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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Büyük þehirlerde oturup modern diye düþündükleri hayatý yaþayanlarýmýz,
tüm ülkenin de kendileri ile ayný durumda olduðunu varsaymýþlarsa,
yanýldýklarýný anlýyorlardýr hiç þüphesiz. Kendileri için hayat öteden beri
bildikleri, güvendikleri þekilde devam ederken, birden bir þeyler olup da
beklemedikleri hattâ yok zannettikleri durumlarýn, insan çeþitlerinin ortaya
çýkmasýyla þaþkýn, ürkek ve kýzgýn olmaya baþlayabilirler, bunun için sebepler
arayýp suçlular ilan edebilirler. Oysa o durumlar, o yanlýþlýklar, haksýzlýklar
ve onlara göre þekillenmiþ düzenler, oluþumlar, nesneler hep vardý.
Kimilerinin baktýðý yerden sakin görünen suyun altýndaydý onlar. Bunu
bilmemek, onlarýn yok olduðunu deðil, ancak varlýklarýndan haberdar
olunmadýðýný gösterir. Ýþte onlarýn varlýðýndan haberdar olma dönemini
yaþamaktayýz. Eðer ülkemizi, insanlarýmýzý seviyorsak, onlarýn hayrýný ve
iyi yaþamasýný istiyorsak, su üstüne çýkan gerçeklerimizle yüzleþmekten
ürkmeyelim, onlarý hakir, çirkin ve pis görmeyelim. Evet, eðer ülkelerin,
milletlerin de ortak bir kaderi varsa, o yok zannettiðimiz her þeyde bizim de
bir þekilde sorumluluðumuzun olduðu fikrine soðuk bakmayalým. Onlardan
habersiz yaþamayý mý tercih ederdik yoksa onlarý düzeltip gidermeyi, bunu
yapmaya soyunanlara yardýmcý olmayý mý? Hakkýn ve adaletin her þeyin
üzerinde olduðuna inananlar, elbette zor gözüken ikincisini tercih ederler.
Önce gördüklerimizi, farkettiklerimizi varlýklarýný inkâr etmeden peþin
hükümsüz tanýmak ve onlarý anlamaya, sevmeye çalýþmak zorundayýz.
Sözlerimiz önce kendini düþünmeyenler, benden sonra tufan demeyenler,
gönlündeki sevgiyi ve ýþýðý çoðaltmak isteyenler, yolcu olduklarýný unutmayanlar içindir elbet. Onlarla alay etmek, onlarý kötülemek, aþaðýlamak,
kovmak, haklarýnda çirkin sözler söylemek, yok olmalarýný istemek, hak
yolunda yürümeye azmetmiþ gönül yolcusuna yakýþýr mý hiç? Suçlu olanlar
zaten suçlarýyla yargýlanmalýdýrlar; bu kaçýnýlmazdýr, ama sadece suçlarýyla.
Çünkü O Hepimizi Sevgisinden Vareden, ayýrmadan korur ve sever hepimizi.
Onu seven, O’nun varettiklerini de ayýrmadan sevmek zorunda olduðu
bilincindedir zaten.

En Derin Sevgilerimizle
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Medyum kelimesi
"aracýlýk etmek"
mânâsýna gelen Lâtince
"Mediare" fiilinden
gelmektedir.
Ýngilizce "Medium"
aracý, vasýta anlamýna
gelir. Yani medyum ayný
zamanda ruhsal âlemle
dünyevi âlem arasýnda
irtibat kurmaktadýr.
Her iki mânâda da
medyum ruhlarla
yapýlan irtibatlarda
zorunlu bir vasýta
olmaktadýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Medyumluk ve
Çeþitleri
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edyum kelimesi
"aracýlýk etmek"
mânâsýna gelen
Lâtince "Mediare" fiilinden gelmektedir.
Ýngilizce "Medium"
aracý, vasýta anlamýna
gelir. Yani medyum ayný
zamanda ruhsal âlemle
dünyevi âlem arasýnda
irtibat kurmaktadýr. Her
iki mânâda da medyum
ruhlarla yapýlan irtibatlarda zorunlu bir vasýta
olmaktadýr.
Medyum hassas bir
yapýya sahip insandýr.
O bedensiz varlýklardan
(ruhlardan) gelen tesirleri
veya titreþimleri diðer
insanlardan daha fazla
alýp bize iletebilen
þahýstýr. Tesirleri alma
yönünden düþünülürse,
her insan az çok
medyumdur. Çünkü her
insan bedensiz varlýklardan ve yüksek idareci
planlardan devamlý tesirler alýr. Fakat medyum
dediðimiz þahýslar, aldýklarý çeþitli tesirleri zihnî
belirtiler halinde (fikirler,
sözler, yazýlar) yahut da
fiziki belirtiler þeklinde
(eþyalarýn hareketleri,
ektoplazma tezahürleri
vs.) insanlara gösterebilmektedirler.
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Medyum bu iþi nasýl
yapar yani medyumluðun
mekanizmasý nedir? Bunun bilimsel izahýný gelecek yazýmýzda yapacaðýz.
Bu yazýda medyumluk
hallerinden bahsedeceðim. Medyum olacak
kiþinin saðlýðý ve akli
dengesi tam olmalýdýr.
Akýl hastalarý, geri zekâlýlar ve hastalýklý þahýslar medyum olamazlar.
Müziðe, güzel sanatlara,
þiire ve edebiyata
kabiliyeti olanlar, hassas,
alýngan ve rüyalarý sýk
sýk çýkan kiþiler ekseriya
iyi medyum olurlar.
Kültür seviyesi ve zekâsý
üstün olan þahýslarýn
medyumluklarý diðerlerinden daha üstün ve
daha verimlidir.
Medyumluk yanlýþ bilinenin aksine sanýldýðý
gibi pasif bir iþ deðil,
çok aktif bir faaliyettir.
Yani medyum aldýðý
tesirleri bize nakleden bir
radyo deðil, aldýðý çeþitli
frekanstaki tesirleri
birçok deðiþtirmelere
(transformasyonlara)
uðratarak bize nakleden
bir tercüman veya radyotercümandýr. Medyumluk
esnasýnda medyumun
kendi ruhu, aldýðý tesir-

leri perispirisi (1) vasýtasýyla beynine ve oradan
çeþitli organlarýna
nakleder. Burada medyumun faaliyeti, düþüncesini bir vazife üzerine konsantre etmesiyle baþlar.
Bu esnada o, etrafýndan,
dünya iþlerinden ilgisini
kestiði için bir pasiflik
içindedir yahut trans (bir
nevi dalgýnlýk veya uyku)
halindedir. Aslýnda o,
belli bir iþ üzerine konsantre olmuþ büyük bir
ruhî faaliyet içindedir.
Bu ruhî faaliyeti bazý
durumlarda medyum
kendisi de idrak edemez.
Medyumluk, insanlarýn
ölüm ötesi âlem hakkýnda, kendi tekâmülleri
hakkýnda bilgi alma vasýtasý olduðu için kutsal bir
faaliyettir. Ancak bu iþin
kutsiyeti, medyum olan
þahsýn bu vazifenin
üstünlüðünü idrak etmesi
bunu maddi ve mânevi
bir menfaat ve þöhret
vasýtasý olarak kullanmamasý ölçüsünde artar.
Medyum olan þahýs tam
bir tevazu ve teslimiyetle, hiçbir menfaat
(1) Perispiri: Çok ince maddelerden oluþmuþ ruhun maddeye
tesir etmesini saðlayan süptil
madde.
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gözetmeksizin tam bir
feragatle bu vazifeyi
yapabilirse hem kendisinin hem de etrafýnýn
bundan istifadesi çok
yüksek olur. Buradaki
istifade tekâmül, olgunlaþma ve bilgi edinme
yönündendir. Ýnsanýn
hakiki mutluluðu bunlarla kaimdir. Ýþte bu
sebepten medyumun
hizmeti karþýlýðýnda para
almasý veya bir þöhret,
menfaat, itibar beklemesi
çok geriletici bir hareket
olur. Zaten bu þekilde
hareket eden medyumlar
yavaþ yavaþ medyumluklarýný kaybederler.
Yalnýzca þifacý medyumlar kendi nafakasýný
karþýlamak üzere çok
küçük bir baðýþ alabilirler. Bu da katiyen belli
bir miktar deðil, verenden almak, veremeyenlerden istememek tarzýnda olmalýdýr. Þifacý
medyumlardaki bu ayrýcalýðýn sebebi, onlarýn
vazifeleri icabý
ekseriyetle baþka iþle
uðraþmalarýnýn güç
oluþundandýr. Yani
zamanlarýný yalnýzca bu
iþe verirler.
Medyumlarýn belli bir
tipi ve þekli yoktur,

genellikle hassas
olmalarý esastýr. Bu
nedenle kadýnlar arasýnda
erkeklerden daha çok
medyumlara rastlanýr.
Fakat bu bir genel kaide
deðildir. Birçok tanýnmýþ
büyük medyumlar erkektir. Bir þahsýn medyum
olup olmadýðý ancak
yapýlacak denemelerle
belli olur. Onun
medyumluðunu
geliþtirmesi de göstereceði sadakate,
samimiyete, vazife duygusuna, feragate ve
tevazuya baðlýdýr.
MEDYUMLUK
ÇEÞÝTLERÝ
Medyumlarýn birçok
çeþitleri vardýr. Bunlar da
medyumlarýn gösterdikleri belirtilere göre
ayrýlýrlar. Bunlarý genel
olarak iki büyük gruba
ayýrarak incelemek
mümkündür:
1. Medyumun alýþýlmýþ
davranýþlarý ile olan tezahürler:
El- ayak hareketleri,
yazýlar, resimler yapma,
ses ve sözler, tavýr ve
hareketler, jestler,
mimikler.vs. gibi....

2. Medyumun alýþýlmýþ
olamayan yeni nesnelerle
olan tezahürleri:
Bunlar medyumlarýn
bedenlerinden çýkan ve
ektoplazma denen maddelerle ortaya çýkardýðý
belirtiler, tekinsiz ev
vakalarý, ruhlarýn görünmesi (fantomlar),
eþyalarýn kendiliðinden
hareketleri (telekinezi),
duvarlarda veya masada
duyulan gürültüler (rapslar) bu sýnýfa girerler.
Medyumlarý daha
iyi tanýmak için onlarý
klâsik spiritüalistlerin
sýnýflandýrdýðý küçük
gruplarda da incelemek
faydalý olur.
Fizik Tesirli
Medyumlar:
Bunlar raps denilen
gürültüleri, eþyalarýn
uzaktan el dokunmadan
hareketini (telekinezi),
bir eþyanýn bir yerden
kaybolup diðer yerde
ortaya çýkmasýný (apor)
saðlayan medyumlardýr.
Materyalizasyon
Medyumlarý:
Vücutlarýndan çýkan
ektoplazmalarla ruhlarýn
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görünmesini temin eden
medyumlardýr.
Yazýcý Medyumlar:
Bunlarýn bazýlarý
otomatiktir ve yazdýklarýndan haberdar
deðildirler. Bu cins bazý
medyumlar bir eliyle bir
yazý diðeriyle baþka yazý
yazabilir, resim yapabilir.
Bu esnada üçüncü bir
þahýsla da konuþabilir.
Bazýlarý da ellerinin bir
makine gibi gelen varlýðýn tesirlerine tabi
olduðunu hisseden
mekanik medyumlardýr.
Sezgisel (Entüvitif)
Medyumlar:
Burada mesajý veren
varlýk düþünce ve duygu-
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larýný medyuma mânâlar
halinde nakletmektedir.
Medyum bunlarý kendi
düþünceleri
gibi bildirmektedir. Ama
medyum gelen
bazý fikirler
hakkýnda bilgi
sahibi deðilse
yanlýþ
nakletme ihtimali vardýr. Ekseriyetle
öðretici mesajlarý veren
birçok medyum bu usûlle
çalýþmaktadýr.
Görücü ve Duyucu
(klervuayan ve
klerodiyan)
Medyumlar:
Bunlar çýplak gözle
görülmeyen bir
takým frekanslarý
ve tesirleri görürler. Ýrtibatta olduklarý ruhu aynen
görüp tarif edebilirler. Yahut
onlarýn sesini, bir
musikîyi duyarlar.
Enkarnasyon
(bedene girme,
bedenlenme)
Medyumlarý:

Bu medyumlar çok
enteresandýr. Bunlarla
yapýlan irtibatlarda,
konuþtuðumuz bedensiz
varlýðý karþýmýzda
medyumun bedenine girmiþ, onun bedenine
tamamen hâkim olmuþ
bir varlýk gibi görürüz.
Bu tip medyumlarda
varlýk medyumla çok sýký
bir irtibatta ve onu bir
mikrofon gibi kullanmaktadýr. Medyumun
ruhu arabanýn arka
koltuðuna geçmiþ direksiyona gelen varlýk
geçmiþtir. Bu tip
medyumluklarda medyumun bilgisinde olmayan
deðiþik lisanlarda
konuþabilir veya onun
bilgisinde olmayan
birçok þeyi bize iletebilirler.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 39

Ne Mutlu Yasta Olanlara,
Ne Mutlu Alçak Gönüllülere...
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

DAÐDAKÝ VAAZIN
ÝKÝNCÝ BÝLDÝRÝSÝ
** Ne mutlu yasta olanlara, çünkü
onlar huzura kavuþturulacaklardýr.
Hz. Ýsa'nýn Daðdaki Vaazý'nýn Rehber
Varlýk Kryon'ýn yorumlarý günümüz
insanýna çok yol gösterici bilgiler sun-

maktadýr. Geçen sayýmýzda bu hitabenin
en önemli bildirisi üzerinde durmuþtuk.
Hz. Ýsa bu bildiride, þu anda henüz
aydýnlanmamýþ, olgunlaþmamýþ, ruhça
fakir insanlara sesleniyor ve bunun geçici olduðunu, ergeç onlarýn da yükselmiþ
ruhlar ailesine katýlacaklarýný müjdeliyordu. Aslýnda bu bildiride "Kýzým sana
söylüyorum, gelinim sen anla" tak-
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tiðiyle, olgunlaþmýþ kiþilere, onlarý
küçük görmemeleri, hor tutmamalarý
öðüdü veriliyordu.
Hz. Ýsa'nýn buna en yakýn deðerde
gördüðü için ikinci sýraya koyduðu
bildiri tüm insanlarý gözyaþlarýna
boðup, acýlar içinde kývrandýran "yas
tutma" süreciyle ilgiliydi. Birlikte
yaþayýp; acý, tatlý bin bir hatýrayla dolu
bir ömür sürerken, birdenbire o en
yakýnýný, sevgilisi, annesi, babasý,
evlâdý, dostunu kaybeden insanlarýn
büyük dramý önünde, üst âlemin saygýyla eðilmesinin açýk bir ifadesi olan bu
bildiri hakkýnda, önce çocukluðumdaki
beni derin üzüntülere sokan bir anýmý
sizlerle tekrar paylaþýyorum.
KÜÇÜK KALBE, BÜYÜK YÜK
Ýlkokulun ilk yýllarýndayým. Karaman'da þehir merkezinden oldukça uzak
istasyona, her fýrsatý deðerlendirerek
sürekli gidip geliyorum. Tabii ki yürüyerek ve epeyce yorgunluðu göze alarak. Amacým ne kimseyi yolcu etmek,
ne birilerini karþýlamak, ne de gelen
giden trenleri seyretmek deðil. Yalnýzca
istasyona yeni tayin edilmiþ genç bir
memuru görmeye, ama sadece görmeye
gidiyorum. Çünkü o memur bir iki yýl
önce kaybettiðimiz ve henüz yokluðuna
alýþamadýðým çok sevdiðim Bekir
Aðabeyime o kadar çok benziyordu ki,
onu görmekle çocuk kalbimdeki derin
özlem sanki bir an için yatýþýyordu.
Yaþça bizden çok büyük bir lise
öðrencisi olduðu halde, sadece kardeþleri olan biz küçüklerle deðil, tüm

