracaktýr.
EKÝP NEDÝR
Ekip, birbirini tamamlayýcý bilgi, beceri
ve yeteneklere sahip, ortak bir amaç için
biraraya gelmiþ, konu ile ilgili ortak bir
yaklaþým kullanan, ortak performans
göstererek hedeflerini gerçekleþtiren,
kendilerini ortak amaçlarý doðrultusunda
sorumlu hisseden bireyler topluluðudur.
Bir ekip çalýþmasý içinde yer alan kiþi,
kendindeki özelliklerin ne kadarýnýn ekip
tanýmýnýn içinde yer alýp almadýðýný düþünmelidir. Böyle bir noktada unutulmamasý gereken, iyi bir ekibin iyi bir bireyle
baþladýðýdýr. O halde, kiþinin öncelikle
kendisini ekip içerisinde iyi bir birey

Bu amaçla:
"Ben, ekibimi tamamlayacak bilgi,
beceri ve yeteneklere sahip miyim?"
"Çalýþtýðým ekiple amaçlarým uyumlu
mu?"
"Ortak bir yaklaþým ve ortak bir performans hedeflerini gerçekleþtirmeye ne
kadar uygunum?"
"Ekip içindeki sorumluluklarýmý yerine
getirebilir miyim?"
Sorularýný kendine sormalýdýr. Bu noktada verdiði cevaplarda bir olumsuzluk
varsa bu olumsuzluklarý mümkün
olduðunca gidermeye çalýþmalý ya da
giderilemeyecek durumdaki eksiklikleri
veya þartlarý nedeniyle ikinci planda
kalarak yardýmcý olmayý seçmelidir.
Ekip arkadaþlarý en baþta arkadaþ
olarak deðerlendirilmelidir. Ýyi bir
arkadaþlýk tek taraflý olmaz. Takým
arkadaþlarýnda bulunan niteliklerin ayný
zamanda sizde de olmasý gerekir.
Ýyi bir arkadaþ:
* Arkadaþlarýna ilgi ve sevgi gösterir,
* Ýliþkilerini korumak, yaþatmak için
çaba sarfeder,
* Karþýsýndakini dinler,
* Ýliþkilerini olumlu yönde ele alýr,
* Baþarýsýzlýðýn sorumluluðunu paylaþýr,
* Tek taraflý beklentiler içine girmez,
* Sorunlar karþýsýnda yapýcý ve çözüm
üreticidir,
* Hoþ görülü ve anlayýþlýdýr,
* Baþarý için motive eder.
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Bu gibi olumlu davranýþlara daha pek
çok þey eklenebilir. Ancak, karþýmýzdaki
kiþilerden beklediklerimizi kendimiz de
sergilemeliyiz. Aksi takdirde arkadaþlýktan söz etmek mümkün olmayacaktýr.
EKÝP ÇALIÞMASININ
GEREKLERÝ
Arkadaþlýðý, ekip çalýþmasý ve görev
beraberliði olarak düþündüðümüzde ise
birlikte olduðumuz ve görev yaptýðýmýz
insanlarla tümüyle uyumlu olmak gerekmektedir.
Ekip çalýþmasý içinde yer alacak kiþilerin aþaðýdaki özelliklere sahip bulunmasý gerekmektedir.
* Ekip çalýþmasý içinde birlikte görev
yaptýðý kiþilere karþý saygýlý,
* Açýk fikirli, yeniliklere açýk ve
yapýcý,
* Arkadaþlarýnýn görüþlerini alan ve
onlarý deðerlendiren,
* Görüþleri ile takým gücünü artýran,
* Davranýþlarýný ayarlamasýný ve gerektiðinde ön plana çýkmasýný bilen,
* Fikir birliðine ulaþmada baþarýlý,
* Görev ve sorumluluklarýna baðlý,
iþine hâkim,
* Yaptýðý iþi seven,
* Sadýk ve vefalý, sýr tutabilen,
* Ýma etmeyen, ifade eden,
* Hiyerarþiyi atlamayan,
* Gerektiðinde özür dilemekten kaçýnmayan,
* Alçak gönüllü,
* Hatalarýndan ders alarak tekrarlamayan,
* Temel doðrulara aykýrý davranmayan,
* Uyumlu ve dengeli, uzlaþtýrýcý,
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* Ekip arkadaþlarýný seven ve onlar
tarafýndan sevilen,
* Kaliteye önem veren,
* Çalýþkan ve yetenekli,
* Bilgili, tecrübeli ve genel kültür
düzeyi olan,
* Aktif ve sosyal faaliyetlere açýk,
* Söylediði ve yaptýðý arasýnda tutarlýlýk bulunan,
* Planlý ve sistemli,
* Ekip arkadaþlarýna ve insanlara sevgi,
ilgi ve güleryüz gösterebilen,
Yukarýda sayýlý olan özelliklerin
tamamýna sahip olmak güç görünebilir.
Ancak ekip çalýþmasý, bu konularda
uzun yýllar emek harcamýþ, doðru yaþam
bilgileri (Ýyilik, doðruluk, çalýþmak, bilgi
ve sevgi) doðrultusunda yaþamaya talim
etmiþ kiþiler için son derece zevkli ve
yaratýcý bir süreç olacaktýr.
Ayrýca çoðu zaman, donanýmlý, tecrübeli, disiplinli ve sistemli bir biçimde
azim ve inançla severek çalýþan insanlarýn veya ekiplerin, olmazlarý nasýl
oldurduðunu hepimiz görüyoruz.
Elbette hiç kimse kötümser, alýngan,
sürekli þikâyet eden, eksik arayan,
suçlayýcý, aykýrý davranan, sorumsuz, her
þeyin en iyisini bildiðini iddia eden,
saygýsýz, sevgisiz, çabucak öfkelenen,
tembel, mazeret üreten insanlarla çalýþmak istemez.
Sorumluluk alan, baþladýðý iþleri
bitiren, düzenli, uyumlu, sevecen, uzlaþmacý ve diðerlerinin görüþlerini deðerlendirebilen, üretebilen insanlarla çalýþmak ister. Aksi durumda insanlarý usandýrýr, yorar ve iþ yapamaz hale getiririz.
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Bu nedenle ekip çalýþmasýnýn gereklerini yerine getirmek, kimseye fazla yük
yüklememek, yapýlacak iþlerde
arkadaþlarýnýn deðerlerine, beklentilerine
önem vermek gereklidir.
EKÝP ÇALIÞMASI ve
ÖZGÜVEN
Yaptýðýmýz her iþte özgüven sahibi
olmak çok önem taþýr. Özellikle ekip
çalýþmalarýnda özgüven eksikliði pek çok
aksaklýða yol açar. Özgüven, en basit
anlamýyla kiþinin kendine inanmasýdýr.
Yapýlan iþlerde ve varýlmak istenilen
hedeflerde kiþiyi dinamik bir durumda
tutar ve baþarýya olan inancýný destekler.
Özgüvenin hedefe vardýrmasý, kesinlikle ve öncelikle hedef veya hedeflerin
doðru ve tutarlý bir biçimde belirlenmesiyle mümkündür. Kiþi, kendisini iyi
tanýyýp, varmak istediði hedefleri kendi
yetenek ve yapabilirliklerine uygun
olarak seçmelidir. Ancak yapabileceðinin
en iyisini yapmanýn peþinde olmalýdýr.
Yanlýþ hedef baþarýsýzlýðý getirir, gayret
ve kuvvetimiz darbe alýr. Hedef, doðru
olarak belirlendikten sonra bizi vardýracak olan baþaracaðýmýza olan inancýmýz
yani özgüvenimizdir.
Özgüven, beþ temel unsurun varlýðýný
ve birlikte dengeli bir biçimde iþleyiþini
gerektirir. Bu özellikler: Bilgi, tecrübe,
kontrol, sevgi ve inançtýr.
Özgüvenin fazla ya da eksik olmasý,
insaný amaçlarýndan uzaklaþtýrýr. Kiþiyi
olumsuz biçimde etkiler. Bu nedenle,
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fayda saðlayacak bir özgüven bu beþ
unsurun birarada denge içinde tutulmasýyla elde edilir. Bu beþ unsurun ateþleyici gücü ise inançtýr.
Kiþinin doðru ve faydalý bir özgüven
içinde olmasýný saðlayan unsurlar ise
aþaðýdaki noktalara dikkat etmesi ve bu
özelliklerini geliþtirmesiyle mümkündür.
* Öncelikle kendini tanýmasý, bilmesi
gerekmektedir, yapabilirim inancý güçlü
olmalýdýr,
* Güçlü ve zayýf taraflarýný iyi tanýmasý, yeterliliklerini ve geliþtirmesi
gereken yönlerini saðlýklý bir biçimde
tespit etmesi gerekmektedir,
* Kendisinin yapýp baþarabileceðine
inandiðý gibi çevresinde baþarabilecek
olanlarý da inandýrmalýdýr.
* Ulaþýlabilir ve gerçekçi hedefler
belirleyerek bunlarý gerçekleþtirmek için
yapabileceklerinin en iyisini yapmalý,
sonrasý için hedefleri olmalýdýr,
* Hedefler doðrultusunda hazýrlýk ve ön
çalýþmalar yapýlmalý, olabildiðince
tamam hâle getirilmelidir,
* Hedef, hep göz önünde bulundurulmalý, hedefe ulaþmanýn mutluluðu ve
huzuru sýklýkla hayal edilmelidir,
* Kiþi, kendisini sadece kendisiyle
kýyaslamalý, bu kýyaslama yapabildikleri
ve yapabilecekleri arasýndaki deðerlendirmeleri içermelidir,
* Yapýlacak iþlere ve varýlacak hedeflere gönülden baðlanýlmalý ve asla
vazgeçmemelidir, olabildiðince hedefe
yoðunlaþýlmalýdýr,
* Soðukkanlý, azimli, kontrollü ve derli
toplu olmak, fazla daðýlmamak baþarýyý
getirir.
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eden bazý insanlar diðerlerinden
daha baþarýlý olurlar? Harvard
Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan David McClelland, þu sorunun
cevaplarýný bulmak amacýyla yýllarýný harcadý. McClelland, yüksek bir IQ'ya ve
üniversite derecesine sahip olmanýn
baþarýyý garantilemeyeceðini gösteren bir
kanýttan çok etkilenmiþti. Birçok üniversite
mezunu, kariyerlerinde baþarýsýz olurken,
çok az eðitime sahip olan bazýlarý büyük
baþarýlara imza atabiliyorlardý. Yüksek
IQ'ya sahip olan kiþilerin kurduðu MENSA