Bekir Kayserilioðlu

komþu çocuklarýyla yakinen ilgilenen,
hiç zorlamadan yalnýzca mandolin
çalarak masallar anlatarak, bizleri öðlen
uykusuna yatýran bu yeþil gözlü, hoþ
sözlü, yumuþak huylu, dünya tatlýsý
aðabey sevilmezdi de kim sevilirdi?!..
Baþka bir þehirde lise son sýnýfta
parasýz yatýlý okurken, menhus bir
baðýrsak hastalýðýna tutulup, bahçeli
evimizin üst katýnda aylarca yatak
tedavisi görürken, onu tamamen kaybedeceðimiz aklýmdan bile geçmiyordu.
Ne var ki son dakikalarýnda kesik kesik
nefes alýr, bir yandan da babam kýsýk
sesle dua okurken, fýrtýnanýn yaklaþtýðýný hissetmiþtim. O an için kendimi unutmuþ, sevgili aðabeyimin cenneti
garantilemesi için son nefesinde
kelimeyi þahadet getirmesine kulaðýmý
açmýþtým. Hafifçe dudaklarýný kýpýrdatmýþtý ama bir ses çýkmamýþtý aðzýndan;
öylece ruhunu teslim edip gitmiþti
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aramýzdan. Þimdi kiþisel yangýnýmýn
yanýna bir de bu eklenmiþti. Haydi ilki
için Allah'ýn emri diyerek çaresiz,
boynu bükük aðlamaktan baþka bir þey
gelmezdi elimizden ama; þu ikinci
yangýn söndürülemez miydi ki?!.. Niçin
babam kýsýk kýsýk dua okumakla
yetineceðine, söylemesi için aðabeyime
teklifte bulunmamýþtý ki?!.. Hele
babamýn acýsý biraz hafiflesin, bunu sormayý aklýma iyice koymuþtum. Nitekim
sordum da. Ömür boyu aklýmdan çýkmayan cevabýný ileriki satýrlarda sizlerle
paylaþacaðým.
Zaman hýzlý akarken, aðabeyimin
özlemi sonraki yýllarda da sürdü gitti.
Kutsal bayramlar arifesinde kabir
ziyaretlerinde
ablamla
karþýlýklý
gözyaþlarýmýz; benzerini göreceðim
diye istasyonlara uzun yürümelerim
bugün gibi hâlâ hatýrýmda. Daha sonralarý herkesinki gibi benim de böyle
nice kayýplarým oldu kuþkusuz. Ama ne
zaman ki böyle bir acýyla, böyle bir
matemle gönlü tutuþmuþ biriyle
karþýlaþsam, yine o ilk günlerimi hatýrlar, onun yangýnýna saygýyla yaklaþýrým.
KRYON NE DÝYOR?
“Ýkinci bildiri de çok önemlidir.
Sevgili varlýklar hiçbir þey insanýn
ruhunu, ölmüþ bir insanýn yasýný tutmaktan daha çok etkilemez. Ve ruh
bunun gayet iyi farkýndadýr, çünkü yas
tutmanýn insanlara özgü bir þey
olduðunu anlar. Ruh sizin gibi üzülüp
yas tutmaz, ama biz kalbin acýsýndan
daha büyük bir acý olmadýðýný anlýyoruz.
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“Bu gece aramýzda yas içinde olanlar
var. Bu gece aramýzda aile üyesi olarak
gördükleri insanlarýn ölümü yüzünden
hâlâ kalpleri sýkýþan varlýklar var.
Sevgili varlýklar, sizin onlarýn gidiþinin
yasýný tutmanýza raðmen, bu gece
onlardan bazýlarýnýn bu toplantý yerini
doldurup, size þunu haykýrdýklarýný bilmenizi istiyorum: Biz ebediyiz! Biz yolumuza devam ediyoruz, ve siz de öyle...
ve biz sizi yürekten seviyoruz. Sizin
üzüntünüzü ve yasýnýzý görüyoruz ve
gidiþimiz konusunda huzur duymanýzý
istiyoruz. Biz sizin burada bulunuþunuza, Ruhun yaptýðý gibi, saygý
duyuyor, ve ayrýca kendi ebediliðinizi
bilmenizi istiyoruz. Çünkü ölüm diye bir
þey yoktur. Ruh yoluyla sahip olduðunuz
yaþamý kutlayýn, ve bizim hâlâ burada
olduðumuzu bilin!”
EN SEVDÝÐÝ DÜNYAMIZI
TERK EDÝNCE
Ý.T.Ü. Ýnþaat Fakültesi son sýnýflarýndayýz. Yýl sonu sýnavlarýný bitirmiþ üç,
beþ arkadaþ kendimizi Yýldýz Parký'na
atmýþ, kafa dinlendiriyoruz. Fýrsat bu
ya, o yýllarda Metapsiþik Derneði'nde
bizzat tanýðý olduðum parapsikolojik
olaylardan ve Dr. Bedri Ruhselman'ýn
"Ruh ve Kâinat" kitabýndan verdiðimiz
konferanslardan örnekler sunuyorum.
Arkadaþlarýmýzýn benim çalýþmalarýmdan haberleri var. Yýllýða bile sonradan:
"Konferanslarýna, vizelerinden daha iyi
hazýrlanýr" diye yazmýþlardý. Arkadaþlýk
uðruna beni biraz dinledikten sonra
içlerinden en yakýn olduðum biri
dayanamadý ve: "Bana bak arkadaþ"
dedi, "öte âlem varmýþ, yokmuþ; onlarla
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konuþulur veya konuþulmazmýþ; Ruh
sahibiymiþiz veya deðilmiþiz; bunlarýn
hiçbiri umurumda deðil, ben sadece
hayatýmý yaþamaya bakýyorum, bunu
bil, ona göre konuþ!.."
Adam açýk sözlerle, yüreðini ortaya
koymuþtu.
"Tamam
arkadaþým
anladým" dedim; "bundan sonra tek
kelime edersem ancak kendimi tatmin
için olur. Þimdi susuyorum. Ama gün
olur ki, Allah gecinden versin çok
sevdiðin birini kaybeder ve: "Þu, bilgisiyle, görgüsüyle her þeyiyle tastamam olgun kiþiye ne oldu? Buharlaþýp,
tamamen yok mu oldu? Bu bilgiler, bilgelikler havaya mý gitti?!.." diye düþünmeye baþlarsan o zaman tekrar konuþuruz..."
Allah söyletmiþ. Aradan epey yýllar
geçti. Bir gün görev yaptýðým Ýst.
Belediye Sarayý'nýn bekleme holünün
bir köþesinde arkadaþýmý son derece
üzgün, çökkün, boynu bükük, bir
kenara sinmiþ beklerken görüp, "Ne
oldu" telâþýyla kendisine sorunca; çok
sevdiði emekli öðretmen babasýný kaybettiðini söyledikten sonra; yýllar önce
Yýldýz Parký'nda aðzýmdan dökülüveren
cümlelerin neredeyse týpatýp ifadelerle:
"Þimdi babam nerede, tamamen yok mu
oldu?!.." demez mi? Geçmiþi hatýrlatmaya çalýþtým ama, boþuna, unutmuþ
gitmiþ. Önemli deðil. Önemli olan alýcý,
sorgulayýcý ruh düzeyine ulaþmasý.
Evet, ölümler, kayýplar bizi yakýp kavurur ama, gerçekleri de bir bir önümüze
seriverir. Bunu da hatýrýmýzda tutalým.
Doðaldýr ki, o günden itibaren
arkadaþým dergilerimizin abonesi,
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toplantýlarýmýzýn konuðu oldu. Hattâ
Tarabya Oteli'nde 300-400 kiþilik bizim
celselerimizin bir kaçýna da katýldý.
"ZORDA OLANI ZORLAYAN
ATEÞLE OYNAYANDIR!.."
Aðabeyim son nefesini verirken,
babam niçin ona "Kelimeyi Þahadet"
getirmesi teklifini yapmadý? Bu, içimde
ukde olmuþ, sonra babamý sorgulamýþtým ya! Ýþte cevabý: "Bile bile o teklifi yapmadým, evlâdým" dedi sevecenlikle. Þaþýrmýþtým. Devam etti: "O son
anýnda onun neler çektiðini, ne duygular içinde olduðunu, nereden bilebilirim
ki? Ya isyanlarda olup teklifime olumsuz cevap verir ve: "Söylemeyeceðim
iþte!.." der ve "onu bu inkârla yolcu
edersek, bunun günâhý, vebâli benim
üzerime olmaz mý?!.." aydýnlanmýþ,
rahatlamýþtým. Sadece bu deðil, her
zorda kalan insana yaklaþýrken babamýn
cevabý kulaðýmdaydý. Derdine dert katmayacak, onu daha köþeye sýkýþtýrmayacak özeni göstermemi saðlýyordu.
Zordakilerle konuþurken babamýn bu
bilgelik dolu yanýtýnýn yanýsýra
Peygamber Hz. Eyüp'le en yakýn üç
arkadaþý arasýndaki söz düellolarýný ve
sonrasýnda Yaradan'ýn cevabýný da hep
hatýrýmda tutmaya çalýþýrým. Hz. Eyüp,
hastalýklar, dertler içinde bunalmýþ,
kolu kanadý kýrýk, boynu bükük
kývrýlmýþ yatarken ister istemez bu baþýna gelenlerden dolayý Rabbine þikâyet
edip, sýzlanýyor "Bu bana yapýlanlar
büyük haksýzlýk ama" diyordu. Ya candan bildiði üç arkadaþý ne yapýyordu bu
sýrada? Onu teselli edici, rahatlatýcý,
sevgi dolu sözler yerine zaten Hz.
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basmakalýp sözlerle, zaten
zorda olan Peygamberi, daha da
zora sokmuþlardý.
DAÐDAKÝ VAAZ'IN
ÜÇÜNCÜ BÝLDÝRÝSÝ
** Halim olanlara ne mutlu,
çünkü bu Dünya onlara miras
kalacaktýr.

Eyüp'den öðrendikleri Tanrýsal doðrularý sert sözlerle dile getirip onu
suçlamýþlar ve derdine dert katmýþlardý.
Vakit tamam olunca Rabbinin
bildirdiði bir suyla yýkanan Eyüp bir
anda yeniden doðmuþ gibi oldu.
Sýnanma bitmiþ, denemeleri yüz akýyla
geçmiþti. Artýk bir baþka azimle yeniden
yola çýkacak ve önü tutulmayanlardan
olacaktý. Çeliðe su verilmiþti bir kere.
Nitekim kýsa günlerde etrafý inananlarla
doldu, taþtý. Rabbi, aldýklarýný misliyle
geri verdi, sabrýn timsali elçisine; daha
nice hayýrlara kullansýn diye!...
Ve o üç arkadaþýnýn onu sevgi ile
kucaklayacaklarý, teselli edecekleri
yerde "Tanrý'nýn Avukatlýðý'na soyunup,
onun
sýzlanmalarýna
gönülden
gelmeyen kuru sözlerle cevap veren
arkadaþlarýnýn tutumunu onaylamýþ
mýydý Hepimizi Sevgisinden Vareden?
Onaylamak ne kelime, tam tersi olmuþtu. Yaradan, Eyüp'e onlarýn suçlu olduklarýný, baðýþlanmalarý için dua etmesini
emretmiþti. Çünkü onlar, akýllarýna
gönüllerini ortak etmemiþ; duygusuz

2000 yýl önce Hz. Ýsa'nýn
aslýnda çaðýmýza ve yaþayacaklarýmýza ýþýk tutmak için Daðda verdiði
vaaz'ýn üçüncü bildirisinde baþlýbaþýna
Ýhlâslý-Salih, alçak gönüllü, yumuþak
huylu gerçek iyilerden söz edilmektedir: Rehber varlýk Kryon, Daðdaki
Vaaz'ýn çaðdaþ yorumunda "Halim
Olanlar" deyimine açýklýk getirir:
"Bu halim olanlar kimlerdir diye sorabilirsiniz. Onlar, bazýlarýnýn size
söyledikleri gibi, zayýf olanlar deðildir.
Bu halim varlýklar Iþýk Savaþçýlarý'dýr.
Bu halim varlýklar öfke yaratacak
durumlar karþýsýnda öfkelenmekte acele
etmeyenlerdir. Bu halim varlýklar
savunmanýn gerekli göründüðü bir
durumda kendilerini savunmakta acele
etmeyenlerdir. Bu halim varlýklar hoþ
görülemez olaný hoþ görenlerdir... Iþýk
Savaþçýlarý, gezegeni miras almak söz
konusu olduðunda, bilin ki bunlar sizler
olacaksýnýz. Diðerlerine bu Yeni Çað'da
yol gösterecek olanlar sizlersiniz.
Çünkü siz neyin olup bittiðini biliyorsunuz ama onlar bilmiyorlar. Sizler yeni
liderlersiniz. Sizlere halim olanlara
gerçekten ne mutlu. (Kryon- Akaþa
Yayýnlan Cilt-3 S: 105)
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Diðer bir toplantýda Kryon ayný konuda þunlarý söylemiþti: "Eski insanlar size
"Dünyanýn halim olanlara miras kalacaðýný" söylemiþlerdi. Ne yazýk ki
"halim" sözcüðü çeviri için zayýf bir
seçimdi. Gerçekten de dünya halim
olanlara kalacaktýr, ama halim'in
gerçekten ne anlama geldiðini anlamalýsýnýz. Halim insan sevginin gücüne
boyun eðer. Yani halim insan diðerleri
öfkeyle suçlarken bilgelikle geriye çekilmeyi seçer. Halim insan bir baþkasýný
zenginliði, ya da toplumdaki konumuyla deðil, sevgi ölçütü ile deðerlendirmeyi seçer. Halim insan gerçekten
egosuzdur ve kendisini sözlü bir
saldýrýya uðradýðýnda dahi savunmakta
acele etmez. Çünkü halim insan, sözlü
bir saldýrýnýn hiçbir þeye zarar vermediðini ve saldýrganýn dengesizliðinin
bir sonucu olduðunu anlayacak bilgeliðe sahiptir. Halim insan saldýranlara
sevgi gönderecek ve hoþ görülmez
olana bile hoþgörü göstererek her zaman
Dünya'da dengeyi tezahür ettirecektir.

Enbiya Suresi'nde Din Günü sürecinin
sonunda Salih Kullarýn yani gönül
güzeli, gerçek iyi kiþilerin dünyayý
miras alacaðý söylenerek "Daðdaki
Vaaz" doðrulanýr:

"Bu halim insan kimdir?" Bu halim
insan gezegen üzerindeki en güçlü
insanlar arasýnda yer alýr. Bu halim
insan sevgiyi güç kaynaðý olarak
tanýmýþ olan ve onunla birlikte
yaratandýr. O, olumsuzu olumluya ve
kötülüðü iyiliðe dönüþtürür. Bu insan
bireyleri iyileþtirme gücüne sahiptir ve
bu insanlardan oluþan gruplar gezegeni
deðiþtirebilirler. Tüm savaþçýlar bu
halim insanlarla kýyaslandýklarýnda
gölgede kalacaklardýr; çünkü bu dengeli
varlýklardan birisinin gücü bile sevgisiz
insanlardan oluþan bir ordunun gücüne
eþit olacaktýr. (2. Kitap, S: 15) Kuran'da

Seçilmiþ olan Ýhlâslý Kullar; sadece
onlara hizmet etmek üzere varedildiklerini hep hatýrda tutarak, gurur ve
büyüklük duygularýna, baþkalarýný
küçük görme yanlýþlarýna varmadan,
insanýn insana farksýzlýðýný unutmadan,
Yaradan'ýn katýna birlikte götüreceklerinin çokluðuyla görevlerini baþarabileceklerdir.

** Andolsun Tevrat'tan sonra
Zebur'da da, dünyaya mutlaka Salih
Kullarým varis olacak diye yazmýþtýk.
(Enbiya- 105)
Hatýrlayacaksýnýz, Kryon Daðdaki
Vaaz'da bildirilerin sýrasýnýn da önemli
olduðunu, en çok enerji taþýyanýn ilk
sýrada yer aldýðýný söylemiþti.
Ýlk sýrada; dünyamýza iyilik ve düzen
getirmek için seçilmiþ, dünyayý miras
alacaklarý müjdelenmiþ, yol gösterici
Halim varlýklardan deðil; tam tersine
henüz nefsini terbiye edememiþ, olgunlaþmamýþ, ruhen yoksul olanlardan
bahsediliyordu. Belli ki birinci planda
önem verilenler, geliþmeleri dört gözle
beklenenler de tamamen onlardýr.

“HATASIZ KUL OLMAZ;
HATAMLA SEV BENÝ!”
Ýhlâslý, Salih, gerçek iyilerden söz
edilince onlarýn tamamen bütün hatalar-
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dan kurtulmuþ olduklarýný da düþünmemeliyiz. Küçüklüðümde ben bu
gerçeðin hiç farkýnda deðildim. Çünkü
kulaðýmda o kadar çok abartýlý evliya
hikâyeleri vardý ki... Etrafýmýzda;
Yaradan'ýn seçip dünyamýza gönderdiði,
örnek davranýþlarýyla çevrelerini ýþýk
saçýp aydýnlatan velilerin, ermiþlerin,
gönül erlerinin az da olsa bulunduðu;
onlara kulak verilip, yararlanýlmasý
gerektiði anlatýlýyordu bu mesellerde.
Doðaldýr ki hepsinden de önce, üstün
ahlâkýn yüceliklerine ulaþmýþ gülyüzlü
peygamberlerin yaþamlarýndan örnekler
sunuluyordu. Bütün hepsi öyle ballandýra ballandýra anlatýlýyordu ki, artýk
onlarý insan deðil; bir melek gibi görmeye baþlamýþ; günah ne kelime, en
ufak bir hata bile iþlemeyen yüce varlýklar düzeyine yükseltmiþtim. O zamanlar
Sevgili Orhan Gencebay'ýn o güzelim
"Hatasýz kul olmaz..." þarkýsý da yoktu
ki biraz uyanayým!.. Ýlk þokumu Ýlkokulun son yýllarýnda, o zamanlar sadece
eski harflerle baskýsý olduðundan,
babamýn okuyup, yer yer açýklamalar
yaptýðý, Ahmet Cevdet Paþa'nýn "Kýsasý
Enbiya"sýnda yaþamýþtým. Sayýsýz
özverilerine, dinleri için ölüm dahil her
zorluða göðüs germelerine raðmen, Hz.
Muhammed'in ashabý'nýn, zaman zaman
aklýma sýðdýramadýðým pek çok aykýrý
davranýþlarý da anlatýlýyordu bu kitapta.
Bahaneler uydurarak savaþtan kaçanlar,
peygamberin eþlerini bile yalanlar ve
iftiralarla iffetsizlikle suçlayanlar,
kýskançlýklar, kafalarý kýzýnca gruplara
ayrýlýp vuruþacak hale gelmeler; çocuk
kalbimde fýrtýnalar estiriyordu. Neyse ki
bunlarýn pek çoðu, gelen vahiyler ve
Hz. Muhammed'in bilgelik dolu önlem-
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leriyle büyük yangýnlara dönüþmeden
söndürülüyordu. Ama ölümünden sonra
yaþananlar o kadar kolay çözülememiþti. Daha topraða verilmeden,
Medineliler'in halifelik davasýna kalkýþmalarý ve sonradan halife olacak ilk dört
büyük kiþi arasýnda bile bu konuda þiddetli tartýþmalar yaþanmasý, hele hele
daha sonralarý Peygamber'in karýsý ile
damadý arasýnda kanlý meydan
savaþlarýnýn sökün etmesi, ruhumu
bunalýmdan bunalýma sokmuþ; henüz
dünya zorluklarýný yaþamamýþ saf gönlüm boyumdan büyük, ölçüsüz yargýlara
varmýþtý. "Keþke" demiþtim babama
"Keþke o devirde Peygamber'in yanýnda
ben yaþasaydým da, þunlarýn hiçbirini
yapmasaydým!"
Aklým baþýma gelip, zor dünya deneyimlerinde hatalar, yanlýþlar yapýp,
insanýn bunaldýðý, köþeye sýkýþtýðý
zamanlardaki
acizliðinin
farkýna
vardýðým her seferinde, bu çocuk
kalbimin ölçüsüz iddiasýný, onlardan
özür dileye dileye kaç defa geri aldým
bilemezsiniz.
18. yüzyýlda karþýlýklý mektuplaþarak
Fransýz filozof ve aydýnlanmacýsý
Diderot'dan yönetimle ilgili öðütler alan
Rus Çariçe'si Katherina'nýn, sonunda
filozofa verdiði þu cevap, beden sahibi
tüm insanlarýn nasýl da zaman zaman
aklýn ve mantýðýn; doðrunun ve düzenin
dýþýna çýkabileceðini çok çarpýcý bir þekilde ortaya koyar: "Sayýn Filozofum
mektuplarýnýzda verdiðiniz öðütler son
derece doðru ve yerinde, akla çok
uygun. Ama siz onlarý hiçbir karþý koymaya uðramadan, kalemle düz kâðýt
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üzerine kolayca yazýveriyorsunuz. Ya
ben ne yapýyorum? Ben kâðýt üzerine
deðil, insan derisi üzerine yazarak
yönetiyorum onlarý. Ýnsan derisi kâðýt
gibi tepkisiz kalmaz. Gýdýklanýr, acýr,
kýzar, baðýrýr, isyan eder, kýskanýr, vurur,
kýrar, öldürür!"
SUÇUMUZ ÝNSAN OLMAK
Evet "Suçumuz insan olmak!.." Hangi
düzeyde olursak olalým hepimiz ayný
hamurdan, ayný çamurdan varedildik.
Özde birbirimizden farkýmýz yok.
Vaktiyle bu gerçeðin altýný çizmek
için, þakacý bir arkadaþým, uydurduðu
bir senaryo ile þehrimizin üstün ahlâkýyla dillere destan Hoca efendisini ince
ince sýnamaya sokmuþtu. "Hocam"
demiþti arkadaþým: "Sürekli karným
aðrýyor, hiçbir doktor, hiçbir ilaç kâr
etmedi. Rüyamda bir ermiþ kiþi 'Hayatý
boyunca gözüyle bile olsun bir kadýna
yanlýþ bakmamýþ, hiçbir cinsel hata iþlememiþ birisi elini karnýna koyarsa bu
aðrýn geçer' dedi. Uyanýnca tabii ki aklýma siz geldiniz" Hoca efendinin cevabý
tam da dürüstlüðüne uygun olmuþ:
"Oðlum, çareyi baþka yerde ara. Çünkü
gençlikte her þey olur!.."
Dürüstçe konuþulursa bunun benzerleri günlük hayatýmýzda her gün bolca
yaþanýyor. Rahmetli Doktor Aðabeyim,
bir haným hastasýnýn çok esprili cevabýný
kahkahalarla anlatmýþtý. Kocasýyla
sorunlarý için terapide olan hastasý, doktorun sorusu üzerine kocasýný hiç aldatmadýðýný ifade etmiþ. Fakat doktor,
sorusunu daha incelterek, "Fikren bile
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de mi?!.." diye sorunca haným bütün
içtenliðiyle esprili cevabýný patlatmýþ:
"Aman doktorcuðum, onu sorarsan hepimiz vesikalýyýz!"
GERÇEK ÝYÝLERÝN ANAYASASI
Bütün bunlara raðmen þunu da asla
unutmamalýyýz: Vesvese verenle son
nefesine kadar cenkleþip, savunma
içgüdülerini akýlla, inanç ve teslimiyetle
terbiye eden ve böylece büyük
günahlardan arýnmýþ niceleri de var
aramýzda. Ayrýca O'nun inananlarýn
gönlüne inanç katmak için su döküp saf
temizliðe ulaþtýracaðýný, üstün güçlerle
donatacaðýný da biliyoruz...
Ama deðiþmeyen gerçek yine de ortada. Kim hangi düzeye yükselirse yükselsin ve ne öðrenmiþ olursa olsun, eðer
insan kardeþleriyle paylaþmaktan uzak
yaþarsa, yerinde donup kalmasý hattâ
gerilere savrulmasý bile söz konusudur.
Tarih bunlarýn örnekleriyle doludur.
O gülyüzlü peygamberler, Mevlânalar, Yunuslar, o gönülerleri hiç yaþamamýþ ve görevlerini yapmamýþ olsaydý
bugüne kadar çoktan birbirimizin
gözünü çýkarýp, yok olup gitmiþtik belki
de... Öyleyse tekrarlayalým: Seçilmiþ,
halim ,ihlâslý, gerçek iyiler onlarý örnek
alarak, ruhen yoksul olanlara hizmet
için varedildiklerini hiç hatýrdan çýkarmamalý. Ve bilmelidirler ki, Yaradan'ýn
katýna birlikte götürdüklerinin çokluðuyla görevlerini baþaracaklardýr.
Onlar için anayasanýn deðiþmeyen ve
deðiþtirilmesi teklif edilemeyen maddesi de bu olabilir ancak!..

SEVGÝ DÜNYASI
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Dehânýn Dedikleri
Güngör Özyiðit, Psikolog

Richard Feynman "büyük bir açýklama ustasý" olarak tanýnýr.
Parçacýk Fiziði Profesörü Brian Cox, onun için þöyle der:
"Dünyanýn herhangi bir üniversitesinin fizik bölümüne girip, lisans
öðrencilerine en çok hangi bilim insaný gibi olmak istediklerini soracak olsanýz,
öyle sanýyorum ki çoðunluðu 'Richard Feynman' yanýtýný verecektir. Einstein az
farkla ikinci gelecektir. Bana sorulsa ben de Feynman derdim."
Feynman'ý anlayarak ve tadýna vararak okuyan deðerli dostum Ahmet Kayserilioðlu'na…

X

XX. yüzyýlýn en büyük fizikçilerinden biri olan Feynman,
Kuantum elektrodinamik
kuramýnýn geliþtirilmesi için Julian
Schwinger ve Sin-Hro Tomonaga ile yaptýklarý çalýþmalar nedeniyle 1965 Nobel
Ödülünü alýrlar. Doðayý bir tür içselleþmiþ,
sezgisel bir sihirle inceler. Dostu ve meslek-

taþý Hans Bethe, onun bu tutumunu þu sözlerle özetler: "Ýki tip dâhi vardýr. Sýradan dâhiler
büyük iþ yapsalar da, yeterince sýký bir çalýþmayla kendinizin de ayný þeyi yapabileceðinizi düþündüðünüz bir aralýk býrakýrlar
size. Bir de sihirbazlar vardýr. Yaptýklarýný
nasýl yaptýklarý hakkýnda en ufak bir fikre
sahip olmazsýnýz. Feynman bir sihirbazdý."
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1981'de BBC tarafýndan Feynman'a sorulur:
"Her þeyin kuramýný, yani bütün doðayý en
temel düzeyde açýklayan, bütünsel matematik
çerçeveyi keþfetmek olasý mý?"
Þöyle cevap verir: "Ýnsanlar bana sorar:
Fiziðin nihai yasalarýný mý arýyorsun? Hayýr.
Ben yalnýzca dünya hakkýnda daha fazla þey
ortaya çýkarmaya çalýþýyorum. Olur da her
þeyi açýklayan yalýn ve nihai bir yasa bu
arada ortaya çýkarsa ne âlâ. Bu gerçekten de
iyi bir keþif olacaktýr. Benim bilime duyduðum ilgi, basitçe dünyayla ilgili daha fazla
þey keþfetmeye dayanýr." Ve þunu da ekler:
"Ben basit bir adamým ve basit þeyler
üzerinde dikkatle düþünmeyi severim."
Öylece bildikçe, bilmediðinin daha çok farkýna varmanýn, büyüdükçe küçülmenin örneðini
vermiþ olur.
Feynman ünlü bir bilim insaný olmasýnýn
yaný sýra bongo davulu çalar, çok güzel insan
bedeni figürleri çizer. Çok yönlü olmanýn
kiþisel geliþim için önemini vurgular: "Tek
baþýna fizikle bir kiþilik geliþtiremezsiniz;
yaþamýnýzýn baþka yönlerini de bu sürece iþlemeniz gerekir."
Babasýndan aldýðý önemli bir öðüdü lise
arkadaþýna aktarýr: "Çok sevdiðin ve yetiþkinlik hayatýn boyunca da ilgini çekmeye devam
edecek büyüklükte bir uðraþý, gençken bulabilirsen harika olur. Çünkü onu yeterince iyi
yaparsan - ki gerçekten seviyorsan yaparsýn
da- insanlar zaten yapmak istediðin þeyi yapman için bir de üstüne para verirler sana."
Okulun sýnýrlayýcýlýðýndan ve ders kitaplarýnýn sýkýcýlýðýndan o da nasibini alýr ve
bundan nasýl sýyrýldýðýný da anlatýr: "Sýkýcý
müfredat, ders kitaplarý sizi umutsuzluða
sürüklemesin. Yapacaðýnýz tek þey, kitabý
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arada bir kapatýp, az önce okumuþ olduklarýný
kendi yorumunuzla, doðanýn ruh ve gizeminin belirmesi olarak düþünmek. Kitap size
gerçekleri, hayal gücünüz ise o gerçeklere
hayat verecektir." Ve þu gerçeðin erkenden
farkýna varýr: "Bir þeyin adýný bilmek ile kendini bilmek arasýndaki farký erkenden
öðrendim."
Bir bilim kitabýnýn son paragrafýnda okuduðu "Bu konuda bazý yeni fikirlere ihtiyaç var"
cümlesinden sonra kendine bir ödev verir:
"Madem bu noktada yeni fikirlere ihtiyaç var;
ben de yeni fikirler üzerinde düþünmeliyim."
Daha çocukken bilime dönük bir yaþama
yönelir: "Bilime benim kadar meraklý bir
arkadaþým vardý. Birlikte bir sürü þey yaptýk.
12 yaþlarýnda falandým. Birlikte çalýþýr, birlikte tartýþýr ve birlikte kimya deneyleri
yapardýk."
Bu arada ruhsal ve ahlâksal geliþimini de
ýskalamaz: "Bir þeyler kötü gittiðinde ya da
kötü davrandýðýmda her zaman çok keyfim
kaçardý, hep iyi bir çocuk olmaya çalýþtým."
Yahudi olan Feynman, küçük yaþta din
konusunda da aklýný çalýþtýrarak, yani
düþünerek þu sonuca varýr: "13 yaþýmdayken,
baþka dini görüþleri benimsemekle kalmamýþ,
Yahudiler'in "seçilmiþ halk" olduklarý yönündeki inancýmdan da vazgeçmiþtim."
Spora yatkýnlýðý pek yoktur. Oradaki açýðýný
spor kulübü için periskop gibi yaptýðý icatlarla kapatmaya çalýþýr. Çaðýmýzýn en zeki insanlarýndan biri olarak þunlarý yazar: "Genel zekâ
kuramý hakkýnda pek bir þeyler bildiðim
söylenemez. Hatýrladýðým, gençken fazlasýyla
tek yönlü olduðum. Bütün uðraþým, varsa
yoksa bilim ve matematikti. Sosyal bilimlerle
ilgilenmiyordum, piyano, þiir gibi þeylere
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hayran olmam ve harika bir kýza âþýk olmak
dýþýnda."
Söylediði gibi 13-14 yaþlarýnda bir kýzý
sever. Öylece bir yandan aklýný bilimle beslerken, bir yandan da sevgi ile gönlünü eðitir.
13 yýllýk bir flörtten sonra, onunla evlenir. Ne
var ki, bir süre sonra karýsý verem olur. Vereme yakalandýðýnda, üzerinde büyük sayýlarý
olan bir saat verir karýsýna. Çok beðenir sevgili eþi. Hastalýðýnýn ilerleyen 6 yýlý boyunca
onu hep baþucunda tutar. Nihayet ömür süreci
bitip, ruhu bedenle iliþkisini kestiðinde,
akþam saat 9.22'yi gösterir. Tam o vakitte
saati de 9.22'de durur ve bir daha çalýþmaz.
Bu ilginç olayý Feynman bir gizem örtüsüne
bürümez. Beþ yýl önce de saatin zembereði
gevþediðinde onu birkaç kez ayarladýðýný
söyler. Bir þeyin bir iki kez bir þeye denk
düþüþünün, onun doðruluðunu kanýtlamayacaðýný ileri sürer. Öylece bu olaya kiþisel
duygularýný karýþtýrmayarak, tarafsýzlýðýný
koruyarak, bilimsel tavrýný göstermiþ olur.
Güzel, sýcacýk bir yuva ve sevgi dolu
geliþtirici bir aile içinde büyür. Onu bir yaþam
koçu gibi eðiten ve her iki anlamda büyüten
babasýný þu sözleriyle yüceltir: "Babam, biraz
büyüdüðümde beni ormana yürüyüþe götürür,
hayvanlarý, kuþlarý falan gösterirdi. Yýldýzlarý,
atomlarý, her þeyi anlatýrdý bana. Onlarý bu
kadar ilginç kýlan özelliklerinden söz ederdi.
Babam bana Pi sayýsýna hayranlýk duymayý
öðretmiþti. Pi sayýsýný sevmesinin nedeni, çok
tuhaf bir oran olmasý ve dairede çok basit bir
mantýða dayanmasýydý."
O, her þeyi bildiðini sanan bilgiç pozuna
hiç bürünmez. Sokrat gibi bilmediðini bilmenin erdemine inanýr. Bilmeden nasýl
yaþýyorsun diye soranlara: "Ben her zaman
bilmeden yaþarým. O yüzden hep araþtýrýrým.