Vakfý'nýn birçok üyesi sýradan iþlerde
çalýþabiliyorlardý.
McClelland, sorularýna cevaplar saðlayan
bir test geliþtirmek için araþtýrma becerilerini kullandý. Titizlikle hazýrladýðý testte o
kadar baþarý saðladý ki, üniversite mezunlarýnýn kariyerlerinde en fazla yükselme
kaydedebileceklerini, düþündüðü 20 yýl
ötesini bile doðru tahmin edebildi.
McClelland, baþarýlý insanlarýn kiþisel
hedeflerine ulaþmak için çalýþtýklarýný ve
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baþarýnýn sosyal göstergelerinden motive
olmadýklarýný ortaya çýkardý. Bu kiþilere
göre baþarý, kendi seçtikleri hedeflerine
ulaþtýklarýnda hissettikleri bir duyguydu.
Bu da bize, baþarý duygusunun tadýna varmak için kiþinin önce kiþisel hedefler
seçmesi, sonra da bunlara ulaþmak için
çalýþmasý gerektiðini göstermektedir.
Hedef yoksa baþarý duygusu da olmayacaktýr. Hedefiniz öðretmenleriniz, aileniz
ya da patronunuz tarafýndan size dayatýlmýþsa, yaptýklarýnýzdan dolayý övgü ya
da ödül alabilirsiniz ama bu size çok az
baþarma duygusu verir.
Seçtiðiniz hedeflerin sizin için özel bir
anlamý olmasý gerekir. Örneðin, bir yardým
kuruluþunun düzenlediði bir yürüyüþe
katýlmak veya evden yürütebileceðiniz
kârlý bir iþ yapmak kendinizin belirleyeceði
baþarýlý hedefler olabilir. Seçtiðiniz
hedefler sizi daha fazla motive eder.
Ýnsanlar, kiþisel yönden kendileri için
önemli olan hedeflerine daha fazla enerji
harcarlar ve daha fazla azim gösterirler.
MCClelland'ýn araþtýrmasý, sadece kiþisel
hedefler seçmemin ve bunlara ulaþmak için
çalýþmanýn önemli olmadýðýný ortaya
çýkardý. Titizlikle yürütülen bu araþtýrmada
farklý kültürlerde yaþayan binlerce insanla
çalýþýldý. MCClelland bir kiþinin gelecekte
ne kadar baþarýlý olabileceðini, geleceðiyle
ilgili kurduðu hayallere bakarak tahmin
edebiliyordu. Bu çalýþmanýn sonucunda,
hedeflerine ulaþarak baþarýyý tatmýþ olan
kiþilerin anlattýklarý hikâyelerde þu dört
öðenin bulunduðunu tespit etti.

* Bu kiþiler belirli bir hedefe ulaþtýklarýnda kendilerini nasýl hissedebileceklerinin hayalini kurarlar. Örneðin Amerikan
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futbolu öðrenen bir kýz, gelecekte
Amerikan Kadýnlar Takýmýnda oynayacaðýnýn hayalini kurabilir.

* Kendilerine ulaþabilecekleri hedefler
koyarlar.
* Hedeflerine ulaþmanýn kendileri için ne
kadar kolay ve ne kadar zor olacaðýný anlamak için hem iyimser hem de kötümser
düþünce tekniðini kullanýrlar. Planlarýný,
gerekli gördüklerinde düzeltmeler yapabilecek þekilde hazýrlarlar ve hedefleri
doðrultusunda ilerleyiþlerini dikkatli bir
þekilde kontrol ederler.
* Kendilerini hedeflerine tam olarak
adamadan önce, deneyimli kiþilerin
tavsiyelerine baþvururlar.
Yeni bir mücadeleye atýlmak söz konusu
olduðunda, belirli bir hedefe ulaþmanýn
getireceði tatmin ve baþarý duygusunun
hayallerini kuranlarýn bunu gerçekleþtirme
oranlarý daha yüksektir. Aslýnda baþarmýþ
olmanýn saðladýðý duygu hedefin kendisidir. Ýþte bundan dolayý bu tür kiþiler,
ulaþabilecekleri hedefleri (Yani orta sertlikte mücadele gerektirenleri) seçerler. % 50
oranýnda ulaþma olasýlýðý olan bir hedef,
gösterilecek kiþisel çabanýn baþarýyý ya da
baþarýsýzlýðý belirleyeceði bir ortam yaratýr.
McClelland, baþarýya odaklanmýþ kiþilerin
hayatlarýyla kumar oynamadýklarýný da
tespit etmiþti. Bu kiþiler, sonucun sadece
þansa baðlý olduðu bir eyleme dâhil olmaktan kaçýnmaktadýrlar.
McClelland'ýn yaptýðý araþtýrma, hedeflerine ulaþmakta oldukça büyük isabet
kaydeden kiþilerin, geleceklerine aþýrý bir
iyimserlikle bakmadýklarýný da göstermiþtir.
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McClelland, hedeflerine ulaþmayý baþaran
kiþilerin, yollarýnda ilerlerken hangi aksaklýklarla karþýlaþabileceklerini tespit etmek
için çalýþmalar yaptýklarýný da söylemiþtir.
Baþarýlý kiþiler, kendilerini bir hedefe tam
olarak adamadan önce karþýlarýna hangi tür
engellerin, zorluklarýn, kiþisel kýsýtlamalarýn ve problemlerin çýkabileceðini
önceden tahmin etmeye çalýþýrlar. Sonra da
bu tür engeller ve zorluklarla karþýlaþmamak için neler yapabileceklerini planlar ve
kendilerini tam anlamýyla buna hazýrlarlar.
Yeni projeleri hakkýnda sadece olumlu
düþünceler duymak istediklerini söyleyen
patronlar, þirketlerini büyük baþarýsýzlýklara
hazýrlandýklarýnýn farkýna varmazlar.
Psikolog Irving Janis tarafýndan "Grup
Düþüncesi" olarak tanýmlanan bu tür bir
kýsýtlayýcý düþünce tarzý, olasý problemlerle
ilgili kritik deðerlendirmelerin yapýlmasýný
engeller. Kendilerini sadece olumlu
düþüncelerle sýnýrlayan satýþ elemanlarý,
hayal kýrýklýðýnýn yaratacaðý duygusal
tuzaklara daha fazla düþme eðilimi gösterirler. Hedeflerine baþarýyla varan kiþiler
ise, bu süreç boyunca, sürekli kötümser
olan kiþiler kadar olumsuz görünebilirler.
Baþarma Düþüncesi
Öðrenilebilir mi? Evet!
MCClelland bunu Hindistan'daki
iþadamlarýyla yaptýðý titiz çalýþmayla kanýtlamýþtýr. McClelland'ýn bu çalýþmasý için
Hindistan'ý seçme nedeni, ülkenin kast sistemiyle ilgiliydi. Hindistan'da yaþayan
insanlar, yaþamlarýnýn kendi dýþlarýnda
geliþen ve müdahale imkâný bulamadýklarý
olaylar neticesinde þekillendiðine inanýrlar.
McClelland bu projede, Hintli

iþadamlarýnýn iki hafta süren günlük pratikler sayesinde, hedeflerine ulaþmayý baþarmýþ olan kiþiler kadar hayal kurmayý
öðrenebileceklerini kanýtladý. Takip eden
iki yýl içinde deneysel grup, yani hayal
kurarak düþünmeyi öðrenenler, iþ hayatlarýnda ve kariyerlerinde kontrol grubuyla
kýyaslandýklarýnda daha büyük baþarýlar
elde ettiler.
Vurgulanmasý gereken asýl nokta,
iþlerinde hayli etkin ve baþarýlý olan kiþilerin, iyimser ve kötümser düþüncelerini
kontrollü bir þekilde ele alabilmeleridir. Bu
kiþiler, iyimserliði ve kötümserliði birbirlerinden ayrý olan zihinsel ve duygusal
etkinlikler biçiminde tecrübe ederler ve
hangisini kullanmalarý gerekirse onu kullanýrlar.
Bunu en güzel anlatan görmek, sýcak ve
soðuk suyun ayný yerden aktýðý musluklardýr. Canýnýz su içmek istediðinde, bardaðýnýza sýcak suyun akmasýna izin vermeden, kolu soðuk su tarafýna doðru çekersiniz. Yaðlý bir tavayý yýkamak istediðinizde ise, kolu sýcak su tarafýna doðru
çekersiniz. Sadece ellerinizi yýkamak istiyorsanýz kolu tam ortaya getirerek ýlýk bir
su hazýrlarsýnýz. Siz de esneklik kabiliyetleri hayli yüksek olan kiþiler gibi, zihinsel
geliþimin ve duygusal zekânýn ileri
kademelerine varmak istiyorsanýz, ilham
verici iyimserlikle pratik kötümserliði ya
ayrý ya da uygun oranlarda birleþtirerek
kullanmayý öðrenmelisiniz.
Bir Dezavantaj
Ancak bunun için bir bedel ödeyebilirsiniz. Ýletiþimde bulunduðunuz bazý
kiþilere, sýrasýnda hem iyimser hem de

SEVGÝ DÜNYASI

kötümser olabileceðinizi söylediðinizde
bundan hoþlanmayabilirler. Baþkanýn yalnýzca olumlu düþüncelere izin verdiði bir
toplantýya hiç katýldýnýz mý? Böyle bir
ortamda yanlýþ gördüðünüz bir þey hakkýnda soru yöneltmek size riskli gelebilir.
Olumsuz tutumlarýn toplumun geneli
tarafýndan kötü ve istenmeyen, olumlu
tutumlarýn ise iyi ve arzu edilen diye kabul
görmesi nedeniyle, her iki yönde de
düþünebilme kabiliyetine sahip olduðunuzda insanlarýn bazýlarýný karþýnýza alabilirsiniz. Sonuç olarak olumlu tutumlara
sahip olanlar olumsuz tutumlara sahip olan
kiþilere karþý olumsuz tutumlar sergilerler.
Bu hem iyimser hem de kötümser yönde
düþünmeyi baþarabilen kiþiler için problem
yaratabilir. Olumlu düþünceyi vurgulayan
liderlere sahip olan bir organizasyonda, her
iki yönde de düþünebilen kiþiler
"Kötümser" diye etiketlenirler. Bir atölye
çalýþmamda, teknoloji uzmaný olan bir
katýlýmcý þöyle demiþti: "Müdürüm beni
anlamýyor. Baþarýlý olmamýzý saðlamak için
müdürümün es geçtiði problemleri iþaret
ediyorum, ama o beni "Mr. Olumsuz" diye
çaðýrarak, konuþmama engel oluyor."
Ýliþkide bulunduðunuz insanlar sizden
daima olumlu birisi olmanýzý bekliyorlarsa
ve size bu yönde baský uyguluyorlarsa, size
yöneltilen olumsuz eleþtirilere karþý koyabilmek için güçlü bir kendine güven ve
saðlýklý bir kendine saygý duygusuna ihtiyacýnýz olacaktýr.
Sizi rahatlatacak derslerden birisi de, asýl
problemin olumsuz olmadýðýný öðrenmenizdir. Asýl problem, bazý kiþilerin olumsuzluklarýný karþýlarýndaki insanlarýn enerjilerini tüketecek biçimde ifade etmeleridir.
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Olumsuz düþüncenin kötü bir ün kazanmasýna neden olanlar da bu gibi kiþilerdir.
Üretken olmayan olumsuzlukla yaþanan
hoþ olmayan deneyimler ve kötümser zihin
yapýlarýna takýlý kalmýþ olan insanlar
yüzünden, kültürümüz yasakçý bir zihniyet
geliþtirmiþtir. Bazý insanlar olumsuzluklarý
nedeniyle diðerlerinin enerjilerini tükettikleri için, iyi bir insanýn hiç bir çeþit olumsuzluða karýþmamasý yönünde bir kültürel
standart geliþtirilmiþtir. Yasaklarý kaldýrmak
isteyen kültürel standart ise, geçmiþte
oldukça ileri duygusal yapýya sahip olan
birçok insanýn, olumsuz olmanýn üretken
yanlarýný neden saklamak zorunda kaldýklarýný da gayet iyi açýklamaktadýr.
Kendilerini yalnýzca iyimser düþüncelere
adayan ve asla olumsuz þekilde düþünmeyen kiþiler, basit ve kapalý bir inanç sistemini sürdürmeye ve korumaya çalýþýrlar.
Bunlar inançlarýnýn dýþýnda gördükleri hiç
bir düþünceyi veya fikri kabul etmek istemezler. Bu kiþiler düþüncelerine sýnýrlar
koyarlar.
Aþaðýdaki þekilde görüldüðü üzere,
daima olumlu olmaya (asla olumsuz olmamaya) çalýþan kiþiler, baþkalarýnýn olumsuz
yönde konuþmalar yapmalarýna tahammül
edemezler. Bu kiþiler zihinsel ve duygusal
enerjilerinin çoðunu, karþýlarýndaki insanlarýn olumsuzluklarýný yok etme ya da etkisiz kýlmak için harcarlar. Bu büyük zaman
kaybýyla birlikte yitirdikleri zihinsel ve
duygusal enerjileri, onlara çok az þey
kazandýrýr.
Gelecek Ay:"Konumuza Olumlu ve
Olumsuz Düþünmenin Üç Yönü" baþlýðýyla
kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz.
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Kryon

Ýlk Kez Türkiye’deydi
Þule Kayserilioðlu

“Ben gittiðim her yerde konuþmaya
önce en basit seviyedeki bilgilerden baþlarým.
Ama buraya gelirken Kryon bana ‘Orada en ileri seviyeden konuþ’ dedi.”
Lee Carroll
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- 12 Nisan tarihleri arasýnda
ülkemizde çok önemli bir
organizasyon gerçekleþti.
Kryon isimli meleksi yüksek
varlýðýn medyumu olan Lee Carroll ve
ekibi, Türkiye’ye geldiler. Organizasyon Bilgi Paylaþým Derneði tarafýndan
yapýldý.
Kryon'un iki günlük Ýstanbul'daki
seminerinde ikisi mini olmak üzere
dört celse yapýldý. Ýlk gün önce Robert
Coxon'ýn güzel müziklerinden sonra,
ekipten Michelle Karen sahneye çýktý
ve Türkiye'nin astrolojik haritasý
(chart) eþliðinde ülkemizle ilgili bazý
bilgiler verdi. Arkasýndan Lee Carroll
þu sözlerle anlatýmýna baþladý: “Ben
gittiðim her yerde konuþmaya önce en
basit seviyedeki bilgilerden baþlarým
ama buraya gelirken Kryon bana
‘Orada en ileri seviyeden konuþ’ dedi.”
Devamýnda doðuþtan gelen içimizdeki
zeki bedenle, merkabah ve içselliðimizle sezgi yoluyla konuþma üzerine
uzun bir sunum yaptý. Onaylamanýn
kendi hücresel yapýmýzla samimi inanarak yapýlan bir konuþma olduðunu,
böylece bedenin kimyasýný kontrol
edebileceðimizi anlattý.
Konuþmasý bittiðinde sahnedeki bir
koltuða oturdu. Bu arada Robert
Coxon'ýn müziði de etkinliðe katýlmaktaydý. Bir süre devam eden içe
dönüþten sonra yüzünde beliren her
zamankinden daha farklý yumuþak ve
sevecen bir ifadeden Kryon’un geldiði
anlaþýldý ve kýsa bir celse baþladý.
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Ýlk yarý böylece bitti. Ýkinci yarýnýn
baþýnda Lee Carroll sahnede uzun açýklamalar yapmaya ve bilgiler vermeye
devam etti. Ardýndan ekipten Andre
Holte adlý Danimarka asýllý bir
müzisyen tüm salona belli tonda sesler
vererek herkesin koro halinde buna
iþtirak etmesini istedi. Bu salonun
titreþimini belli bir frekansa ayarlamak
ve bir tür sesli meditasyon yaptýrmak
demekti. Sonrasýnda Lee Carroll yine
koltuðuna oturdu, yine gözlüðünü ve
saatini çýkardý, yine kayýt teybini yanýna koydu ve gözlerini kapatarak bir
süre salondaki frekansa ayarlanarak
elinde mikrofonu ile bekledi. Yine
Robert Coxon'ýn müziði eþliðinde
Kryon'la esas celseye geçti.
Birinci gün Kryon'un verdiði
"Bilinmeyen Tarih" celsesiyle sonlandý.
Celseden önce Lee, herkesin celse bittiðinde sessizce dýþarý çýkmasýný
istemiþti. Gerçekten "Ve öyledir" diye
celseyi bitirdiðinde 600 kiþilik salondan çýt çýkmadan herkes ayaklarýnýn
ucuna basarak sessizce salonu boþalttý.
Ýkinci gün de ilk yarýda Lee Carroll
bize þunlarý anlattý: "2015 itibariyle
yeni enerji geldi, artýk anlamalýsýnýz
geri dönüþ yok. Hiçbir þey eskisi gibi
olmayacak. Karanlýk ve ýþýk eski enerjide eþitti. Artýk bu eþitlik Iþýk lehine
bozulmuþ durumda Iþýðýmýz karanlýðýn
bize zarar veremeyeceði seviyeye
ulaþtý" dedi. Bu konuda yine güzel bir
örnek verdi: "Siz yaðmur yaðar diye
þemsiye taþýmaya o kadar alýþmýþsýnýz
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ki, yeni enerjide yaðmur yok Güneþ
açmýþ ama siz ya yaðarsa diye (eski
enerjideki alýþkanlýklarýnýz yüzünden)
eski paradigmalara uyarak hâlâ þemsiyenizi yanýnýzda taþýyorsunuz. Býrakýn
artýk þu þemsiyeleri. Karanlýk ýþýk dengesi deðiþti. Karanlýk kaybetti ve ýþýðýn
gücü giderek ortaya çýkýyor. Yeni paradigmada sen ýþýðýný yayacaksýn çünkü
orda artýk karanlýðýn bunu engelleyecek
gücü yok. Her þeyin iyi olduðunu ýþýðýn
çoktan kazandýðýný, bunlarýn karanlýðýn
son yaygaralarý olduðunun bilin ve
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rahat olun. Iþýðýnýzý koruyun ve yayýn
diyerek konuþmasýný bitirdi ve bir kýsa
celseye geçildi. Ýkinci yarýda ise yine
bir gün önceki gibi müzikler, sesle
titreþim ayarlanmasý ve ikinci ana celse
olan "Üstatlarýn Dönüþü" celsesine
geçildi. Celse bittiðinde salondaki
büyülü havanýn herkesi sarmýþ olduðuna, birçoðunun gözyaþlarý içinde
olduðuna tanýk oldum. Bizlere unutulmaz duygu ve sevgi dolu iki gün yaþattýlar. Þimdi bu celseleri aþaðýda okuyacaksýnýz.