Benim asýl bilmek istediðim, nasýl bilir hale
geldiðimiz.."
BÝLÝM VE SANAT
Evrendeki düzeni, dengeyi ve uyumu
gösteren bilimsel buluþlar karþýsýnda heyecan
duymayan, bu güzelliðe kayýtsýz kalanlar için
üzülür: "Beni üzen, bilimin görmemize izin
verdiði böylesine yoðun bir güzelliði bu
kadar az kiþinin görüyor olmasýydý."
Resme ilgisini ve yatkýnlýðýný, dünyanýn güzelliðini dýþa vurmaya baðlar: "Çizmeyi öðrenmeyi istememin yalnýzca benim bildiðim
bir nedeni vardý: Dünyanýn güzelliði ile ilgili
bir duygumu dýþa vurabilmek istiyordum."
Sanatýn insan ruhunu nasýl eðittiðine,
duygularý nasýl inceltip, asilleþtirdiðine de
deðinir: "Çaðýmýzýn onca yakýndýðýmýz kaba
sabalýðý, sanata yer olmayan bir bilim
ortamýnda hafifletilemez; yalnýzca sanatla
hafifletilebilir. Resim, þiir ve müzik zihinlere
güzelliði hatýrlatýp, yaþamý kademe kademe
daha güzel hale getirebilir."
DOÐA
Bilim insanýnýn doðaya olan ilgi ve
sevgisinin nedenini þöyle açýklar: "Fizikçinin
çabasý, doðanýn nasýl davrandýðýný ortaya
çýkarmaktýr."
Mikro kozmozla makro kozmozun farkýný
bilimsel bir dille belirtir: "Nesnelerin küçük
ölçekteki davranýþlarýnýn, büyük ölçekteki
davranýþlarla uzaktan yakýndan ilgisi yoktur.
Fiziði hem zor hem de ilginç kýlan budur."
En net bilinen konularda bile, daha derine
inildiðinde bir bilinmezle karþýlaþýyoruz. Bu
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da bizi bir yandan þaþýrtýyor, diðer yandan
merakýmýzý kamçýlýyor: "Kütle çekim kuvvetinin kökeni, benim de kafamý karýþtýran bir
konu ve onu bütünüyle anladýðýmýzý hiç mi
hiç sanmýyorum."
Doðaya þöyle bir baktýðýmýzda gördüðümüz
tam bir keþmekeþ. Ama derin düþünceyle
bilimsel bakýldýðýnda görülen þu: "Yaþamýn
içsel düzenekleri ve parçalarýn kimyasý güzellik doludur. Bizim kaba saba gözlerimizin
duraðan olarak gördüðü þey, aslýnda çýlgýn ve
dinamik bir danstýr."
Astronomi yýldýzlarla dünyamýzýn ayný
kumaþtan okunduðunu söylüyor:
"Astronominin bütünü içindeki en inanýlmaz
keþif, yýldýzlarýn Dünyadaki atomlarýn
aynýlarýndan yapýlmýþ olmasýdýr." Feynman,
evreni ve evren karþýsýndaki kendini þöyle
tanýmlar: "Atomlardan bir evren ve evrende
bir atom."
Mizah anlayýþý çok güçlü olan Feynman,
sözün bittiði yerde, bir konuþmasýna þu
sözlerle baþlar: "Söylenecek fazla bir sözüm
yok. Ama yine de uzun uzun konuþacaðým."
BÝLÝMSEL YÖNTEM VE GELÝÞME
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lidir. Özellikle de okulda kendilerine ýþýðýn
dalga davranýþý gösterdiði anlatýlan kiþiler
için. Size nasýl davrandýklarýný söylüyor iþte:
Parçacýk gibi."
Yine bilimsel deneyler birçok insanýn
önyargýlarýný deðiþtirmesine sebep olmuþtur.
Bunun ilginç örneklerinden biri de hipnotizma, olgusudur: "Ýnsanlarý hipnotizmanýn varlýðýna inandýrmak çok zor olmuþtur. Bu iþ,
ellerinde borular tutan, histeri hastalarýný
banyo küvetleri etrafýnda oturtup iyileþtirmeye çalýþan Bay Mesmer'le baþladý. Tuhaf
bir þekilde baþlamýþ olsa da, hipnotizma
olgusunun ortaya çýkarýlmasý ve kuþkuya yer
kalmaksýzýn gösterilmesi baþarýlmýþtýr.
Önyargýlý baþlarsýn, araþtýrmayý yaptýktan,
deney sonuçlarýný gördükten sonra fikrinizi
deðiþtirebilirsiniz."
Bilimde gözlem çok önemlidir. Feynman
bunu þu örnekle açýklar: "Adamýn tarlasýndaki
beyaz atlar, siyah atlardan daha çok ot
yemektedir. Bu konuda kaygýlanmakta ve
durumu kavrayamamaktadýr. Ta ki bir
arkadaþý, belki beyaz atlarýn siyah atlardan
daha çok olabileceðini söyleyene kadar."

Bilimin geliþmesi, eski bildiklerimizi,
önyargýlarýmýzý deðiþtirmemizi gerektirir.
Þöyle ki: "Eðer atomun küçük bir Güneþ sistemi olduðunu, çekirdeðin Güneþ gibi
merkezde durup, elektronlarýn da gezegenler
gibi çevresinde dolandýðýný duyduysanýz,
1900'lerin baþlarýna dönmüþsünüz demektir."

Doðayý düzenleyen kurallarýn matematiksel olmasý, baþka deyiþle, doðanýn dilinin
matematiksel oluþu hâlâ bir gizemdir.
Doðanýn düzenini anlama ve o düzendeki
güzelliði duyumsamak için matematik bilmek
gerek Feynman'a göre: "Matematik bilmeyenlerin doðanýn güzelliðini, doðanýn en derin
güzelliðini gerçek anlamda hissetmelerini
saðlamak zordur."

"Nesnelerin küçük ölçekte kuantum elektrodinamiði ilkelerince sergilendiði
davranýþlar tuhaf ve harikuladedir. Iþýðýn
parçacýk davranýþý gösterdiðini bilmek önem-

Matematik akýl yürütmede, mantýklý düþünmede en kullanýþlý araçtýr: "Matematik; dil artý akýl yürütme; dil artý mantýk demektir. Matematik akýl yürütmek için kullanýlan araçtýr."
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Bilimsel düþüncenin amacý, belli koþullarda
ne olacaðýný öngörmektir. Yani bir hipotezimiz olacak. Sonra da bunun doðruluðunu
deneyle sýnayacaðýz. Hipotezimiz deneyin
sonuçlarýyla örtüþmüyorsa yanlýþtýr: "Bilimin
ilkesi, hattâ nerdeyse tanýmý þöyledir: Tüm
bilgilerin sýnanma ölçütü deneydir. Deney
kanýtýn yegâne yargýcýdýr."
Bilimin geliþmesi için þöyle bir yol izlemeliyiz: "Eðer bilimin ilerlemesini istiyorsak
ihtiyacýmýz olan þeyler þunlar: Deney yapma
olanaðý, sonuçlarýn dürüstçe - beklentilerin
etkisinde kalmadan- bildirilmesi ve önemli
olarak sonuçlarý açýklayacak bir zekâ."
Bilimin en belirgin özelliði uygulanabilirliðidir. Yani bilim sayesinde bir þeyler yapabilme gücüne sahip olmamýzdýr. Ne var ki, bu
güç iyiye kullanýlýp yaþamý kolaylaþtýracaðý
gibi, kötüye kullanýldýðýnda felâkete de yol
açabilir. Feynman'ý dinleyelim: "Bence bir
þeyler yapma gücü deðerlidir. Bu gücün iyi
mi kötü mü olacaðý, nasýl kullanýldýðýna
baðlýdýr. Hawaii'de beni bir keresinde bir
Budist tapýnaðýna götürdüler. Tapýnakta bir
adam "Size asla unutamayacaðýnýz bir þey
söyleyeceðim" dedi ve ekledi: "Her insana
cennetin kapýlarýný açan anahtar verilir. Ayný
anahtar cehennemin kapýlarýný da açar. Bilim
de bir bakýma öyledir. Size bir güç verilir. Bu
gücün cennetin mi, yoksa cehennemin mi
kapýsýný açacaðý size, onu kullanmanýza baðlýdýr. Bu gücün nasýl kontrol edileceði bilim
insanýnýn bildiði bir konu deðildir. Bu daha
çok ahlâkýn, dinin ve felsefenin alanýna girer."
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olarak, insana nasýl yaþamasý, neleri yapmasý,
nelerden sakýnmasýna iliþkin ölçüler önerir.
Dinin üçüncü ve önemli özelliklerinden biri
de ilham vermesidir. Din iyi ve doðru
davranýþý sergilemek için ilham vermesi
yanýnda, sanatla ilgili yaratýlarý da esinler.
Feynman, dinin bu yönüne deðinerek þunlarý söyler: "Dinin bu üç özelliði birbiriyle
çok sýký biçimde iç içe geçmiþtir. Ahlâki
deðerler Tanrý'nýn kelamýdýr. Tanrý'nýn kelâmý
olmasý, dinin etik ve metafizik özelliklerini
birbiriyle baðýntýlý kýlar. Sonuçta bu da insana
ilham verir: Tanrý için çalýþýyor ve Tanrý'nýn
rýzasýna boyun eðiyorsanýz, evrenle bir
þekilde iliþkilisiniz demektir. Eylemlerinizin
daha büyük bir dünyada da bir anlamý vardýr
ve bu, esinlendirici bir özelliktir."
Bilimin Tanrý'yý dýþlayamayacaðýný, iki
ayrý bilgi dalýnýn uzlaþabilirliðini ve bugünkü
Batý uygarlýðýnýn iki temelinden birisi
bilimse, ikincisi dindir diyerek din-bilim
iliþkisine ýþýk tutar: "Bilimin Tanrý'nýn varlýðýný yalanlayamayacaðýna kesinlikle
katýlýyorum. Bilim ve dinin birbiriyle tutarlý
olduðunu da kabul ediyorum. Tanrý'ya inanan
birçok bilim insaný tanýyorum".
"Batý uygarlýðý iki büyük miras üzerinde
ayakta durur. Birincisi: Bilimsel merak ve
macera ruhu, bilinmeyeni keþfetme. Ve bazý
þeyleri hiç bilemeyeceðimiz duygusunun
kabulü olan zihinsel alçakgönüllülük. Ýkinci
miras ise sevgi, bütün insanlar arasýnda var
olan kardeþlik ve bireyin deðeri üzerine kurulu Hýristiyan ahlâký."

DÝN VE BÝLÝM
Din insana yaratýcýsý olan Tanrý'yý tanýtýr, bu
dünya ile öte dünya iliþkisi, hayatýn anlamý ve
amacý konusunda insaný aydýnlatýr. Ýkinci

Bilginin azý tehlikeli olduðundan, biraz
bilim öðrenen bir genç her þeyi bildiðini
düþünebilir. Birazcýk bilimle baþý dönen
gencin inançlarýndaki sarsýntýyý Feynman
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bakýn ne güzel anlatýr: "Dine baðlý aileden bir
genç üniversiteye gidip bilim eðitimi aldýðýnda, inançlarýnda bir sarsýlma olur. Tanrý'nýn
varlýðýndan bile kuþkulanmaya baþlar. Çünkü
þüphe etmek bilimsel araþtýrmalarda bir
zorunluluktur."
Bunun böyle oluþunu Feynman üç olasýlýða
baðlar: "Ýlki, söz konusu gencin ateist olan
Tanrý tanýmayan bilim adamlarý tarafýndan
eðitilmiþ olmasýdýr Böylece inançsýzlýk öðretmenden öðrenciye yayýlmýþ olur. Ýkinci olasýlýk az bilginin tehlikeli olmasý ile ilgilidir.
Genç biraz bir þeyler öðrendiðinde, hemen
her þeyi bildiðini sanýr. Bu olguyu açýklayabilmenin üçüncü olasýlýðý þudur: Genç adam
belki de bilimi doðru olarak anlayamamakta
ve bilimin Tanrý fikrini çürütemeyeceðini ve
dindeki bir inanýþýn bilimle uyumlu olabileceðini kavrayamamaktadýr. Ben bilimin
Tanrý'nýn varlýðýný çürütemeyeceðini
düþüncesindeyim. Ve ayný zamanda bilimle
dinin uyumlu olabileceði kanýsýndayým."
EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝM
Ýnsanýn insan potansiyelini gerçekleþtirilmesinin olmazsa olmazý özgür bir eðitimdir.
Ancak bu eðitim ezbere dayanmamalý,
merakýn yönlendirdiði araþtýrýcý, irdeleyici
ve sorgulayýcý bir eðitim olmalýdýr. Feynman
yaparak öðrenmeye ve meraký diri tutmaya
özel bir önem verir: "Bence bir þey yapmanýn
yolu, yeni çözümler denemeyi sürdürmektir.
Yanýt kurcalamada yatar. Deney yapmak bir
þeyleri kurcalamak demektir."
Gerçeðe ulaþmanýn heyecaný ve þevki
insanlara aþýlanmalýdýr: "Herhangi bir þeye
yeterince yakýndan bakarsanýz, hiçbir þeyin
gerçek kadar heyecan verici olmadýðýný
görürsünüz. Gerçek, bilim insaný için topraðý
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kazarken bulunan altýn madeni gibidir. Özgür,
sorgulayýcý ve keþfe açýk bir zihnin deðerini
öðretin onlara. Bence onlara bilginin amacýnýn dünyanýn harikalarýný daha fazla takdir
edebilmek olduðunu öðretmeliyiz. Ve de bilginin sadece doðanýn nasýl bir harika olduðunu doðru çerçeveye oturtmaya yaradýðýný…"
Düþünmeyi özgürlükle iliþkilendirir:
"Düþünmeyi elden býrakmazsanýz, özgürlüðü
de býrakmazsýnýz. Çünkü özgürlük, düþünce
ve eylem arasýndaki tutarlýlýktýr."
Ýyi bir eðitim ve öðretimin, gönül eðitimini
de içermesi gerektiðini belirtir: "Çocuklarýn
kafalarýný sadece bilgi bile doldurmakla yetinmeyin. Gönüllerini de sevgi ile eðitin."
Bir çocuðun "zaman diye bir þey var mý?"
sorusuna þu yanýtý verir: "Farzet ki yok, ne
olur o zaman?"
SAVAÞ VE SÝYASET
Sebepleri deðiþtirirsek sonuçlarý da
deðiþtirebiliriz. Einstein'ýn dediði gibi ayný
þeyleri yapýp farklý sonuçlar beklemek akýllý
olmayanlarýn, tecrübelerden ders almayanlarýn iþidir.
Savaþlara son vermek için, onu doðuran sebepleri gidermemiz gerekir. Bu da iyi bir eðitim, doðru bir siyaset, yönetimle saðlanabilir:
"Dünyanýn geldiði durumdan hepimiz
sorumluyuz ama aklýmýz, onlarý engellemenin
bir yolunu bulmaya yetmedi iþte. Son savaþtan edindiðimiz ders þudur ki, sýrf içinde doðduklarý aileden dolayý insanlarýn farklý bir
kalýtsal özellikler taþýdýklarý düþünülmemeli
ve bir takým deðerleri, ayrým gözetmeksizin
tüm insanlara öðretmeye çalýþmalýyýz. Çünkü
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ýrklarý, uluslarý, din ve mezhepleri ne olursa
olsun, tüm insanlar öðrenebilir."
Siyaset bir toplumun büyük ölçüde kaderini
belirler. O nedenle siyasal sistemin, yönetimin nasýl olmasý gerektiði önem kazanýr:
"Hiçbir hükümet bilimsel ilkelerin doðruluðunu deðerlendirme, irdelenen sorularýn
niteliðini belirleme hakkýna sahip deðildir.
Sanat eserlerinin estetik deðerleri üzerine
yargýda bulunmaya ya da edebi ve sanatsal
ifade (anlatým) biçimlerini sýnýrlandýrmaya
hakký olmadýðý gibi…
"Hükümetler, ekonomik, tarihsel, dini ya da
felsefi doktrinlerin geçerliliði ile ilgili açýklamalar yapmaktan da kaçýnmalýdýr. Hükümetin
vatandaþlarýna karþý görevi, hak ve özgürlükleri korumak, insan ýrkýnýn geleceði ve
geliþmesine katkýda bulunacak kiþilerin
önünü açmaktýr."
Ýnsanlarýn yaþar kalmasý ve güzel bir gelecek kurabilmesi saygýlý sevgiye dayalý geniþ
bir hoþgörü ve derin anlayýþla bir olmayý, birlik olmayý gerektirmektedir. Bugün bu,
gereklilikten de öte bir zorunluluktur: "Birlik,
bir eylem planý demektir; dünya halklarý
arasýnda sürecek gerçek ve etkin bir iþbirliði
planý. Bu iþbirliði de yalnýzca arzulanan bir
þey deðil, dünyada yaþayan büyük nüfusun
makul bir oranýnýn, siz ve ben dâhil, hayatta
kalabilmesi için bir zorunluluktur."
Gelecek için hem bir müjdeyi hem de bir
uyarýyý içeren bir öngörü daha:
"Bulunduðumuz yer, insan ýrký için zamanýn
baþlangýç noktasýdýr ancak. Geçmiþteki binlerce yýla karþýlýk, gelecek olarak
bilmediðimiz bir süre var önümüzde.
Yaratacaðý her türlü fýrsat ve getireceði her
türlü tehlike ile birlikte.."

Profesör Freman Dyson, Feynman için:
"Kuþaðýnýn en özgün dehâsýydý" der. Çocukluk arkadaþý Joseph Heller, onun "tükenmek
bilmeyen mizah gücü ile çok sýra dýþý bir kiþilik" olduðunu söyler. Kendisi "Ben hiçbir þey
bilmiyorum. Bildiðim yeterince derine
indiðinizde her þeyin ilginç olduðu" dedikten
sonra "Karým ve ben deli olduðumu düþünüyoruz" der. Keþke herkes onun kadar akýllý
deli olsa, o bu tutumuyla zekâsý ve
baþarýlarýyla insanlar üzerinde ezici bir üstünlük kurmaktan kaçýnýyor. Oysa Feynman da,
biz de biliyoruz ki, o doðanýn sýrlarýný keþfederek bilimin sýnýrlarýný geniþleten, insan
ýrkýnýn kültürüne katký sunan, "Tanrý dostu"
anlamýnda bir velidir. Aynen Ýmam-ý Âzam'ýn
dediði gibi: "Eðer dünya ve ahrette Allah'ýn
velilerinden maksat bilginler deðilse,
Allah'ýn velisi yok demektir!"
DÜZELTME
Geçen sayýda "Tanrý'nýn Tokadý Mâûn
Suresi" yazýsýndaki bazý yazýlým yanlýþlarý için özür diler, düzeltiriz:
* 14. Sayfa/2.Paragraf: "namazlý niyetli
yerine "namazlý niyazlý"
* 15. Sayfa/1.Paragraf: (mâûna) yerine
(mâûnu)
* 15.Sayfa/2.Paragraf: "yerinme" yerine,
"yerine"
* 16.Sayfa/1.Paragraf: son satýrlarýnda
"bin" yerine "bir".. "konu " yerine
"kamu"
* 18.Sayfa/1.Paragraf: ortalarda "genele"
yerine "genelde"
* 18.Sayfa/1.Paragraf: sonunda "istihsan"
yerine "istihza"
* 18.Sayfa/2.Paragraf: "buluþturmuþlardýr" yerine "bulaþtýrmýþlardýr"
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Öz Disiplin
Nihâl Gürsoy

z disiplin; Bir insanýn düþünce,
duygu ve davranýþlarýný kontrol
edebilme becerisidir. Öz disiplin
sahibi olmak insanlarý birbirinden
ayýran en önemli özelliklerden biridir. Kimilerinin sürekli kendilerini tekrarlamasýna
raðmen diðerlerinin koyduklarý hedeflere
doðru hýzla yol almalarýnýn anahtarý öz
disiplindir. Eðer, öz disiplin yoksa en basit
bir hedef bile hayal gibi gözükebilir.

Ö

Öz denetim, bize gereksiz, zararlý alýþkanlýk ve davranýþlarýmýzla baþ edebilme iradesiyle birlikte kendimizi kontrol edebilme

becerisini de kazandýrýr. Bu bakýmdan öz
disiplin duygusal zekâ tanýmýnýn içinde yer
alan "duygusal öz denetim" yetkinliðinin de
önemli bir boyutunu oluþturur. Zira duygusal öz denetim, "rahatsýz edici duygu ve
dürtüleri denetim altýnda tutmak" anlamýnda kullanýlmaktadýr. Bu tanýmda bahsi
geçen denetim çeþitli yanlýþ alýþkanlýklarýmýzýn ve davranýþlarýmýzýn kölesi
olmaktansa, hayatýmýzý özenle ve akýllýca
yaþamaktýr. Duygu, düþünce ve
davranýþlarýmýzý bastýrmak deðil, dengede
tutabilmek, yeni koþullarla orantýlý biçimde
hissedebilmek ve uygulamaktýr.
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Bize ve diðerlerine sýkýntý veren, yoran
duygu ve davranýþlara hâkim olabilmek
duygusal saðlýðýmýzýn anahtarýdýr. Aþýrýlýklar, fazla uzun süreli yoðun duygular dengemizi bozar. Bu baðlamda öz disiplin,
kendimizi kötü hissetmemizi saðlayan
davranýþlarýmýzý denetleyebilmemizi ve hayattaki önceliklerimizi belirleyerek hedeflerimize odaklanmamýzý da saðlamaktadýr.
Öz disiplini bir fedakârlýk ya da zorlama
gibi algýlamamak gerekir çünkü öz disiplin,
bir anlamda aklýn, duygularýn, davranýþlarýn
ve bedenin gerçek sahibi olmak demektir.
Aslýnda gerçek özgürlük bu deðil midir?
Erdem ve deðer sahibi olmak, hedeflerimize ulaþabilmek için hepimizin öz
disipline ihtiyacý vardýr. Ýstediðimiz bir
þeyi baþardýðýmýzda ise çok büyük mutluluk
duyarýz. Bu duygu, bizi daha iyi þeyler
yapmaya sevk eder ve yaþam enerjimizi
yükselterek daha dinamik, öz güvenli ve
kendimize inançlý kýlar.
Ýstikrarlý olmanýn da öz disiplinle sýký
sýkýya bir iliþkisi vardýr. Ancak öz disipline
sahip bireyler, kararlarýný özgür iradeleriyle
alarak bu kararlarý istikrarlý bir þekilde
gerçekleþtirmek için mücadele edebilirler.
Karar vermek için, etraflýca ve çok yönlü
düþünerek o konudaki bilgi eksiklerimizi
gidermek doðru, faydalý, gerekli ve zorunlu
olduðunu gördükten sonra amacýmýza
inançla baðlanmak hedefimize doðru
istikrarlý bir biçimde yürümek gerekir.
Unutmamak gerekir ki, büyük baþarýlar bir
anda ortaya çýkmazlar. Çalýþmak, azim ve
sabýr þarttýr.
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ÖZ DÝSÝPLÝN NASIL KAZANILIR?
* Öz disiplin kazanmak için, öncelikle
kendimizi iyi tanýmak, bu konuda gerekirse
güvendiðimiz dostlarýmýzýn görüþ ve önerilerinden yararlanmak, hedefimize giden
yolda önümüze ulaþýlabilir merhaleler koymak, bu hedeflere ulaþacak kararlarý almak,
aldýðýmýz kararlara uygun düþünmeyi ve
davranmayý gerçekleþtirebilmek gereklidir.
Tökezlemeler bizi yýldýrmamalý, yeniden
hedefimize odaklanarak kararlý bir biçimde
devam etmeliyiz.
* Haz duygusunu ertelemeyi öðrenmek,
öz disiplin konusunda atýlacak en önemli
adýmlardan biridir. Kýsa vadeli hazlar yerine
uzun sürede elde edeceðimiz kazanýmlara
odaklanmak ve istikrarlý bir biçimde ilerlemek bizi baþarýya ulaþtýracaktýr.
Kararlýlýk, çalýþmak, azim, sabýr ve
inancýmýz bizi her zaman destekleyecektir.
Eðer bu iradeyi gösterecek istikrarý saðlayamazsak gerekli deðiþimi de saðlayamayýz.
* Bu durumda bize düþen, önceliklerimizi
belirlemek ve kiþisel hedeflerimizle ilgili
vizyon yaratmaktýr. Daha sonrasýnda ise iç
gözümüzü sürekli vizyonumuzun üzerinde
tutmalý ve asla istediðimizden daha azýna
razý olmayarak ilerlemeliyiz.
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MOTÝVASYON MODELLERÝ
Araþtýrmacý Steve De Vone geliþtirdiði
motivasyon modelinde öz disiplin ve iç
motivasyonun gücünü hayata katmamýzý
saðlayacak yedi aþamalý bir süreçten
geçmemizin gerekli olduðunu söylüyor ve
bu aþamalarý þöyle sýralýyor:
* Hedef Belirleme: Tam olarak ne istediðimizi açýkça belirlemek. Bunu yapmak
sizin bu uðurda çaba gösterme isteðinize
temel olacaktýr. Daha sonralarý, konuyla
ilgili duygu ve düþüncelerinizin yoðunlaþmasý için bu temeli saðlam bir biçimde
atmýþ olmanýz önemli olacaktýr.
* Modelleme: Örnek alabileceðimiz kiþileri bulmak ve örnek görmek modelleme
konusunda çok önemlidir. Bu kiþilerin takip
ettiði yollar, uyguladýðý yöntemler size
ilham verebilir ya da buradan kendinize
uygun metotlar üretebilir, hedefinize ulaþmak konusundaki inancýnýzý pekiþtirebilirsiniz.
* Duygusal Vizyon Geliþtirme:
Hedefinize ulaþmýþ olduðunuzu ve bu
durumun size kazandýrdýðý avantajlarý canlý
bir biçimde hayal etmek. Öyle ki, görüntü
elle tutulur, gözle görülür gibi olsun. Bu
durum size, " yapabileceðimi düþünüyorum" yerine " yapabileceðimi biliyorum"
cümlesini söyletebilsin.
* Eyleme Teþvik eden Duygular:
Canlandýrdýðýnýz görüntünün atomik bir
doðasý vardýr. Bu atomik doðanýn etkisiyle
baþarma azminiz hýzla yükselecek, bundan
sonraki eylem aþamalarýný gerçekleþtirebilecek motivasyonu kolayca saðlayacaksýnýz.
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* Bilgi ve Beceri: Hedefe ulaþmak için
bir karar aldýðýnýzda ve bu kararý gerçekleþtirmek için bir plan hazýrladýðýnýzda, bu
planý uygulayabilmek için yeterli bilgi ve
becerileri de edinmeniz gerekir. Öncelikle
bu konuda gerekli her þeyi öðrenebileceðinizle ilgili özgüven geliþtirir ve
kazandýðýnýz her beceriyle birlikte baþaracaðýnýza olan inancýnýzýn arttýðýný görürseniz hedefinize çok daha yaklaþmýþ
hissedersiniz.
* Zorluklarla Savaþmak: Bu konuda
göstereceðiniz azim ve dayanýklýlýk, vizyonundan vazgeçmemeyi ne kadar sürerse
sürsün ve zor olursa olsun hedefe varýlacaðýný düþünmeyi gerektirir. Zorluklarla baþ
etmek konusundaki dayanýklýlýk ise yenilgilere, güçlüklere, fiziksel ve duygusal
acýlara raðmen baþarma azmini gösterebilmektir.
Hayat hepimiz için katlanmak ya da
aþmak için zorluklarla doludur. Ýnsan
yaþadýðý tecrübeler ýþýðýnda geliþtirdiði aklý
ve gönlü ile sürekli deðiþim ve dönüþüm
geçiren bir varlýktýr. Yaþadýðýmýz olaylar
bizi daha iyiye, doðruya ve faydalý olana
yönlendirebildikleri ölçüde yaþam
amacýmýza hizmet ederler.
Tecrübeler, bizi gerçek kendimize ulaþtýrmak için; korkular, zorluklar, acýlar olarak
karþýmýza çýkan öðretmenlerdir. Onlarý en
güzel þekilde deðerlendirmenin yolu ise
kendimizi ve diðerlerini yükseltecek þekilde
kullanmak, yaþamýmýza ve varlýðýmýza
sahip çýkmaktýr. Ýnsanýn nefsinin kölesi
olmaktan kurtularak özgürce yükselebilen
bir varlýk olmasýnýn yolu da budur.
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Noel Gezisi
Seyhun Güleçyüz

oðu insanýn hayatýnýn içsel hikâyesi
alçak gönüllü ve egoist davranmadan anlatýldýðýnda heyecanlý bir
romana dönüþebilir diye düþünüyorum. Duygularýmýzý etkileyen her þey,
anýlarýmýzda daha kalýcý olduðundan ve somut

Ç

olarak yaþadýklarýmýzýn da etkisi güçlü
olduðundan, bizlerin olgunlaþmasýnda itici
güç olmaktadýr. Bu güç olumlu veya olumsuz
da olabilir ama güçlü anýlar olarak hayatýmýzda yer alýr. Benim de hayatýmda bu etkiler
çokça var. Çocukluðum, akranlarýmýn sayýca
çok olduðu, kalabalýk, büyük bahçesi
olan bir aile apartmanýnda geçti.
Bahçemizde bir sürü çam ve portakal
aðacý vardý. Ailemle giriþ katýnda oturuyorduk. Her senenin 31 Aralýk gecesi,
anneciðimin günlerce uðraþarak, samanlý
kâðýtlara sardýðý hediyelerle dolu sepeti
saat 18.00 civarýnda bahçedeki çam
aðaçlarýndan birinin altýna koymasýyla
baþlardý. Çünkü hemen sonra apartmanýn
sahanlýðýna koþan annem bir yandan
kuzenlerimi bahçeye çaðýrýr, bir yandan
da babama ýþýðý yakmasýný söylerdi.
Hepimiz koþarak bahçeye geldiðimize alt
dallarý titrek ýþýklarla süslü bir çam aðacý
ve küçük büyük hediye paketlerinin
olduðu sepeti görür ve sevinirdik.
Kahkahalarýmýz inletirdi bahçeyi. Hâlâ o
günleri hatýrlayýnca sevinç çýðlýklarýmýz
kulaðýmda çýnlar. "Sevgi her gönle girer"
derler ya, annem de hâlâ tüm kuzenlerimin gönlünde çok güzel bir yerdedir.
Benim yeni yýla çam aðacýný süsleyerek ve neþeli girme isteðimin kaynaðý
da, sevinç üreten bu anýlarýmda yatmak-
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tadýr. Aslýnda çam aðacýný süslemek
Paganizm'den gelen bir ritüeldir. Yaprak dökmeyen aðaçlarý ve çelenkleri ölümsüz
yaþamýn simgesi olarak kullanmak eski
Türklerin, Mýsýrlýlarýn, Çinlilerin ve
Yahudilerin ortak geleneðidir. Avrupa'daki
putperestlik döneminde aðaca tapýnma
Hristiyanlýkta bir dönem sonra geleneksel
aðaç süslemeye dönüþmüþtür. Ýskandinavya'da da ayný dönemlerde þeytaný korkutup
kaçýrmak için aðaçlarý süslemiþlerdir.
Hýristiyanlarýn Ýsa'nýn doðuþu olarak kutladýðý
Noel bayramý, çok eski Türklerin yeniden
doðuþ bayramýdýr. Türklerin, tek tanrýlý dinlere girmesinden önceki inançlarýna göre,
yeryüzünün tam ortasýnda bir Akçam aðacý
bulunurdu. Buna hayat aðacý derlerdi.
Türklerde Güneþ çok önemliydi. Ýnançlarýna
göre gecelerin kýsalýp gündüzlerin uzamaya
baþladýðý 22 Aralýk'ta gece gündüzle savaþýyordu. Uzun bir savaþtan sonra gün geceyi
yenerek zafer kazanýyordu. Ýþte bu Güneþin
zaferini, yeniden doðuþu, Türkler büyük þenliklerle akçam aðacý altýnda kutlarlardý.
Dualarý Tanrýya gitsin diye de aðacýn altýna
hediyeler koyarlar, dallarýna bantlar baðlayarak o yýl için dileklerde bulunurlardý.
Noel kelimesinin sözlük anlamý çok fazla
olduðu için Fransýzlar'ýn kullandýðý "Noel"
kelimesi kabul edilmiþtir. Hz. Ýsa'nýn 24-25
Aralýk'ta tüm Hristiyan camiasýnda kutlanan
doðum gününe "Noel" veya Hristiyan Yortusu
(bayramý) diyoruz. Yalnýz Ermeni Apostolik
ve Evanjelik Kiliseleri Noeli 6 Ocak'ta ve
Kudüs Ermenileri ise 19 Ocak'ta kutluyorlar.
Þunu da söylemeliyim ki dünya nüfusunun
%60'ý, "Noel" yani, gülyüzlünün doðum
yýldönümünü her sene kutluyor. Kiliselerde
kutsal doðum gününde ilahiler söylenir.
Evlerde Noel aðaçlarý, sokaklar evlerin dýþ
cepheleri günlerce büyük emekle süslenir.
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Noel'in ertesi günü aileler özenle hazýrlanmýþ
sofralarda geleneksel öðle yemeði yerler.
Ayrýca Noel arifesi, gece evlere Noel Baba
küçük çocuklar için dev kýrmýzý çoraplarýn
içinde hediyeler býrakýr.
Görüyoruz ki, o gecenin bir diðer sembolü
de Noel babadýr. Bunu bazý yerlerde 31 Aralýk
gecesinin sembolü olarak da görüyoruz. Noel
aðacý ve sokak süslemelerinin ilk kez 16.
y.y.da baþladýðý yer Almanya'nýn batýsýdýr ve
burasý hâlâ Fransa sýnýrlarý içinde yer alan
Alsace Lorraine bölgesidir. Noel Kraliçesi
seçilen þehir ise o bölgedeki Strasbourg'dur.
Ben de Aralýk ayýnýn 3. haftasý oralara gittim.
Ýlk þehrim Lyon idi. Fransa'nýn ikinci büyük
kenti. Rhone bölgesinin gastronomi merkezi
imiþ. Ben gastronomi açýsýndan tutmadým
çünkü çok keskin tatlarý vardý yemeklerin.
Havaalaný 2000 yýlýnda Japonlar'ýn eseri
olarak yapýlmýþ yelpazeye benziyor. Lyon 15.
y.y.dan beri ipek dokumacýlýðýnda ünlü.
Bildiðiniz gibi ipek dut yapraklarýyla beslenen týrtýldan elde ediliyor. Ýpek yolu üzerindeki þehrin caddeleri oradaki ünlülerin adlarýný
taþýyor. Uluslararasý resmi kuruluþlarýn da
merkezi meselâ Interpol, EuroNews gibi.
Lyon þehri eski ve yeni þehir diye ikiye
ayrýlmýþ. Eskiþehir "Vieux Lyon" bölgesi
görsel açýdan etkileyici. Unesco tarafýndan
koruma altýna alýnmýþ. Bu bölge de
Avrupa'nýn en büyük meydaný olan "Place
Bellecour" bulunuyor. Bu meydanda gene
otuz metre boyundaki tepesine kadar ýþýklarla
süslenmiþ çam aðacý Avrupa'nýn en büyük
Noel aðacýymýþ. Vieux Lyon bölgesi St.Paul,
St.Jean, ve St.Georges diye üçe ayrýlmýþ. Rue
St.Jean caddesi þehrin en turistik caddesi,
restoranlar, butikler ve 1180-1480 arasýnda
300 yýlda yapýlmýþ olan St.Jean Katedral'i de
burada bulunuyor. Katedralin çok ulu ve
kudretli görünüþü Gotik tarzýnda inþa
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manýn düz olan duvarýnýn üstüne, Lyon'da yaþamýþ ünlü kiþilerin temalý üç boyutlu resimleri yapýlmýþtýr. Bunlarýn içinde St.Exupery,
Lumiere kardeþler gibi sanatçýlar var.