Arkadaþlarýmýz Lee Carrol’la birlikte. Saðdan itibaren: Özgül Cimbay, Seval Çeralp,
Nini Gavriyeloðlu, Lee Carroll, Þule Kayserilioðlu, Güngör Özyiðit, Ýsmail Acar.
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Bilinmeyen Tarih
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
Çeviren: Necati Tarýman
11 Nisan 2014, Ýstanbul, Türkiye

S

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Hissedebiliyor musunuz? Size
doðru esmekte olan yeni bir rüzgâr var.
Burada yeni bir enerji var. Ben nerede
olduðumu biliyorum. Sevgili varlýklar, bu
akþam size bulunduðunuz yer ile ilgili
biraz daha bilgi vermek istiyorum. Belirli
bir kültüre ait olan bir enerji içinde oturup
onunla ilgili olarak bilgi vermek bizim için
alýþýldýk bir þeydir. Bu iþi pek çok yerde
yaptýk. Kýsa bir süre önce bunu sizin
Avustralya dediðiniz kýtanýn tam ortasýnda
yaptýk. Ayný iþi daha önce Fransa'da,
Ýngiltere'de, Bulgaristan'da, Rusya'da ve
Macaristan'da da yaptýk. Bu söylediklerimiz aslýnda bugünkü hali ile ülkelere verilen isimlerdir. Size bir ülke isminden her
söz ettiðimizde, sizin zihninizde bir resim
canlanýr ama bu ülkeler de, onlar arasýna

çizilmiþ olan sýnýrlar da henüz yenidir ve
sizler bu isimleri ve sýnýrlarý ancak tarihiniz
çerçevesinde bilirsiniz.
Bu akþam size tarih ile ilgili daha büyük
bir resim çizmek ve þimdiye dek söylenmemiþ olan bir öyküyü anlatmak istiyorum.
Bu akþam uzun bir celse olmayacak ama
önemli bilgiler ile aðzýna kadar dolu olacak. Size kim olduðunuzu düþündüðünüzü
sormak istiyorum. Yaþlý ruh, eðer benim
vermekte olduðum bilgileri takip ediyorsan, insanlýðýn güzelliðinin çok uzun
dönemli olduðunu bilirsin. Bazýlarýnýza
uygarlýðýnýn esas yerinin, baþlangýcýn
olduðu yerin Ýndus (Hindistan'ýn alt
bölümü) vadisi ve buna benzer birkaç yer
olduðu söylenmiþ olabilir; zira buralarda
eski uygarlýklarýn eserleri, kalýntýlarý ve
izleri bulunmuþtur; ama tüm bunlarýn hepsi
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sadece tarihin bu aþamasýyla ilgilidir.
Size bazý þeyleri açýklamak istiyorum.
Ýnsanlýðýn þimdiye dek beþ baþlangýcý ve
sonu olmuþtur. Baþlangýç ve son derken
sizin insanlýk dediðiniz bir uygarlýðýn yükselmesini ve daha sonra neredeyse ortadan
kalkmasýný kastediyorum. Bu þimdiye dek
dört kez oldu ve sizler þu anda beþinci
çaðýn (dönemin) içindesiniz. Beþinci
dönem sadece 10.0000 yýldan beri sürmektedir. Dolayýsýyla, sizler sizin bakýþ açýnýza
göre tarihinizi kutlarken, aslýnda sadece
beþinci dönemin baþlangýcýna bakýyorsunuz.
Size bunu söylememin bir nedeni var
tabii. Þöyle bir düþünün: Bundan önce dört
dönem vardý. Size bir soru soracaðým. Siz
kimsiniz? Bundan önce nerelerde bulundunuz ve neler yaptýnýz? Partnerimin
bazýlarýnýn verdiði isimle Avustralya'nýn
Kýzýl Merkezi'nde olduðu zamandan beri
sadece birkaç gün geçmiþ gibi geliyor
(aslýnda 2 hafta - N.T). Partnerim orada
uygarlýðýn geçirdiði 5 dönemin hepsinde
yaþamýþ ve varlýklarýný devam ettirmiþ olan
bir ýrk ile kutlama yapýyordu. Aborjinlerin
varoluþ süresi 40.000 yýldan daha geriye
gider. Sizin tarihiniz ise sadece 10.000 yýlý
kapsar.
Size bir þey sormak istiyorum. 20.000 yýl
önce siz neredeydiniz? Böyle bir þeyi
düþünmek hiç akýlýnýza gelmiþ miydi?
Sizin tarihiniz bu kadar geriye gitmiyor
ama aslýnda tarih daha da geri gider ve o
tarih içinde bu bölge de yer almaktadýr.
Size birinci ve ikinci dönemde olanlardan
söz etmek istiyorum ama sizler bu dönemlerle ilgili hiçbir kanýt bulamayacaksýnýz.
Bu dönemlerin her ikisi de yaklaþýk 10.000
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yýl sürdü. Aborjinler baþladýklarýnda siz
neredeydiniz? Bu konu hakkýnda düþünmenizi istiyorum çünkü sizler 10.000 yýl
önce baþlamadýnýz.
Ya ben size þimdi pek çoðunuzun ayný
uygarlýk grubunda olduðunuzu ve hep
burada kaldýðýnýzý söylersem ne dersiniz?
Bu iþi biraz karýþtýrabilir çünkü sizler
ülkeleri bugünkü durumlarý ve sýnýrlarý ile
biliyorsunuz. Size Büyük Pers Ülkesi
deseydim ne anlardýnýz? Bu isim bugünkü
haliyle üç ülkeyi mi, dört ülkeyi mi veya
beþ ülkeyi mi kapsardý? Farklý ülkeler ve
farklý sýnýrlar vardý ama bu birinci ve ikinci
dönemde geçerli deðildi. O zamanlar onlar
küçüktü.
Ýnsanlýk çeþitli nedenlerden dolayý sona
geldi. Aslýnda kendinizi hiçbir zaman
tümüyle yok etmediniz ama bunun çok
yakýnýna kadar geldiniz. Bunu asla Gaia,
dünya ana yapmadý. Bunu yapan her zaman
bilinçti zira insanlýk, aynen çocuklarda
olduðu gibi, büyümek zorundaydý. Þu anda
sahip olduðunuz zarif düþüncelerin uzun
süreler içinde tedricen geliþtirilmesi gerekliydi. Birinci ve ikinci dönemin sona
ermesinin nedeni düþük bilinçti. O dönemlerde mevcut bilinç ile iþi götüremediniz. O
devirlerde sayýnýz o kadar çok deðildi ama
buradaydýnýz çünkü birinci, ikinci, üçüncü
ve dördüncü dönemler hep burada var
oldular.
Þimdi burasý derken neyi kastettiðimize
bir kez daha bakalým. Size biraz farklý bir
harita çizmeme izin verin. Bosna,
Hýrvatistan, Sýrbistan, Türkiye, Suriye, Ýran
tarafýndan kapsanan bölgeyi tek bir birim
olarak düþünün çünkü dördüncü dönemde
burada bir þey oldu. Üçüncü dönemle ilgili
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bir þeyler bulmanýz çok, çok zor olacaktýr.
Üçüncü dönemde insanlar büyük yapýlar
inþa etmediler çünkü bu sezgilerine ters
düþüyordu.
Ýnsanlarýn birinci, ikinci ve üçüncü
dönemlerde yaptýklarý þey etraflarýnda
gördükleri ile ilgili olarak sezgilerini takip
etmekti. Etraflarýndaki hayvanlar âleminde
yapýlar inþa edilmiyor ve binalarda yaþanmýyordu. O zamanlar insanlar da mevsimlere uygun olarak sürekli hareket halindeydiler ve bir yerde asla uzun kalmýyorlardý.
Bu yüzden ve olgunlaþmamýþ düþünce
nedeniyle sürekli toprak paylaþýmý kavgalarý çýkýyor ve sonuç itibarýyla insanlar
birbirlerini öldürüyorlardý.
Bunun gibi 3 dönem geçirdiniz ve bu 3
dönemin toplam süresi yaklaþýk 30.000
yýldýr. Dördüncü döneme geldiðinizde artýk
zerafet oluþmaya baþlamýþtý. Binalar yapmaya baþlamýþtýnýz. Zaman içinde merkezi
birimler (kentler) oluþmaya ve nüfus kent
devletlerde yoðunlaþmaya baþladý. Bu
20.000 yýl önce dördüncü dönemde ortaya
çýktý. Oysa sizlerin tarih ile ilgili bilgilerinizin tamamý bu son, beþinci dönemle ilgilidir. Peki, tüm bu süre içinde Aborjinler ne
yapýyorlardý? Onlara hiçbir þey olmadý ve
onlar hep ayný kalmaya devam ettiler ve
hiçbir þey onlara dokunmadý.
Bu hususlarý size söylememin nedeni
insanlýðýn en az 40.000 yýldan beri burada
olduðunu göstermek istememdir. Dünyanýn
bazý yerlerinde 60.000 yýl geriye giden belgeler vardýr. Sizin tarihiniz ise sadece
10.000 yýlý kapsamaktadýr. Siz 20.000 yýl
önce neredeydiniz? Bazýlarýnýz yaþlý ruhlarsýnýz. Sizi buraya getiren nedir? Bunun
nedeni sizlerin bir seviyede hatýrlamanýz,
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hattâ birinci döneme ait anýlarýnýz
olmasýdýr. Gezegenin yeni enerji özelliklerinden biri Akaþ'ýn uyanmakta olmasýdýr.
Belki de dünyanýn düðüm noktalarýný
çevreleyen ve uygarlýðýn baþlamýþ olduðu
Pleiadesli konutlarýný hatýrlýyor olabilirsiniz. Bu yerleþim yerlerinden biri çok
yakýndadýr.
Söyleyeceðim bir þeyle sizi etkilemek
istiyorum. Sizler bildiðinizden çok daha
uzun bir süreden beri bu dünya bulmacasýnýn bir parçasý oldunuz. Dördüncü
dönem uygarlýðý hakkýnda konuþmak istiyorum çünkü sizler bu dönemi keþfetmeye
baþladýnýz. Sevgili varlýklar, biraz önce
sözünü ettiðim bölgelerde keþfedilecek o
kadar çok þey var ki, bu sizin için çok
gizemli hal alabilir.
Ancak, asýl büyük haber bu deðil. Size
bundan önce de söylemiþ olduðumuz gibi,
reenkarnasyon baðlamýnda insanlarýn bir
eðilimleri vardýr. Ýnsanlar kendi aile gruplarý içinde ve belirli bölgelerde kalmaya
meyillidir. Bununla birlikte, son 30.000 yýl
içinde reenkarnasyon oldukça deðiþti. Daha
sofistike hale gelmiþ olan insanlýk gezegende çeþitliliði desteklemek için farklý
yerlerde enkarne olmaya baþladý ve bu son
10.000 yýlda ortaya çýktý. Oysa bundan
önceki dönemlerde insanlar çok uzun süreler boyunca hep ayný aile içinde enkarne
olmaya devam etmiþlerdi.
Odada bulunanlardan bazýlarýnda þaman
enerjisi var. Sizlerin ayaklarýnýzýn altýnda
nelerin yattýðý hakkýnda hiçbir fikriniz yok.
Ayaklarýnýzýn altýnda pek çok uygarlýk
tabakasý var. Bu ülkenin gezegende
topraðýn altýnda neler olduðunu bulmak
için siyaseten kazý yapmaya izin veren
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nadir ülkelerden birisi olmasý aslýnda çok
ilginçtir. Biraz önce sözünü ettiðim
ülkelerin hemen hemen hepsi ya zorluklarla boðuþmakta olduklarý veya kaynaklarý
yetersiz olduðu veya inanç sistemleri izin
vermediði için bu keþiflerin yapýlmasý için
uygun ortamý oluþturamamaktadýr. Oysa
burada durum böyle deðildir ve burada
bulunacak çok þey vardýr.