Lyon Place Bellecour meydanýndaki noel aðacý

edilmesinden kaynaklanýyor. Ýçerdeki
"Astronomik Saat" hatasýz ve çok doðru
olarak çalýþýyor.
Þehrin estetiðine baþka bir hava veren ve
þehre 1800 yýlýndan beri tepeden bakan Notre
Dame (Fourviere) Basilikasý ise Ýkonik bir
yapýda. Þehrin panoromik görüntüsüne hâkim
bir tepede bulunuyor. Buraya, duvarda
hareket eden finükülerle ulaþýlabiliyor.
Lyon'a gidilince mutlaka görülmesi gereken
bir bina da "Wall art" sanatý adý verilen üç
boyutlu resim sanatýnýn þaheseri olan Fresque
des Lyonnais. Yedi katlý kocaman bir apart-

Ben Lyon'un meydanlarý içinde en çok
"Place des Terraux"u beðendim. Aðaçlý ve
tarihi binalarýn çevrelediði bir alan. Tam bir
saray olan Lyon Güzel Sanatlar Müzesi, Lyon
City Hall (Konser Salonu) ve Bartholdi
Çeþmesi denilen çok zarif eser de bu meydanda. Önce Güzel Sanatlar Müzesine gittim.
Avlularý, galerileri, bahçeleri, havuzlarýyla
topluca bakýldýðýnda bir zamanlarýn çok zarif
bir sarayýymýþ. Avludaki Rodin'in Ombre'si
çok canlýydý. Ýçerde ise Fransýz, Ýtalyan,
Ýspanyol ve Flemenk (Hollandalý) ressamlarýn
dönem dönem kategorize edilmiþ resimleri,
bu konuda bilgisi az olanlara çok yardýmcý
oluyordu. Empresyonist ressamlardan çok
etkileniyorum ve gerçek tablolarýný karþýmda
görmek beni inanýlmaz mutlu ediyor.
Zamaným olsa o güzelim saray avlularýnda
kafelerde bülbül sesleri dinler, düþlere dalar
sona tekrar galerilere dönüp doya doya
seyretmek isterdim bu eserleri. Müzenin
içinde ayrýca Matisse'nin bütün eserlerinin
olduðu geçici bir sergi vardý. Ona da gittim.
Eskizleri çok etkileyici idi. Müzeden çýkýnca
Place des Terraux Meydaný'nda kahve içerken
karþýmda dünyaca ünlü bina olarak da sanat
þaheseri olan opera ve komedi tiyatrolarýný
seyrettim. Daha sonra Lyon'un önemli etkinliklere ev sahipliði yapan "Place Bellecour"
meydanýna geldim. Dünyanýn en büyük
dönme dolabýný Noel için kurmuþlar ýþýl ýþýl
dönüyordu. Ýnsanlarýn neþesi ve kuru hava,
güneþ batmýþ olmasýna raðmen üþümeden
gezmemizi saðladý.
Arada bir gördüðümüz tüfekli askerler de
tören için tedbir olsun diye dolaþýyorlardý.
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Sabah metroyla bir yere geldik ve karþýmda
dev bir uçan daireyle karþýlaþtým. Hepimiz
hayretler içindeydik. Museum Comfluences
adýnda bir mimarý þaheresi olan müze uluslararasý mimar Kalatrafa (Ýspanyol mimar)
tarafýndan yapýlmýþ. Doðal tarih müzesi ama
böyle söylemek eksik oluyor. Çünkü insanýn
yaradýlýþýný sorgulayan bir müzeymiþ. Ne
yazýk ki göremedim içindekileri. Bazen vakitsizlik beni boynu bükük yapýyor. Lyon
þehrinin amblemi isminden de anlaþýldýðý gibi
aslan. Þehrin içinden Saone ve Rhone
nehirleri geçiyor. Ýyi bir üniversite þehri de
deniyor buraya.
Sabah çok þýk olan hýzlý trenle Unesco
Dünya Mirasý listesinde korumaya alýnmýþ
Noel Kraliçesi ünvanlý Strasbourg'a dört saat
süren yolculuðumuzla ulaþtýk.Yol boyunca
ekili tarlalar, bakýmlý köyler ve çiftlikler beni
çok hüzünlendirdi. Bir zamanlar benim
vatanýmda da trenle geçerken böyle ekili tarlalar görülürdü. Çukurova senede iki üç kere
mahsul alýrdý topraðýndan. M.K.Atatürk bir
Adana ziyaretinde: "Buralarý bereket denizi.
Bastonum biraz daha toprakta kalýrsa
korkarým yeþerecek" demiþti. Þimdi de
Fransa'nýn milli gelirinin %60'ý tarým ürünlerinden ve hayvancýlýktan kaynaklanmakta.
Strasbourg Alsace bölgesinin merkezi ve
Avrupa þehirleri arasýnda en ýþýltýlý olanýdýr.
Doðu bölgesinin ekonomi merkezidir. Avrupa
Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi burada bulunur. 1949'dan
beri Avrupa Birliði görüþmelerine de ev
sahipliði yapmaktadýr. Cenevre ve New York
ile birlikte ülke baþkenti olmadan uluslararasý
organizasyon merkezlerini barýndýrýr. 1988
yýlýnda Unesco tarafýndan korunma listesine
alýnmýþtýr. Bu þehir "Avrupa'nýn Baþkenti"
ünvanýný taþýr. Burada Alman ve Fransýz

Lyon’da 3 boyutlu duvar resimlerinden bir örnek

kültürü iç içe geçmiþtir ve üst düzey eðitim
yapan üniversitesiyle ünlüdür.
Eski adý Argentoratum'dur. M.S.800 yy.da
Romalýlar tarafýndan kurulmuþtur. Birçok
kereler Almanlara geçmiþ ama sonunda
1919'dan beri Fransýzlarýndýr. Bu çekiþmenin
baþlýca sebebi Alsace bölgesindeki demir
yataklarýdýr. Fransa Savaþlarýna katýlan
Alsace'li askerlerin milli þarkýsý olan La
Marseillaise savaþlarda askerler tarafýndan
söylenerek tüm askerlerin þarkýsý olmuþ
derken Fransa'nýn milli marþý olarak kabul
edilmiþtir. Buna birliðin gücü demek doðru
olur deðil mi?
Strasbourg'da mimarý da Alman etkisi çok
fazla ama kendileri hangi dilde konuþursanýz
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konuþun mecbur kalmadýkça Fransýzca dýþýnda sizinle konuþmuyorlar.
Tekne ile Rhein Nehrinde tur yaptýk. "Petit
France" bölgesi tam bir Ortaçað þehri
görünümünde ve zaman sanki durmuþ gibi.
Birbirinden renkli boyanmýþ çiçekli
pencereleriyle birbirinden bakýmlý evler bizleri kendine hayran býraktý. Bu bölge Ortaçað
sonlarýnda askerlerin savaþtan bulaþýcý bir
hastalýk olan frengiyle dönmesi üzerine
karantina olarak kullanýlmýþ. Hasta askerler
aileleriyle birlikte buralara yerleþtirilmiþ ve
bölgeye giriþ çýkýþlar yasaklanmýþ, ihtiyaçlar
Rhein Nehri'nden saðlanmýþ, böylece çok
uzun süre þehirden çok uzak yaþamýþ insanlar.
Bu sebepten her þey bozulmadan kalmýþ.
Þimdilerde "Petit France" bölgesi Unesco
Dünya Mirasý listesine alýnmýþ. Rhein Nehri
turunda; nehrin 180 cm.lik kot farkýndan
dolayý teknemiz durdu ve tam karþýmýzda
dev kapýlar yükseldi. Teknemiz ise aþaðýdan
verilen su ile neredeyse yol hizasýna gelince
kapýlar yavaþça açýldý ve biz de eþsiz gezimize devam ettik.
Çok þýk evlerin önünden geçerken ilerde
silindir þeklinde her tarafý cam olan Avrupa
Parlamento binasý göründü. Cam olmasýnýn
sebebi: "Bizim çalýþmalarýmýz þeffaftýr.
Dýþarýdan içerisi, içerden dýþarýsý görünebilir"
demek içinmiþ. Bu cam binanýn yan tarafýnda
gene camdan yapýlmýþ daire þeklinde bir bina
daha vardý. Burasý Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesi binasý imiþ. Daire þeklinde ve
þeffaf olma sebebi ise: "Adalet her þeyin
üzerinde, merkezde, herkese eþit uzaklýkta ve
gizliliði olmayan bir deðerdir" demek içinmiþ. Gördüklerimizi hayranlýkla izlerken bu
binalarýn yanýnda çok zarif saray görünümlü
yeri merak ettik. 1567'de kurulmuþ olan ünlü
Strasbourg Üniversitesi imiþ. O da diðer
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ilginç, ders niteliðindeki binalar gibi yeþillikler içinde ve Rhein Nehri'nin kenarýnda
bulunuyordu. Az ilerde bu yeþillik çok yoðunlaþýyordu. Meðerse orasý dünyanýn en ünlü
parklarýndan biri olan Orangerie Parký imiþ.
Görülmeli, sanki insaný kendi dünyasýndan
masal âlemine geçiriyor ve mutlaka tecrübe
edilmeli. 1804 yýlýnda 2600 hektar alana
kurulan park Napolyon'un karýsýna ithaf ettiði
bir cennet. Þehrin merkezinde Palais Rohan
tam bir saray. Þimdilerde üç müzeye ev
sahipliði yapýyormuþ. Akþam bir ýþýk cümbüþü olan Strasbourg'da caddelerde rüyadaymýþ gibi gezindik. Her yer büyük bir
özenle süslenmiþ ve bir biriyle oyun içindeydi. Üþüdükçe sýcak þarap içtik. En çok kalabalýðýn olduðu yerler sýcak þarap satýcýlarýnýn
önü oluyordu. Benim Avrupa'da üçüncü Noel
kutlamam. En güzeli buydu, diyebilirim. Ama
arada gördüðümüz tüfekli askerler de
olmasaydý! Gece yemeðimizi üç yüz senelik
büyük bir restoranda yedik. Yemekler gene
gelenekseldi. Servis yapan garsonlarýn içinde
çok yaþlýlar da vardý, geleneðe uyum saðlýyorlardý.
Notre Dame Katedrali de 1179-1459 yýllarý
arasýnda yapýlmýþ Romanesk mimarinin en
güzel örneklerinden biri. Katedralin içindeki
dev astronomik saat hâlâ çok doðru çalýþýyor
ve Dünya'nýn Güneþ sistemindeki yerini çok
hassas doðrulukta gösteriyormuþ.
Ýki saatlik tren yolculuðumuzda usta bir
ressamýn elinden çýkmýþ manzaralarý eþliðinde
Lorraine bölgesinin baþkenti Metz'e geldik.
Burasý doða tutkunlarýnýn görmesi gereken bir
yer. Tren garý II. Dünya Savaþý'nda yirmi bin
askerin teçhizatýyla gara gireceði hesaplanarak Almanlar tarafýndan inþa edilmiþ ve
uzunluðu 300 m. Bir güç gösterisi sanki.
Þehrin her yerinden görülen Moselle
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Nehri'nin eteklerinde aktýðý yüksek bir
tepedeki St.E'tienne Katedrali 13. Y.y. da yani
ortaçaðda "Belle Epoque" mimarisinde
yapýlmýþ Fransa'nýn en eski katedrali.
Avrupa'nýn en büyük vitray koleksiyonuna
sahiptir. Ýçerden vitray camlardan süzülen ýþýk
oyunlarý tam bir doðal ýþýk gösterisiydi.
Ýnsanýn içini ürperten serin duygulara çeken
bir ortamda, katedralde bulunmak bana çok
iyi geldi.
II. Dünya Savaþý'nda kýrýlan vitraylarýn yerine yenilerini ünlü ressam Chagall, tüm sanatýný göstererek yapmýþtýr. Mosselle Nehri'nin
üzerindeki küçük adadaki "Temple Neuf"
kilisesi þehre minik köprülerle baðlanmýþtýr.
Ýnanýlmaz zarif bir görüntüyle birçok yerde
karþýmýza çýkýyordu. Çok hoþumuza gitti.
35 dakikada trenle Nancy þehrine geldik.
Tüm Avrupa'da tren yolculuðu 18 yy.ýn ikinci
yarýsýndan itibaren yapýlýyor. Ýlk defa
Ýngiltere'de kullanýlan tren Ýngilizler'in uzun
yýllarýn tecrübesiyle Avrupa'da bu pazara
hâkim olmasýna sebeptir. Avrupa kentlerini
bir örümcek aðý gibi birbirine baðlayan trenler doðaya hiç zarar vermeden bulunduðu
þartlara uyumlu olarak kullanýlan en revaçta
toplu taþýma aracýdýr.
Nancy, Stanislas Meydaný’ndaki kapýlar
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Nancy'de hava soðuktu ama kuru olduðu
için üþümeden Stanislas Meydaný'na geldik
yürüyerek. Hemen meydanýn yakýnýndaki
Notre Dame Katedrali'ne girdik. Burasý 18.
yy.'da yapýlmýþ. Avrupa'nýn en büyük katedral
orguna sahip. Pýrýl pýrýl yukarýda parlýyordu.
Stanislas Meydaný'nda ýþýklarla süslenmiþ çok
ulu bir çam aðacý hepimizin içini ýsýttý.
Meydanýn her köþesinde altýn kaplama ferforje sanatýnýn Nirvana'sýna ulaþmýþ kapýlar ve
çeþmeler vardý. Meydanýn etrafýndaki binalar
da barok tarzý ve ferforje balkon ve dantel gibi iþlenmiþ kepenkleriyle estetik þaheseri idi.
Bu meydana inen caddeler de çok þýk maðazalar hepimizi epey oyaladý. Dünyanýn en kaliteli ferforje, cam ve kristal iþçiliðinin olduðu
Nancy ayný zamanda müzeleriyle de ünlü.
Kafelerde çok gençler vardý. Burasý ayný zamanda eski bir üniversite þehriymiþ. Stanislas
Meydaný'ndaki güzel sanatlar müzesi 14-18
yy.'da yapýlmýþ tablolarýyla ünlü. 1764'den
beri Baccarat kristallerini üreten fabrikanýn
müzesi akýllara durgunluk verecek kadar
muhteþemdi. Kristallerin 7 rengi nasýl da
süzerek ayrýþtýrdýðýný görmenizi çok isterim.
"Masal" kelimesi beni anýnda çocukluðuma
götürür önce. Hele Andersen Masallarý hayallerimin þato kapýsýný açar. Çok mutlu
olduðum zamanlarýn ýþýltýsýdýr masallar.
Trenle Colmar'a
gelince, kendimi masal
dünyama ýþýnlandým
zannettim. Ýnanýn bu
duyguyu gerçekten
hayretle yaþadým.
Colmar, Haut-Ren bölgesinin baþ þehri.
Otelimizde bir o kadar
tarihiydi. Personel de
sanki bir filmin figüran-
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larý gibiydiler kýyafetleriyle. Rönesans'tan
beri bozulmamýþ veya korunmuþ Alsace tarzý
evleriyle, parke taþlý dar sokaklarý, minik
köprüleriyle Colmar tam bir Noel Prensesi.
Buraya "Petit Venice" diyorlar. Küçük
Venedik de denilen bu bölgesinde Colmar'ýn
Lauch Nehri akýyor ve Gondol Gezisi yapýlabiliyor. Eski Þehir de denilen bu bölgenin
binalarý dýþ yüzleri Noel için süslenmiþ.
Bu süsler insaný
büyülüyor. Akþam yemeðini 14 yy.dan kalma bir
binanýn içindeki küçük ve
çok þirin masalýmsý bir
lokantada tahta masalar,
minderler arasýnda yedik.
Ertesi gün St.Martin
Katedrali'ndeki ayine
yetiþtik. Günlerden 25
Aralýk idi. Ulu bir kilise
orgu nefis bir kilise korosunun söylediði ilâhiler
eþliðinde bir saat süren
ayinde, rahip sýk sýk ara
verip, dünya barýþý için dua
etti. Herkes gönülden
katýldý. Ben de hem dünya
hem vataným için barýþ
diledim. Tüm þehir
küçücük ve St.Martin
Katedrali çevresine yerleþmiþ aslýnda.Yerli halk çok sakin ve saygýlý,
bir þeyler satma peþinde deðiller. Zengin ve
mütevazý bir halk. Alsace bölgesi Fransa'nýn
doðusunda ve "Þarap Bölgesi" diye anýlýyor.
Buraya asýrlardýr "Wine Way" þarap yolu
deniyormuþ. 170 km. uzunluðundaki bu
bölgede 1000 civarýnda çoðu aile iþletmesi
niteliðindeki þarap üreticisi bulunuyor. Beyaz
þarabýyla ünlüler. Bölgenin simgesi leylek.
Çünkü leyleklerin yazlýklarý var buralarda ve
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halk koruyor onlarý. Çok çeþitli çiçekli doðasý
iyi korunmuþ, emek verilmiþ olan bu bölge
insana tam bir görsel þölen sunuyor. Tanrýnýn
cömertçe sunduklarýyla insanýn deðerbilirliðinin birleþmesi, onunla insan arasýnda baðlarý
güçlendiriyor. Hep þükrettim gördüklerime.
Trenle Basel havaalanýna 45 dakikada
geldik. Dönüyoruz artýk. Basel sanayi þehri.
Her gün yüz bin kiþi Basel'e çalýþmaya geliyor ve akþam ülkelerine
dönüyorlarmýþ, çok ilginç
deðil mi? Kimya
sanayinde dünyada ilk
sýradaki Roche ve
Novartis burada. Þehrin
dýþýndan Rhein Nehri
geçiyor. Hava kirliliði
yokmuþ. Bir özelliði de
uluslararasý fuarla çokça
ev sahipliði yapan bu
þehir ayný zamanda kültür,
sanat açýsýndan da çok
yoðunmuþ. Basel'de 40'a
yakýn müze varmýþ ve sýký
durun, kiþi baþýna 115.000
Ýsviçre Frangý civarýnda
gelirle, Ýsviçre'nin en zengin þehriymiþ. Þehri
gezemedik, vaktimiz
kýsýtlýydý. Bu gezide
gördüðüm kadarýyla
doðaya, tarihe ve insana saygý her türlü huzuru ve güzelliði bünyesinde barýndýrýyor.
Bir bilgenin "O, âlemleri varetti bir bütün
halinde, üzerinde yaþadýðýnýzýn, rahatça
dolaþtýðýnýzýn üstünde, insan kardeþleriniz
ve sizin hayrýnýza olsun diye her þeyi" dediði
gibi tüm yaratýlmýþlarýn yaþamýna saygý duymamýzýn örneðini görmenin, barýþ ve huzuru
saðlayacaðýna bir kere daha inandým.
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Evren Bilgileri: 1