bakmayý düþünmediðiniz veya bakmanýza
hiç izin verilmemiþ olan yerlerde hiç
görmemiþ olduðunuz þeyler ortaya çýkarýlacaktýr ve bulduklarýnýz herkes için gizem
olacaktýr. Arkeologlar bu bulgularý görünce
þaþkýnlýkla kafalarýmý kaþýyacaklardýr. Daha
öne hiç görmemiþ olduðunuz þekilleri temsil eden heykeller ve hiç karþýlaþmamýþ
olduðunuz yazýlar keþfedilecektir.

Onlarý bulduðunuzda bildiðiniz tarihin
sizin tarihinizin tamamý olmadýðýný anlamaya baþlayacaksýnýz. Dördüncü döneme
ait eserler bulduðunuzda, bunlar son
10.000 yýllýk döneme göre büyük farklýlýklar gösterecektir. Bunlarý kulaða çok tuhaf
gelmesini önleyecek þekilde nasýl söylesem
acaba? Aynen çocuklarýn büyüme sürecinde
olduðu gibi, insanlýk da çok yavaþ bilinç
deðiþimiyle tedricen büyüdü.

Duvarlarda cennetlere yapýlan atýflar
göreceksiniz ve bunlarýn sadece astrolojiyle
ilgili olduðunu zannedeceksiniz. Aslýnda bu
astroloji olmadýðý gibi tümüyle farklý bir
þey olacaktýr. Astroloji esas olarak
dünyadaki en eski bilimlerden birisidir ama
neresinden baksanýz 12.000 yýldan daha da
eski deðildir. Astroloji zarif bir sistemdir ve
bu nedenle de ancak beþinci dönemde
ortaya çýkabilmiþ olan zarif insanlar
tarafýndan geliþtirilebildi.

Þu anda size hiçbir tarihçinin ayný fikirde
olmayacaðý bilgiler veriyorum. Siz insan
tabiatýnýn her zaman ayný kaldýðýný
düþünüyorsunuz. Hayýr, bu doðru deðildir.
Sizin tanýdýðýnýz insan aslýnda sadece son
10.000 yýllýk dönemdeki insandýr.
Dördüncü dönemde insan çok farklýydý.
Arþivler ayaklarýnýzýn altýnda duruyor.
Denizlerinizin kýyýlarýnýn biraz ötesindeki
alanlar da dâhil olmak üzere, henüz bakmamýþ olduðunuz bazý yerler var.
Buralarda keþifler yapmaya baþladýðýnýzda,
kim olduðunuz ve ne kadar zamandýr var
olduðunuzla ilgili bazý açýklayýcý bilgilere
ulaþacaksýnýz.
Dünyada bunu söyleyebileceðim pek az
yer var. Burada muazzam bir tarihi geçmiþ
var ve bazýlarýnýz yakýn zamanda bunu
keþfedeceksiniz. Sizin ömür süreniz içinde
geliþen teknoloji sayesinde daha önce hiç