Doðadaki Etkileþimler

(*)

Prof. Dr. Ýlbeyi Aðabeyoðlu

F

izikçiler doðadaki (evrendeki)
etkileþimlerin (kuvvetlerin) dört
ana þekilde olduklarýný saptamýþlar:
1. Yerçekimi etkileþimi 2. Elektromanyetik
etkileþim 3. Zayýf çekirdek etkileþimi 4.
Güçlü çekirdek etkileþimi. Bu dört etkileþim,
görülen bütün fizik olaylarýný açýklamakta
yeterli görülmekte. Gelin bunlarý inceleyelim:
1 - Yerçekimi Etkileþimi
Buna daha doðru olarak "Çekim
Etkileþimi" denebilir. "Yerçekimi" dendiði
zaman, yerküreye ait çekim kastedilmektedir.
Halbuki bu çekim tüm evrende geçerlidir.
Gökadalar, yýldýzlar, gezegenler, uydular,
asteroitler, uzay araçlarý, kaya parçalarý, buz
parçalarý, insanlar, hayvanlar ve hattâ mikroplar ve virüsler, moleküller, atomlar, protonlar, nötronlar, elektronlar, ýþýk dahil, her
maddi cisimde bu çekim vardýr. Dünyadaki
gel-git olaylarý da çekim sonucudur. Etki
menzili sonsuzdur. Dolayýsýyla bütün evren
bu çekimin etkili olduðu alandýr. Herhangi bir
cismin çekimi olduðu gibi, bütün cisimler bir
çekime tabidir. Çekim alaný, cisimden
baþlayýp, sonsuza doðru azalarak gider.
Isaac Newton, 1687 yýlýnda açýkladýðý
üçüncü yasasýyla, çekimi formüle etmiþtir
(1, 2). Ýki cismin arasýndaki çekim etkileþimi

(kütle çekimi, gravity), cisimlerin kütlelerinin
çarpýmýyla doðru, cisimlerin arasýndaki uzaklýðýn karesiyle ters orantýlýdýr. Uzaklýkla
çekim gücü azalmakla birlikte, hiçbir zaman
sýfýr olmaz. Bu, basit görünen, fakat çok
önemli olan bir husustur: Çekim, az veya çok
olsun, her yerde vardýr. Buna karþýlýk, bu dört
etkileþimin içinde en zayýf olanýdýr. Dikkat
edilmesi gereken husus, zayýflýðý, önemsizlikle karýþtýrmamaktýr. Haydi, bahsetmiþken o
denklemi de yazalým: (Newton çekim yasasý)

Kütle, cismin madde miktarýnýn bir
ölçüsüdür ve klasik fiziðe göre hiç deðiþmez.
Kütle çekimi, cisimlerin yerkürenin yüzeyinde kalmasý, gezegenlerin yörüngelerinin
olmasý gibi fiziksel olaylarýn sebebidir.
Kütle çekiminde, kuvvet taþýyýcýnýn
graviton adý verilen varsayýmsal bir parçacýk
olduðu düþünülmektedir. Ancak þimdiye
(*) Çekirdek fiziðinde artýk "kuvvet" sözcüðü
yerine "etkileþim" sözcüðü kullanýlmaktadýr.
Biz de bu makalede bu deðiþikliðe uyuyoruz.
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kadarki deneylerde bu parçacýk gözlenememiþtir.
Aðýrlýk: Bir cisme etki eden kütle çekimi
etkileþimine o cismin aðýrlýðý denir.
Newton'un genel çekim yasasýna göre, çekim
etkileþimleri sonucu oluþan bir büyüklüktür.
Elbette ki, bu baðýl bir deðerdir. Bir cismin
aðýrlýðý, bulunduðu yere göre deðiþir.
Yeryüzünde yerin merkezinden uzaklaþtýkça
cisimlerin aðýrlýðý azalýr. Dýþ uzayda aðýrlýk
sýfýr olmakla birlikte, kütle aynen kalmaktadýr. Neticede uzayda iki cisim çarpýþýrsa,
aynen yeryüzünde olduðu gibi hasar olacaktýr.
Ay'ýn kütlesi ve yarýçapý dünyaya göre daha
küçüktür. Bu yüzden bir cismin aydaki aðýrlýðý dünyadaki aðýrlýðýnýn yaklaþýk 1/6'sý
kadardýr, ancak kütleleri aynýdýr.
Burada bir çeliþki gibi görünen hususa
deðinelim: Aðýrlýk, büyük cisimlerin yakýnlarýnda söz konusu oluyor, uzaklaþýnca sýfýrlanýyor gibi gözüküyor. Fakat cisimlerarasý
çekim hep var. Ancak genellikle çok düþük
düzeyde. Adeta önemsiz gözükmekte. Ancak
etki sahasýnýn sonsuz olduðunu söyledik. Yani
yok gibi, fakat var. Bu, ancak çok büyük gök
cisimlerinde saptanabilmekte. Sözgelimi
gezegenler, güneþ sistemleri, gökadalar, gökada kümeleri gibi boyutlarda, bu cisimlerin
muazzam kütleleri dolayýsýyla bizim nisbeten
alt seviyedeki âletlerimizle cisimlerarasý
çekim ölçülebilmekte. Yoksa atomlar arasýnda
bile var gözükmekte, tartýþýlsa bile, en azýndan hesaplanabilmekte.
Güneþ gibi bir yýldýzda, birbirine zýt iki etkileþim yarýþmakta:
a) Çekirdeksel birleþmeye dayanan füzyon
(Fusion) etkileþimi. Bu, yýldýzý dýþarý doðru
itmeye, yani patlatmaya çalýþýr.
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b) Yýldýzdaki atomlarýn birbirlerini etkileyen çekim etkileþimi. Bu etkileþim de ters
yönde, yani atomlarý birarada tutan, içeri
doðru iþleyen bir etkileþim; yani içeriye
doðru çöktürmeye çalýþýr.
Bu iki etkileþim yýldýzýn ömrü boyunca bir
denge oluþturur. Yýldýz, duraðan izlenimini
verir. Halbuki içeride biteviye bir rekabet
vardýr. Füzyon etkileþimi yýldýzýn depoladýðý
hidrojen bitene kadar devam eder (milyarlarca yýl). Halbuki çekim hep vardýr. Herhangi
bir depo söz konusu deðildir. Hidrojen bitince
denge bozulur ve yýldýz içeriye doðru çökerek
bir cüce yýldýza dönüþür. Eðer yýldýzýn kütlesi
yeterince büyükse (Güneþ kütlesinin 3-10 katý
gibi), içeri çökme devam eder ve atomlardaki
elektron ve proton gibi parçacýklar sýkýþarak,
çok ufak bir top oluþtururlar ki, buna Nötron
Yýldýzý denmektedir. Bir örnek vermek
gerekirse Dünya, bu boyutta sýkýþýrsa, 1-5 cm
çapýnda bir küre olur!
Çökme devam ederse, nötronlar da bu
büyük etkileþimin altýnda ezilip, daha da
sýkýþýk bir oluþum olur ki, buna da Kara
Delik (Black Hole) adý verilmiþtir. Bu
neredeyse sonsuz derecede sýkýþmýþ ve yoðun
kütlede, muazzam bir çekim etkileþimi oluþur.
Yakýnýndaki her þeyi çekip, kendi içine katar
ve de kütlesini daha da artýrýr. Iþýk bile bu
çekimden kaçamaz! Dünya gibi bir kütleyi
çabucak yer, yutar. Ancak meþhur fizikçi
Stephen Hawking, 1974 yýlýnda yaptýðý bir
açýklamayla, her þeye raðmen kara deliklerden de bir miktar ýþýma olmasýnýn söz konusu
olduðunu ileri sürmüþtür (4). Bu da, belki
uzun zamanda (yüzlerce milyon yýl), fakat
mutlaka eninde sonunda kara deliðin buharlaþarak yokolmasý anlamýna gelmektedir. Bu,
o zamanki görüþlere göre radikal bir savdý.
Ýlk önceleri çok az kiþi bunu hazmede-
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bilmiþse de, bugün artýk yerleþmiþ bir
kavramdýr. Bu ýþýmaya "Hawking Iþýmasý"
denmektedir.
Uzay-Zaman: Einstein, 1905'de yayýnladýðý(5), Özel Görelilik kuramýnda,
yaþadýðýmýz evrenin üç deðil, dört boyutlu
olduðunu bildirmiþtir. Dördüncü boyut zaman
olmaktadýr. Evrenin en, boy, yükseklik boyutlarýnýn yanýnda, bir de zaman yeralmaktadýr.
Dolayýsýyla gerçekte, sadece uzayda deðil,
uzay-zamanda (Space-time) varýz ve yaþýyoruz. Bu fikri kavramak pek o kadar kolay
deðil. Üç boyutta yer deðiþtirebilirken,
zamanda yer deðiþtiremiyoruz. Daha doðrusu,
zamanda hep ileri gidiyoruz. Bu önemli
konuyu daha ileride ele alacaðýz.
Kütle çekiminin doðasý tam anlamýyla
Einstein'ýn ikinci bomba hamlesi, 1915 genel
görelilik kuramý ile açýklanabilmektedir.
Einstein bu çað açan çalýþmasýyla, çekimin
bir kuvvet deðil, uzay-zamanýn geometrik
eðriliðinin bir sonucu olduðunu bulmuþtur.
Einstein ayrýca, uzay-zaman ile çekimin ayný
þey olduðunu söylemiþtir(6).
Çekim, makro düzeyde (astronomik ortamlarda) etkili olmakla birlikte, mikro ortamlardaki (atomaltý büyüklüklerde) etkisi henüz
tartýþmalý ve araþtýrmalarýn konusudur.
Kuantum Çekimi (Quantum Gravity),
Süperçekim (Supergravity) ve Çekimsel
Tekillik (Gravitational Singularity) konularý
kuramsal fizikteki en sýcak tartýþmalarýn
konusudur. Bu derin konularý ileriki yazýlara
býrakýyoruz þimdilik.
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ler çekerken, ayný yükler iterler. Matematik
denklemi aynen Newton yasasýna benzer.
Deðeri, yüklerin mutlak deðerlerinin
çarpýmýyla doðru orantýlý, aradaki uzaklýðýn
karesiyle ters orantýlýdýr (Coulomb yasasý)
Elektrik yüklerinin etrafýnda bir elektrik alaný
oluþur. Bu alan çekim alaný gibi sonsuzluða
gider.
Elektronlar, Bohr atom modeline göre
çekirdek etrafýnda saniyede yaklaþýk 2000 km
hýzla dönerler, atomun yoðunluðuna baðlý
olarak bir atomda çekirdekteki proton sayýsýnca bulunan elektronlar, birbirlerine çarpmadan çeþitli yörüngelerde dönerek atom
çekirdeðinin etrafýnda bir elektron bulutu
oluþtururlar. Bu elektron bulutuna orbital
(yörüngemsi) denir.
Manyetik etkileþim de, elektrik etkileþimine
benzer. En klasik örneði mýknatýslardýr (7).
Mýknatýsta iki kutup var, kuzey-güney diye
adlandýrýlan çift kutup (Dipol). Ýki mýknatýs
birbirlerine yaklaþýrsa, itme ve çekme olaylarý
oluþur. Bu, aynen yerçekimi ve elektrik çekimi gibi benzer bir denklemle tanýmlanýr ve
sonsuza kadar etkilidir. Ancak mýknatýslarda,
tek kutupluluk (monopol) yoktur. Daima çift

2. Elektrik ve Manyetik Etkileþim
Elektrik etkileþim, elektrikle yüklü iki cismin birbirini çekmesi veya itmesidir. Zýt yük-

Bir elektrik akýmýnýn etrafýndaki alan
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kutupluluk sözkonusudur.
Manyetik alanlar ayný zamanda elektrik
akýmlarý tarafýndan da oluþturulurlar (8).
Bundan dolayý manyetizma, elektriksel olarak
yüklü parçacýklar hareket ettiðinde ortaya
çýkar. Örneðin elektrik akýmý boyunca hareket
eden elektronlar ya da atomun çekirdeði
etrafýnda orbitallerde hareket eden elektronlar
manyetik alan yaratýr. Hareket etmeyen yüklerin manyetik alaný yoktur.
19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Michael Faraday
(*), elektrik ve manyetizmada çok titiz ve
ayrýntýlý deneyler yapmýþtýr (9). Matematik
bilmemesine raðmen, çok dikkatli çalýþmalarý,
onu Kraliyet Enstitüsü Baþkanlýðýna kadar
yükseltmiþtir. Bilimsel düþünce ve titiz çalýþmalarýyla Faraday ilk elektrik jeneratörünü ve
elektrik motorunu da icat etti.. Çalýþmalarýndan dolayý Kraliçe Victoria ona bir ev hediye
etmiþtir.
19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda (1873)
Maxwell, elektrikle manyetizmanýn birbirlerinden ayrýlmaz kardeþler olduðunu ortaya
koymuþtur (9). Ayrýca Faraday'ýn geliþtirdiði
kuramlarýn matematik denklemlerini oluþturarak Faraday'ýn çalýþmalarýnýn devamýný
saðlamýþtýr. Dolayýsýyla konu elektromanyetizma haline gelmiþtir. Bu etkileþim,
fotonlar(**) tarafýndan iletilir. Fotonlar yüksüzdür. Günlük hayatta, iç içe yaþadýðýmýz ýsý,
ýþýk, radyo/TV sinyalleri, mikrodalga sinyalleri, UV ýþýnlarý, X ve Gama ýþýnlarý gibi
enerji yayýlýmlarýný gerçekleþtirirler.
(*) Faraday'ýn babasý nalbant, annesi hizmetçi
idi. Sýk sýk aç kalýnca komþularý ailenin
karýnlarýný doyururdu.
(**) Foton, fizik biliminde elektromanyetik alanýn
kuantumu, ýþýðýn temel "birimi" ve tüm elektromanyetik ýþýnlarýn özü olan temel parçacýktýr.