Duvarlarda yazýlar ve þekiller olacak ve
siz bunlarý ne tanýyabileceksiniz, ne de
çözebileceksiniz. Bunlar çok gizemli yazý
ve þekiller olacak ve bazý figürlerin uzun
(uzatýlmýþ) kafalarý olacaktýr. Bunlarýn o
varlýklarýn baþlarýndaki þapkalar olup
olmadýðýný düþüneceksiniz ama þapka
olmadýðýný size söyleyebilirim. Size þu
anda dördüncü dönemi tanýyabilmeniz için
ipuçlarý veriyorum. Bunlar burada sizin
tarafýnýzdan keþfedilmeyi bekliyor ama
bunun da ötesinde sizler de bu keþifleri
yapmaya hazýrsýnýz.
Size ne söylediðimi anlayabiliyor
musunuz? Sizler kadim insanlarsýnýz.
Burasý insanlýðýn beþiðidir. Biraz önce
adýný vermiþ olduðum ülkelerin bulunduðu
coðrafyada dünyanýn geri kalan bölgelerinin hepsinden daha fazla uygarlýk
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ortaya çýkmýþtýr. Bu iþ sizin bildiðinizden
daha derin ve önemlidir. Sizin þu anda
parçasý olduðunuzu bilmediðiniz uygarlýklar vardýr. Size gezegenin kristal aðýndan
söz etmiþtim. Kristal að ezoterik (gizemli)
bir aðdýr ve insanlýðýn yaptýklarýný,
söylediklerini, düþündüklerini hatýrlar. Olay
çok karmaþýktýr ama þu þekilde zihninizde
canlandýrmaya çalýþýn. Ýnsanlar ne
yaparlarsa yapsýnlar, bu tüm dünyayý
çepeçevre kapsayan kristal að tarafýndan
hatýrlanmaktadýr. Belli bir bölgede ne kadar
çok uygarlýk olursa, orada olanlar ile ilgili
o kadar çok hatýra birikmektedir.
Bunu size nasýl söylesem ki? Ne kadar
yaþlý olduðunuz ve 30.000 yýldan beri burada býrakmakta olduðunuz izler hakkýndaherhangi bir fikriniz var mý? Yaþlý ruh sen
bu bölgeye demir attýn ve buraya sýkýsýkýya
baðlýsýn. Sen buraya aitsin. Burada pek çok
kez aile oluþturdun ve pek çok kez de
savaþtýn. Bunun ne anlama geldiðini sana
söyleyemem. Yeni enerjiyle birlikte bunlar
ortaya çýkmaya baþlamaktadýr. Burada
temelleri atmýþ olanlar, tekrar tekrar uygarlýklar kurmuþ olanlar daha sonra uyanýp her
þeyi deðiþtirecek olanlardýr. Þamanlar,
sizlerden söz ediyorum. Bunu hissetmiyor
musunuz? Bazýlarýnýz bundan korkuyor.
Aynen çevredeki ülkelerde olduðu gibi,
burada da bir uyanýþ söz konusudur. Akaþ
uyanmaktadýr. Bazýlarýnýz durumun farkýnda ama bunun neden olduðunu bilmiyor.
Size nedenini söyleyeyim. Rüzgâr
Türkiye'ye doðru esmektedir. Türkiye'de
hoþgörü vardýr. Türkiye'de genç insanlar
arasýnda bir uyanýþ vardýr ve aslýnda bu pek
beklenmiyordu. Türkiye'de deðiþim
olmasýný istemeyenler var. Burada deðiþim
olmamasý, hiçbir yeni enerji olmamasý ve
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eskinin devam etmesi için canlarýný diþlerine takarak mücadele eden bazýlarý var ve
biz bunlara negatif enerji diyoruz. Ancak,
bunlarýn hiçbir baþarý þansý yoktur çünkü
burada ýþýðýn uyanýþý 30.000 yaþýnda olanlarý temsil etmektedir. Sizler buradaki
topraklarýn ve aðaçlarýn sahibisiniz.
Hayvanlar sizi tanýyor. Bilge olanlar sizi
biliyor. Muhafýzlar sizi biliyor. Burada var
olduðunu bildiðiniz çok boyutlu kapýlar
sizi biliyor ve onlar burayý aydýnlatacaklar.
Sizlerin burada olma nedeniniz burada
bulunan uygarlýklardýr. Bu kýsa süre içinde
ortaya çýkacaktýr çünkü daha þimdiden
kanýtlarýn üstündeki örtü açýlmaya baþlandý.
Sizden baþka hiç kimsenin bilmediði tarih
sizin Akaþ'ýnýz içinde yer almaktadýr.
Yeniden söylüyorum. Oturup böyle bir
celse yapabileceðim pek az yer vardýr ve
sizlerin bu söylediklerimi duyabilmeniz
için partnerim beni buraya getirdi.
Yaþlý ruh, sende bu bölgeyi çok daha
önemli hale getirebilecek bilgelik var.
Sabýrsýz olmayýn. Ýnsan bilinci yavaþ
hareket eder ama artýk harekete geçti bile.
Rüzgârýn nasýl estiðini hissedemiyor
musunuz? Rüzgâr hem tazeliyor, hem
þaþýrtýyor ama ayný zamanda da yeni. Eski
yol ve yöntemlere geri dönmek isteyen siz
olmayýn. Ýçinizdeki þamaný, buraya neden
geldiðinizi bilen bilgeyi görün. Gezegendeki yaþlý ruhlar arasýndaki en yaþlýlarýn
bazýlarý buradadýr. Bunun bizim için nasýl
bir his olduðunu biliyor musunuz? Biz
baþlangýçtan beri sizinleydik ve gezegende
bunun gibi olan pek fazla yer yoktur.
Sizlerin bu akþam buradan ayrýlýrken kim
olduðunuzu bilmenizi istiyorum.
Ve öyledir.
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elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bu
akþamki mesaj pek uzun
olmayacak. Sizinle üzerinde konuþmak
istediðim önemli enerjiler var. Ancak,
buna baþlamadan önce size bu binada
meleksi bir ekip olduðunu söylemek
istiyorum. Bazýlarýnýz bunu biliyor. Bu
yüzden de burada bir enerji var. Bu
hissedebileceðiniz bir enerji. Odaya
girdiðiniz zaman durumun farklý
olduðunu anlýyorsunuz. Burada olaný
tarif etmek oldukça zor. Eðer size bunun
meleksi olduðunu söylesem, bu sizin
daha iyi anlamanýza yardýmcý olur
muydu? Belki de olurdu.
Size bir þey sormak istiyorum.
Perdenin diðer tarafýnda olan bizler ile
ilgili algýnýz nedir? Ýnsanlýk ile perdenin
diðer tarafýnda olanlar arasýnda bir
ayýrým yapýyor musunuz? Yoksa hepsinin
bir bütün oluþturduðunu mu düþünüyorsunuz? Size hepsinin bir bütün oluþturduðunu söyleyebilirim. Tanrý sizin
içinizdedir. Sizler Yaratýcý Kaynaðýn
uzantýsýsýnýz. Bu sizin aile olduðunuz

anlamýna gelir ve aile önemlidir, hem de
çok önemlidir. Sevgili varlýklar, bu binada bulunan ekip içinde bu ülkenin kadim
insanlarý da var ve onlar size tebrik hisleri ile bakýyorlar. Sizlerin sevmiþ ve
kaybetmiþ olduklarýnýzýn ruhlarý bir dereceye kadar buradalar ve onlarý hissedebilirsiniz.
Burada olanlar çok derin ve önemlidir.
Sevgili varlýklar, rüzgâr sizler için yeni
enerji ile esmektedir. Galaksi sizin
farkýnýzdadýr. Bu gezegendeki ruhsal
mahiyette olan hemen hemen her bir
inanç sisteminde bu zamanla ilgili bilgi
bulunmaktadýr. Göreceli olarak daha geç
dönemlerde ortaya çýkmýþ olan sistemlerde üstatlarýn geri gelecekleri ve sizlerin onlarý göreceðiniz söylenmektedir.
Bazý yerli halklar yaratýlýþýn geri gelmesi
ile döngünün tamamlanacaðýndan söz
etmektedirler. Bazý kadim halklar tanrýlarýnýn geri geleceðini anlatýrlardý.
Onlara göre tanrýlar bir gün gerçek
biçimleri ile geri gelecekler ve Dünya'da
yaþayacaklardý. Bunlar dünya çapýnda
geçerli olan ortak bilgi iplikleridir.
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Þu anda gezegende yaþayan pek çok
kiþi üstatlarýnýn geri gelmesini ve onun
gözlerine bakarak ona," Hoþ geldin. Seni
özlemiþtik" demeyi bekliyorlar. Onlar bu
yüzden yükselmiþ bir gezegenden söz
ediyorlar ve þimdiye dek böyle bir zaman
olmadýðýný ve bundan böyle de olmayacaðýný söylüyorlar. Benim haklý olduðumu biliyorsunuz. Tüm bunlar pek çok
yerde ve pek çok þekilde yazýlmýþtýr. Bu
uyanma zamanýdýr.
Sevgili varlýklar, Ruh sizinle her zaman
bulmacalar ve metaforlar (mecazlar) kullanarak konuþmuþtur. Neredeyse tüm sistemlerdeki kutsal kitaplarda, Ruh'tan
gelmiþ olan bilgileri içeren kadim belgelerde ve meleklerden yapýlan alýntýlarda
söylenenler hep metaforlar þeklinde ifade
edilmiþtir. Bunun tabii ki nedeni vardýr.
Sizler doðrusal olarak yazar, doðrusal
olarak okur, doðrusal olarak düþünür ve
doðrusal olarak inanýrsýnýz. Sizde arka
arkaya gelen kelimeler, birbirini takip
eden düþünceler söz konusudur ama Ruh
iþin içine girince bu deðiþir. Merkezi
Kaynak'tan gelen mesajlar çok boyutlu
harika kavramlar olarak ifade edilir.
Geçmiþte bu mesajlar insanlara bulmaca
olarak ve dörtlük þeklinde verilirdi.
Hemen hemen hepsi mecaz olarak verilirdi. Bununla birlikte, son zamanlarda,
belki de son yüz yýldan beri Ruh sizinle,
þu anda olduðu gibi, doðrudan konuþmaya baþladý. Bazen partnerim gelmekte
olduðunu bildiði bilginin altýnda
ezilmekte ve o zaman bu bilgilerin güzelliðini, doðruluðunu, tutarlýlýðýný ve derinliðini hissedebilmektedir.
Sevgili varlýklar, bundan sonra gelecekler nedeniyle yapýlacak çok iþ var.
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Bundan önce hiç tartýþmadýðýmýz bazý
þeyleri toparlamak istiyorum. Eðer gezegendeki yaratýlýþ hikâyesinin baþka bir
yükselmiþ gezegenden geldiði doðruysa,
bu o varlýklarýn baþlangýçtan itibaren
burada bulunduklarý anlamýna gelir.
Onlar bazen kendilerini size gösterirler
ve hattâ meleksi görünümleri bile olabilir. Onlar sizin þu anda geçmekte
olduðunuz sürecin aynýsýný geçirmiþ ve
tamamlamýþ olan baþka bir yerden geliyorlar. Sizler belli bir geliþim sürecinin
henüz baþýndasýnýz ama onlar bu geliþim
sürecinde sizden yüz binlerce yýl öndedir.
Bu nedenle de belli bir noktaya
gelmiþler, ulaþtýklarý bu düzey sayesinde
sizin gezegeninizi tohumlama yetkisiyle
donatýlmýþlar ve kelimenin tam anlamý
ile Yaratýcý Kaynak'ýn parçasý
olmuþlardýr.
Eðer henüz çözemediyseniz, size
söylemek istediðim bir þey var: Eðer
Tanrý sizin içinizdeyse ve ruhsal olarak
geliþmeye baþladýysanýz, bir zaman gelecek ve siz de Yaratýcý ile bir olacaksýnýz.
Þu aþamada bu çok uzak bir gelecek için
söyleniyor olabilir ama tasarým budur.
Sizler bir zaman Yaratýcý Kaynaðýn
parçasý olacaksýnýz. Hedef yükselmiþ bir
gezegendir. Sizi tohumlayanlar da böyle
bir gezegenden geldiler ve bu sizin
yaratýlýþ hikâyenizdir. Onlar o günden
beri buradalar ve zaman kapsüllerini de
çok özel bir þey için hazýrladýlar.
2012 yýlýnda iþaret noktasýný geçmiþ
olmanýz nedeniyle galaksinin bazý
bölümlerinden size bilgilerin geliyor
olduðundan söz etmiþtik. Bu olay sadece
üç yýl önce oldu ve üstelik o yýllardan
biri de sayýlmýyor. Aslýnda sizler þu anda
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ikinci yýl içindesiniz. Gerçi gidecek çok
uzun bir yolunuz var ama yola çýktýnýz
ve bu, herkes tarafýndan biliniyor artýk.
Gezegen ýþýða doðru gidiyor.
Size söyleyeceðim þey için hazýrlýklý
olun. Üstatlar ile tanrýlarýn geri
dönüþüyle ilgili bilgiler pek çok inanç
sisteminin ortak noktasýdýr. Onlarýn hepsi
zaten geldiler ve buradalar! Bu iþler oldu
ama sizin düþündüðünüz þekilde olmadý.
Sizler insanlara veya meleklere bakýyorsunuz. Onun yerine geri gelenler tarafýndan zaman kapsülleri aracýlýðýyla gezegenin aðlarýna yüklenmiþ olan saðduyu
enerjisine bakýn. Zaman kapsülleri siz
iþaret noktasýný geçene kadar devreye
girmediler.
Kehanete göre yükselmiþ gezegenin
baþlangýcý için üstatlarýn geri gelmiþ
olmasý gerekiyordu ama bu aslýnda üstatlarýn kanlý ve canlý olarak (bedenli) geri
gelmeleri ve sizlerin de onlarýn gözlerinin içine bakabilmeniz anlamýna
gelmiyordu. Þimdi size yeniden soracaðým. Bugün kimlerin burada olduðunu
düþünüyorsunuz? Ekip buradadýr ve
onlar sizin kim olduðunuzu biliyorlar.
Eðer duyabilseydiniz, sizin için þarký
söylerlerdi ve bunlar kalbinizle ilgili
ezgiler olurdu. O zaman benim haklý
olduðumu bilirdiniz çünkü onlarda
zaman kapsülleri tarafýndan size
getirilmiþ olan üstatlarýn özü olurdu.
Saðduyu noktalarýný birleþtirin. Tam
olarak neler olduðunu bir zaman sonra
anlamaya baþlayabilmeniz için yýllar
önce sizlere parçalar halinde bilgi vermeye baþladýk. Þimdi bu söylediklerimi
duyup doðruluðunu þüphe ile karþýlaya-
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cak olanlar olacaktýr. Bu kiþiler gülecekler ve bunlarýn doðru olamayacaðýný
iddia edeceklerdir. Onlara olup biteni
dikkatle izleyin ve elli yýl sonra yeniden
bu konu hakkýnda konuþalým diyorum.
25 yýl önce geldiðimde o zaman
gerçeðe uygunluðu imkânsýz gibi görünen bazý bilgiler verdim. O zaman
Üçüncü Dünya Savaþý çýkmayacaðýný,
Armagedon olmayacaðýný söylemiþtim
oysa pek çok insan bunlarýn olmasýný
bekliyordu. Tüm kehanetler uygarlýðýn
sonuna iþaret ediyordu. Biz ise size olaylarýn bu þekilde geliþmeyeceðini
söyledik. Bu eski kehanetlerin artýk
geçerli olmadýðý anlamýna gelmektedir
ama sizler yine de sürekli onlara geri
dönüp bundan sonra neler olacaðýný
oradan hareketle bilmek istiyorsunuz.
Sevgili varlýklar, hikâye deðiþti.
Kehanetler gerçekleþmedi çünkü sizler
bunlarý deðiþtirdiniz. Þimdi size yeni
kehanetleri söylüyorum. Üstatlar geri
döndüler. Bu gezegende olmasýný beklediðiniz enerji tedricen yükselmektedir.
Gezegenin ezoterik olan aðlarý geçmiþin
üstatlarýndan destek enerjisi almaktadýrlar ve bu enerjiler bunu talep eden, buna
inanmayý ve gerçekliðini görmeyi isteyen
yaþlý ruhlara aktarýlmaktadýr. Bu daha
ancak baþlangýçtýr.
Dün size kadim insanlarla, sizlerin
eskiden kim olduðunuz ile ilgili bilgiler
verdim. Belki de dün ayrýlýrken bu bilgiler sizin kendinizi iyi hissetmenizi
saðlamýþtýr ve siz kendinize bunun iyi ve
müjdeli haber olduðunu söylemiþsinizdir.
Bugün size hikâyenin geri kalan kýsmýný
anlatmak istiyorum.
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Ýþ baþlýyor. Þimdi iþ baþlýyor sevgililer.
Gezegenin üstatlarýn geri gelmiþ olmalarýnýn tek bir nedeni vardýr ve bu da sizlerin onlarýn bilincini almanýzý saðlamaktýr. Sizler þu anda yeni bir üstatlýk sistemine geçiþ yapýyorsunuz. Sizlerin çok
yavaþ da olsa üstatlarýn özeliklerini üstlenmeniz ve içselleþtirmeniz beklenmektedir. Burada çok dramatik özelliklerden,
etrafta dolaþýp herkese þifa daðýtmaktan
ve benzeri þeylerden söz etmiyorum. Asýl
zor olan özelliklerden, büyük þeylerden,
yani þefkatten, þefkatli eylemden söz
ediyorum. Onlar gibi olmayý öðreneceksiniz. Bu iþ artýk baþlamaktadýr.
Yaþlý ruh, sana kiþisel bir soru soracaðým. Hoþlanmadýðýnýz insanlar hakkýnda neler hissediyorsunuz? Þimdi hoþlanmadýðýnýz bir kiþiyi gözünüzde canlandýrmanýzý istiyorum. Ýnsan beyni size
anýnda ondan neden hoþlanmadýðýnýzý
söyleyecektir. Zor olacaðýný biliyorum
ama yine de bundan vazgeçmenizi istiyorum. Üstatlar beyaz ýþýk içinde, görebileceðiniz en saf beyaz ýþýk içinde gelmektedirler. Ve onlar bu ýþýðý size geçiriyorlar, sizinle paylaþýyorlar.
Size bir þey sormak istiyorum.
Etrafýnýzda olanlara hangi renk ýþýðý
aktarýyorsunuz? Kimden hoþlanmýyorsunuz? Þu anda onlarý gözünüzde canlandýrmanýzý istiyorum. Onlarý kiþi olarak
görmenizi ve onlarýn ýþýðýný kendi
ýþýðýnýz olarak zihninizde canlandýrmanýzý istiyorum. Onlarýn ne yaptýklarý
ve neye inandýklarý gerçekten önemli mi?
Bu dünyada yaþamýþ olan üstatlar her
insaný bir aile mensubu olarak gördüler.
Ya siz? Kalbinizi katýlaþtýrmak sizin için
ne kadar kolay? Hangi paradigmayý kul-
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lanmaya alýþýksýnýz? Sokakta yürürken
bir sýðýnmacýnýn yanýndan geçerseniz,
bakýþlarýnýzý baþka tarafa çeviriyor
musunuz? Empati yapabiliyor musunuz?
Bu o kadar zor mu? Onlardaki beyaz
ýþýðýn sizinki ile ayný olduðunu görebiliyor musunuz yoksa onlarýn ýþýðý farklý
mý? Bunlar zor sorulardýr.
Sizler bundan böyle yaþamý yeni bir
deðerler dizisi(paradigma) ile sürdürmenin eþiðindesiniz. Eðer izin verirseniz,
üstatlarýn þefkati sizin içinize akacaktýr.
Hangi tip insanla birlikte olmak istemiyorsunuz? Bunlar zor sorulardýr çünkü
birlikte olmak istemediðiniz insanlar
olduðunu biliyorsunuz. Belki de bu
insanlar sizin inandýklarýnýza inanmýyorlar veya sizin asla yapmayacaðýnýz þeyler
yapýyorlar. Belki de onlarýn size göre
daha düþük bilinç standartlarý olduðunu
hissediyorsunuz. Onlarýn aileye ait
olduklarýný bilmiyor musunuz? Þefkatin
gerçekte ne yaptýðýný biliyor musunuz?
Þefkat aslýnda etrafýnýzda olanlara sizin
elinizi tutma, içinizdeki Tanrý'nýn elini
tutma davetidir. Yaþlý ruhlar olarak bu
gezegenin üstatlarýnýn sorumluluðu sizin
üstünüzdedir. Bu enerji size doðru
akmaktadýr. Bununla ne yapacaksýnýz?
Ýnsanýn özel olduðunu bilmesi çok hoþtur ama bu bir sorumlulukla birlikte gelir.
Bu sizin istediðiniz veya beklemekte
olduðunuz bir sorumluluktur. Yaþamlar
boyunca sizlerin ellerinizi açarak dua
etmenizi ve iþlerin ne zaman düzeleceðini sormanýzý izledim. Neden her þeyin
böyle olmasý gerektiðini, neden haksýzlýklarýn olmasýnýn önüne geçilemediðini
sorup durdunuz. Þimdi artýk buradasýnýz
ve her þey deðiþiyor. Oldum olasý bek-
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lediðiniz þey buydu. Baþlangýç budur ve
hep bunu beklediniz.
Önünüzde çok zor iþler yapmanýzý
gerektiren dönem var ve bu dönemde
ýþýðýnýz eþit olarak daðýtýlmalý ve sizler
böylece herkesin içinde Tanrý'nýn ýþýðýný
görmelisiniz. Herkesin içinde hoþlanmadýðýnýz, sevmediðiniz kiþiler, birlikte
olmak istemediðiniz kiþiler, size bir
þeyler yapmýþ olan, size ihanet etmiþ
olan, hattâ size zarar vermiþ olan kiþiler
de dâhildir. Onlarýn da ýþýðý var.
Sizler insanlýðýn köprüsüsünüz.
Kapsüller aracýlýðý ile gelen enerjiyi alanlar sizlersiniz. Þimdiye dek toplam 12
zaman kapsülü çiftinin beþ çifti devreye
sokulmuþtur. Devreye sokulan çiftlerin
sayýsý arttýkça, sizlerin de sorumluluðunuz artmaktadýr. Aslýnda sizin de
tüm istediðiniz buydu. Bu nedenle de
rahat olmanýzý istiyorum sevgili varlýklar.
Sezgileriniz size þefkat ile nasýl çalýþmanýz gerektiðini söyleyecektir. Hepiniz
farklýsýnýz ve hepinizin yolu da her
birinize özgüdür. Bu mesajý her biriniz
farklý þekilde algýlayacaksýnýz.

Partnerim buradan ayrýldýðýnda, sadece
bedeni ve ismi gidecek ama meleksi bir
öz olan ve sizi seven Kryon özü burada
kalmaya devam edecektir. O öz ne buradan ayrýlacak ne de buraya geldi. O her
zaman buradaydý. Ýþte ailenin güzel tarafý
budur. Bunu hissedemiyor musunuz?
Kaybettiðinizi düþündükleriniz bile buradalar. Tazeleyen bir rüzgâr esiyor. Rüzgâr bilgedir ve isterseniz vermek üzere
sizin için bilgiler içermektedir. Özgür
irade ve seçim bundan böyle de gereklidir ama sizde bunun olduðunu biliyorum. Olacaklar için hazýr olduðunuzu ve
bunun için çalýþtýðýnýzý biliyorum.
Sevgili varlýklar, vedâ yoktur ve vedâyý
da kabul etmiyoruz çünkü bu bir yaþam
döngüsüdür. Bir düzeyde sizler her
zaman canlýsýnýz. Sizler hem benim
ailemsiniz, hem de birbirinizin ailesisiniz. Burayý terk ederken hangi renk
ýþýkla parlayacaksýnýz? Eski enerji ayrýlmaktadýr. Geleceði gösterecek olan ýþýk
olun ve þefkat ile baþlayýn iþe. Ben
insanlýða tutkun olan Kryon'um.
Hoþçakalýn demiyorum.
Ve öyledir.

Çok önemli bir süreç içindesiniz. Hepsi
geri geldiler. Rüzgâr size doðru esmektedir. Bu kutsal, tazeleyici ve hep beklemiþ
oldunuz rüzgârdýr. Bunu hissedemiyor
musunuz? Sevgili varlýklar, "hoþçakal"
demeden celseyi kapatacaðýz. Eðer burada neler olup bittiðini gerçekten anlýyorsanýz, ebedi ve ezeli olduðunuzu da
anlýyorsunuz demektir. Ruh hiç yaratýlmadý. Her zaman vardý ve her zaman da
olacaktýr. Ruh baþlangýcý ve sonu
olmayan yaþam dairesi gibidir.
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Kryon 11 Nisan 2015 Türkiye Seminerinden
Türkiye’ye Astrolojik Olarak Bakýþ
Michelle Karen
Türkiye'nin çok etkileyici bir haritasý var… Burasý çok çok eski ve özel topraklar… Türkiye'de içsel deðiþim ve dönüþüm 7 yýl devam edecek. 1,5 yýl içinde çok
daha büyük bir bireysel sorumluluk ortaya çýkacak. Önümüzdeki 10 yýl boyunca
düþünceler Türklerde derinleþecek ve metafizik boyuta geçecek. Yeryüzüne gönüllü
görev yapan derin bilgelik ortaya çýkacak.
Bu yaþlý ruhlardan ve Þamanlardan oluþan bizlerin DNA'mýzýn da bir parçasý.
Önümüzdeki yýl spiritüel anlamda da dünyaya açýlým baþlayacak. Türkiye 2 farklý
boyutu birbirine baðlayan bir köprü… Türkiye'de çok derin bir bilgelik ve çok yeni
canlý bir enerji var. Ülkemizin özü çok çok eski. Ayný zamanda diplomatik olarak da
önemli bir görev yapacak. Türkiye maddi olarak Asya ve Avrupa'yý diðer bir deyiþle
doðu ile batýyý birleþtirirken ruhsal olarak da hem boyutlar arasýnda, hem cennet ile
cehennem arasýnda köprü görevi görmekte…
Türkiye çok çeþitli insanlarýn birlikte yaþadýðý birçok medeniyete þahit olmuþ çok
eski çok kadim bilgilerle dolu çok kutsal topraklardan oluþmakta… Manyetik alaný
çok özel…1,5 yýl içinde meydana gelecek deðiþikliklerden birlik ve bütünlük doðacak, Türkiye üzerinde adeta patlamaya hazýr olaðanüstü bir sihirli balon geziyor,
Çok büyük bir kalp derin bir bilgelikle birleþmiþ olacak, Aile baðlarý, yemek kültürü
ve müzik konularýnda bile çok büyük bir derinlik baþlayacak, Fiziksel þifanýn ruhsal
þifaya dönüþmesi için çok önemli düzenlemeler yapýlacak… Pluto-Uranüs Kare
açýsý 1 Haziran 2012- 6 Nisan 2015 arasýnda devam etti.. Adeta iki ateþ arasýnda
kaldýk…Karanlýk daha da görünür hale geldi..Ama artýk daha fazla karanlýk yok…
2015 Keçi yýlý... Numerolojik sayýsý 8… 8 yýlý… Davranýþ kalýplarýmýzý görme ve
gösterme yýlý… Gerçeðimiz ve önceliklerimiz ile ilgili olarak netleþeceðiz bir yýl…
Hareketlerin içine girmektense beklememiz gereken bir yýl… Þefkat ve baþkalarýný
besleme yýlý… Çözümler bulma, birliðe odaklanma yýlý… Baþka insanlarýn gizli
planlarýný görme yýlý… Herkesin içi dýþýna çýkýyor… Bilgelik ve huzuru ve barýþý
aradýðýmýz yýl… Öfke patlamalarýnýn bolca olacaðý bir yýl… Bolluk yýlý… Geniþ
yüreklilik yýlý… Karanlýkla ýþýk arasýndaki denge ýþýk lehine bozuldu… Iþýk olarak
çoðunluktayýz artýk…

SEVGÝ DÜNYASI

48

Astrolojik olarak ilk kozmik portal 20 Mart 2015'te açýldý. Tamamlanmayý ve yeni
baþlangýçlarý sembolize ediyor. Þimdi
geleceðe odaklanma ve geçmiþi tamamen býrakma
zamaný. Þimdi yaratmak istediðimiz realiteyi yaratma
zamaný. Daha yüksek realiteyi günlük hayatýmýzda
realitemiz haline getirme zamaný… Ýçimizdeki eril ve
diþil enerjiyi Birleþtirerek içimizdeki evliliði gerçekleþtirmek fýrsatý bu süreçte yoðun olarak bizlere
sunuluyor. Kendimizi kim olarak özdeþleþtirmek
istediðimizin çok net bir hale geldiði
zaman…
18 Mayýs-11 Haziran 2015 tarihleri
arasýnda astrolojik olarak yine zorlayýcý
bir süreçle karþýlacaðýz… ve 21 Haziran
ekinoksuna kadar içimizin düzene girmiþ
olmasý çok önemli… Denge, eski þeyleri
salýverme, geçmiþi tamamen geride
býrakýp geleceðimizdeki realiteyi yaratmaya odaklanma süreci…
Ýkinci önemli kozmik portal 12 Eylül 2015…21 Aralýða kadar bir düzen hissi
oluþmaya baþlayacak.. Kryon'a göre ülkelerin de kuantum burçlarý var..Türkiye'nin
kuantum burcu baþak…Baþaðýn karþýt burcu ise balýk…Bunun anlamý sürekli ortaya
çýkan kaoslar ve kaoslarýn ortasýnda düzen kurma çabasý…Tam düzen kurduk
derken ortaya çýkan baþka bir kaos…Yani orda kaos baþladý hemen burada düzen
kuralým hissi yaratýyor…
23 Eylül Türkiye'nin dengelendiði süreç baþlýyor…27 Eylül'de yeni baþlangýçlar
var… 14 Kasým-14 Aralýk 2015 ve Haziran-Ekim 2016 arasý her türlü yalanýn
ortaya çýktýðý ve maskelerin ard arda düþtüðü bir süreç… 21 Aralýk 2015 tarihi
Türkiye için büyük farkýndalýk zamaný… Bu süreçte dini sömüren kesim için yýkým
var… Tüm bu süreçte çok fazla insanýn rehberliðe ihtiyacý olacak… Ýþte rehber ýþýklar biziz…
"HEPÝMÝZ ÜSTADLARIZ… O GELMESÝNÝ BEKLEDÝÐÝMÝZ KÝÞÝ, HER
BÝR'ÝMÝZ…" KRYON
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