3. Zayýf Çekirdek Etkileþimi
Zayýf çekirdek etkileþimi veya zayýf etkileþim, radyoaktif bozunmayla ilgili bir güçtür.
Çok kýsa menzillidir. Ancak bir atomun
çekirdeðinin içinde etkisi görülür. Oradaki
parçacýklarý iteklemeye çalýþýr. Yani çekirdekte bozunma yaratmaya çalýþýr. Bu ise, çekirdekteki parçacýklarý birarada tutmaya çalýþan
güçlü çekirdek etkileþimine zýt bir davranýþtýr.
Beta bozunmasý denen ýþýma olayýnýn
yaratýcýsýdýr (10). Zayýf etkileþimin etki ettiði
parçacýk bozunarak, kendisiyle akraba bir
parçacýða dönüþür. Diðer taraftan, bu ortamda, gücünün elektromanyetik güç mertebesinde olduðunu deneyler göstermiþtir.
Abdus Salam, Glashow ve Weinberg, 1979
Nobel ödülünü aldýklarý çalýþmalarýnda zayýf
güç ile elektromanyetik gücü, Elektrozayýf
Güç adý altýnda birleþtirmiþlerdir (11).
4. Güçlü Çekirdek Etkileþimi
Bu etkileþime geçmeden önce, kýsaca
kuarklardan bahsetmemiz gerekir;
Kuark: Bunlar, proton ve nötronlarýn alt
yapýtaþlarýdýr. Altý türü bulunup, deðiþik türlerde birleþerek proton veya nötron oluþtururlar. Bu konuyu daha sonraki bir yazýda ele
almayý düþünüyoruz.
Güçlü çekirdek etkileþimi, iki ayrý menzilde
etki yapar:
a) Protonlarý ve nötronlarý atom çekirdeði
içinde birarada tutar. Bu, 1-3 femtometre
mesafe demektir. Çekirdekteki bütün protonlar ayný yüke sahip olduklarý için birbirlerini
itmeleri beklenir. Ancak güçlü etkileþim,
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elektromanyetik etkileþimden 100 misli
daha büyük olduðu için üstün gelmektedir.
Bu etkileþime, "Güçlü çekirdek etkileþimi"
veya "Nükleer etkileþim" denmektedir. Ancak
çekirdek fizikçileri buna "Artýk Güçlü
Etkileþim" demektedirler.
b) Proton ve nötronlarýn yapýsýný oluþturan
kuarklar arasýnda etkin olan etkileþim. Bu
etkileþim, 0.8 femtometrede etki eder. Bunun
sonucunda proton ve nötronlar oluþmaktadýr.
Sonuç: Bilim insanlarý, bu dört etkileþimi
birleþtirerek doðada tek etkileþimin varlýðýný
aramaktalar. Elektromanyetik, zayýf çekirdek
ve güçlü çekirdek bir çerçeve haline getirilmiþ olmakla birlikte, çekim etkileþimini bir
türlü bu guruba dahil edemediler. Einstein,
çekim etkileþimini diðer etkileþimlerle birarada tanýmlayabilmek için bu iþe yaklaþýk 50
yýlýný vermiþ olsa da, baþaramamýþtýr.
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Bugünkü çekirdek fiziði, çekim etkileþimini
çözemediðini kabul etmektedir.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Perdenin Öte Tarafýndan
Yeni Ýliþkimiz
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat", Çeviren: Nelda Ýnan

Eliza Medhus'un birebir deneyimlerinden yola
çýkarak yazýya döktüðü hikâyesini, oðlunu yitiriþinin ardýndan onunla kurduðu irtibatýn adým
adým nasýl gerçekleþtiðini anlattýðýmýz yazý
dizimizin geçen ayki bölümünde Erik'in elektriði
maniple ederek cep telefonlarýný, ev alarmlarýný,
araba kilitlerini ve radyo kayýt cihazlarýný kullanarak þakalar yapmaktan çok hoþlandýðýna tanýk
olmuþtuk. Örneðin annesinin telefonunu saat
düzeninde tekrarlayan biçimde arayarak, arayan
kiþinin kendisi olduðunu hissettirmiþti. Öyle ki
adeta "Hey, ben Erik'im. Ben Erik" diyordu. Sonra
da baðlantý kopmuþ, annesi telefondaki mesaj
Elisa Medhus
âletinin yeniden oynat düðmesine bastýðýnda hiçbir
mesaj gözükmemiþti. Son arayan kiþinin 13 haneli numarasýný yeniden
çevirmek istediðinde: "Çevirdiðiniz numara hizmet dýþýdýr" diye yazmýþtý.
Erik'in bu tarz þakalar yapmasý, rüyalarda gözükmesi ve ziyaretleri, bir bilim
kadýný ve bir hekim olarak bir þeyin var olabilmesi için mutlaka ölçülmesi ve
beþ duyuyla algýlanmasý gerektiðine inanan Elisa Medhus'un inanç sistemini
temelinden sarsmýþtý. Ve bununla birlikte, bir ruhun ölümden sonra yaþadýðýný
gösteren bu elle tutulur kanýtlardan sonra paradigmasý da radikal biçimde
deðiþmiþ onu daha derin ipuçlarýný, cevaplarý ve gerçekleri araþtýrmaya
itmiþti. Aþaðýdaki bölümde bu arayýþlarý bulacaksýnýz.
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evdiklerinizden biri öte âleme
geçtiðinde onunla irtibat kurma
yolunu aramak doðaldýr. Bir
medyum vasýtasýyla irtibat kurmayý tuhaf ve hattâ alay edilmek için iyi bir
sebep bulabilirdim. Ancak Erik öldüðünde,
bir zamanlar þüpheyle baktýðým þey, ümitle
tutunduðum, hayati bir yardým eli oldu bana.
Doymak bilmez þekilde konuyla ilgili
kitaplar okumama raðmen, ruhun ölümden
sonra yaþýyor olabileceðine dair hâlâ þüpheciydim. Ama oðlum Erik'le Kim O'Neill vasýtasýyla konuþtuðumda, tümüyle o olduðuna
inandým. Kiþiliði, ince zekâsý, konuþma tarzý,
hepsi Erik'ti. Dahasý, medyum Kim, Erik'in
bir ergen olarak bipolar bozukluk hastasý
olduðunu ve kendisini yatak odasýndaki
masasýnýn baþýnda sandalyesinde otururken
öldürdüðü gibi, önceden asla bilemeyeceði
ayrýntýlarý iletti bize.
Ölümünden sonra onunla ilk kez konuþtuðumuzda Erik'in ilk güvencelerinden birisi
anatalarý olarak bizim onun intiharýný engellemek için elimizden geleni yapmýþ olduðumuzdu. Bize bu intihara yýllarca hazýrlandýðýný ve kesinkes ölmeyi garanti ettiðinde
gerçekleþtirdiðini söyledi. Hattâ aylar
öncesinde, internetten her türlü intihar metodunu okuyarak araþtýrmýþtý. Aþýrý doz ilaç alacak olduðunda, en büyük korkusu ölmeyip,
ömrünün sonuna kadar sakat kalmaktý.
Sonunda kendisini baþýndan tabancayla vurmanýn, onu arzu ettiði baþarýya ulaþtýracaðýna
hükmetmiþti. Sonrasýnda bunu yaptýðý an
evde kimsenin olmamasýný saðlamaktý ki
bunu da baþarmýþtý. Erik'in kafasýndan geçen
o korkunç günün her bir ayrýntýsýný kafamda
yeniden kurgulamaya ve her þeyi bilmeye
kendimi neden bu kadar mecbur ettiðimi
bilemiyordum.
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Kim'le yaptýðýmýz ilk seansta Erik bize
hayatýný neden bu þekilde sonlandýrdýðýný ve
tetiði çekmeden az önceki son düþüncelerinin
neler olduðunu anlattý. Ölmekten korkmamýþtý, çünkü bu þekilde yaþamaktý esas zor
olan. Sonra da ölümünün ilk anlarýnda neler
hissettiðini: Acýsýzlýk hali, öfori ve özgürlük.
Ama sonrasýnda yaptýðý þeyin korkunçluðunu
idrak ve onulmaz bir keder. Erik kendisindeki
bu duygularýn hepsine tanýk olmuþtu.
Kendi derin þüpheciliðimle mücadele
ederken, medyumlarla yaptýðým her görüþmenin geçerliliðini sorguladým. Demir gibi
kanýt bulmak adýna dünyanýn en ünlü
medyumlarýyla seanslar yapmaya karar
verdim. Ancak çok az biliyormuþum, inancýn
aslýnda dýþsal bir mücadeleden çok, insanýn
içinde geçen bir mücadele olduðunu… Erik'in
kendi ölümü hakkýnda verdiði bilgilerden
aylar sonra rasyonel ve septik bir insanýn
yapabileceði baþka bir þey yaparak, ikinci bir
fikir arayýþýna girdim.
Bu ikinci fikir kendini ruhsal temaslar kurmada baþarýlý olan Jamie Butler formunda
tezahür ettirdi. Ýçimdeki septik kiþi, bilginin
onayýný ve tutarlýlýðýný istiyordu. Ýçimdeki
anne, çocuðumun geçiþ sýrasýnda acý çekmemiþ olmasýný diliyordu. Jamie, Erik ve benim
yaptýðým görüþmelerde, Erik'in ölüm deneyimi ve þartlarý hakkýnda yeterli ayrýntýlara
ulaþtýðýmýzý düþünüyorum. Bunda elbet ki
Erik'in kendisini toparlamasýnýn ve yaþadýðý
olay hakkýnda düþünebilmesinin etkisi olduðu
kadar, medyumumuzun aldýðý bilgiyi dosdoðru aktarabilmesinin de önemi vardý. Bu
konuda kendimi þanslý addediyordum. Filtreleri bu denli temiz olan baþka bir medyum
tanýmamýþtým. Jamie ve Erik bu iliþkiden
öylesine memnundular ki, ben de seanslar boyunca kendimi daha rahat hissedebilmiþtim.
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Erik Kendi Ölümünü Tarif Ediyor
Ben: Erik, ölümü bize ayrýntýlarýyla tarif
edebilir misin? Öldükten hemen sonra neler
oluyor? Biliyorum ki herkesin ölümü farklýdýr, ancak yine de bize ne gibi genellemeler
sunabilirsin? (Jamie bu sýrada onun cevabýný
aldýðýndan dolayý, araya uzun bir sessizlik
giriyor.)
Erik: Ölümü genelleþtirecek olursam eðer,
bu insanlar için adaletsizlik olur anne. Lütfen
tüm okuyuculara þunu hatýrlatalým ki, ölüm
her insanýn kendi inanç sistemine göre biçilen
ve dikilen bir kumaþa benzer.
Ben: Peki o zaman senin ölümün hakkýnda
konuþalým. Sen öldün, þu an ölüsün.. Bunun
hakkýnda konuþalým. Senin inançlarýn neydi?
Erik: Þimdi insanlar þunu sorabilirler:
Neden inanç sistemlerimize göre? Onlar
aslýnda bir araç olduklarýný bilmeliler. Fiziksel
bedenleri onlarýn bagajlarýdýr. Ýçinde ruhlarýný
taþýrlar. Bedenleri öldüðünde, tümüyle ruh
olarak kalýrlar. Ruh bedeni terk eder ve ruhlarý bu kez bilincin içinde tutulur.
Dünyadayken inþa ettiðiniz karakterinizdir,
hani o elle tutulamayanlarýn hepsidir.
Böylece sizler, Eve varmak için bu boyutlarýn içinden geçersiniz, iþte adýna ne derseniz
deyin, dünyada kurmuþ olduðunuz bilincinizin, yani inanç sisteminizin
içinden….Þimdi bana neye inanmýþ olduðumu soruyorsun. Gerçekten de bilmiyorum.
Ölümden sonraki hayatla ilgili ben, buraya
geldikten sonra daha fazla öðrendim.
Ben: Peki, tetiði çektiðinde, seni bir
hiçliðin bekleyeceðini düþünmüþ müydün?
Erik: Evet bunu ümit etmiþtim. Yani diðer
bir deyiþle tenimden dýþarýya çýkmayý çok
arzu ediyordum. Sanki derin uyku ihtiyacý
duyan bir bebek ya da bir ev hayvaný gibiydim. Tek istediðim derin bir gece uykusuna
dalmaktý. Ýstediðim iyi, huzur dolu bir yerdi.
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Ben: Demek ki en azýndan bir þeyin
olduðunu ümit ediyordun ya da belki hiç
düþünmüyordun, öyle mi?
Erik: Düþünmüyordum bile..
Ben: Hayattayken ölümden sonra hayat
olabileceðini hiç düþünmüþ müydün?
Erik: Evet! Hayalet hikâyeleri anlatýlýp
durulur hep. Benim içinse olay Tanrýnýn kendisi veya mucizelerle ilgili deðildi. Benim
daha fazla baðlandýðým þey, aslýnda daha da
inandýrýcý olan hayaletlerdi. Çünkü bu,
Tanrýnýn size geliþine benzemez. Yaþadýðýnýz
hayatýn ötesinde bir hayat olabileceðini
bilirsiniz böylece.. Ve bunun dinsel inanç sistemine temellenmesi gerekmez. Yaþarken ben
de ölüm ötesinde bir yaþam olabileceðine dair
eser miktarda düþünceye sahiptim ama içinde
neler olduðunu bilmiyordum.
Ben: Peki sen o tetiði çektiðinde, neler
oldu? Aðrý duydun mu?
Erik: Hayýr.. Aðrý hatýrlamýyorum. Sesi
hatýrlýyorum ama bana dokunan bir þeyi hatýrlamýyorum. Bedenimden nasýl çekildiðim
duygusuna gelince, bu adeta evin içindeki
tüm ýþýklarýn sönmesine benziyordu.
Ýlkönce gözlerimi kapatmýþtým. Tetiði çekmekte hýzlýydým. Evet, bunu baþaracaðýmý
biliyordum. Ýþte zamaný gelmiþti. Yaptýðým
þeyle ilgili en ufak bir tereddüt duymadým.
Ýçimde çeliþkiler yoktu yani. Yani bu iþe
kafamý kurmuþtum.
Jamie: Ne demek istiyorsun, "kafamý kurmuþtum" demekle?
Erik: Koþtuðunuz bir maratonda, bitiþ
çizgisini görebilmektir bu. Çünkü o zaman ne
kadar yorgun ve tükenmiþ olduðunuz ve
içinizde hangi duygularýn bulunduðu sizi çok
da ilgilendirmez. Gözleriniz sadece hedefe
kilitlenmiþtir. Ben de bunu yaptým iþte.
Tabancanýn elimdeki hissini ve sesini hatýrlýyorum. Sonra da karanlýk geldi ve kendimi
bedenime bakýyor gördüm bir anda. Kendimi
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bu þekilde görebileceðimi hiç düþünmemiþtim. Ben sadece bir hiçliðin içine gireceðimi
düþünmüþtüm.
Ben: Peki kendini böyle görünce duygularýn ne oldu? Neler hissettin?
Erik: Þaþýrdým çok. Ve hemen o halden
çýkmak istedim. Görmek istemiyordum ama
oradan da ayrýlamýyordum. Bu týpký kaza yapmýþ bir arabayý seyretmeye benziyordu. Ama
kendimi bu hale duygusal olarak baðlý da hissetmiyordum. Sanýrým bir nevi þoke olmuþtum.
Ben: Peki bu duygunun yaný sýra hiç vecd
hali gibi bir þey hissettin mi?
Erik: Hayýr. Sadece sükûnet hissettim.
Hiçbir aðrýnýn olmadýðý bir sükûnet hali.
Üzüntülerim de yok olmuþtu ve aslýnda bu da
rahatsýz ediciydi çünkü uzun zamandýr böyle
hissetmemiþtim ve her þey tam da yerli
yerindeydi.
Ben: Peki her kesin sýkça bahsettiði koþulsuz sevgiyi orada hissettin mi?
Erik: Hayýr.
Ben: Yoksa bu koþulsuz sevgiyi oraya
hemen geçtiðinde mi hissetmiþtin?
Erik: Evet. Geçtiðimde hissettim.
Ben: Peki o zaman. Þimdi daha fazlasýný
konuþalým. Bedenini terk ettikten sonra ona
yukarýdan baktýðýný ve þaþýrdýðýný
söylemiþtin. O anda: "Allah kahretsin, þimdi
beni bulduklarýnda ne düþünecekler?" dedin
mi hiç?
Uzun bir sessizlik …..
Jamie: Erik çok sessiz. Sanýrým bu soru
üzerinde epeyce düþünüyor. Ben de ona lütfen
acele etme dedim.
Erik: Ölümümle ilgili düþünmek için çok
fazla yavaþlamam bilirsin. Benim için ölüm
bir çýkýþ yoluydu. Çünkü ona eþlik eden çok
fazla acý vardý. Bu sadece benim deðil,
ailemin ve arkadaþlarýmýn da acýsýydý.
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Ben: Tamam bunun derinliklerine fazla
girmeyelim istersen. Þimdi odandan yukarý
çekildiðinde neler olduðunu anlat bize
istersen.
Erik: Evet bedenimden çýktýðýmý görüyordum. Aileme "allahaýsmarladýk" dememiþtim
hâlbuki. Bunu hatýrladým. Böylelikle tek tek
aile üyelerime bunu yapmak istedim.
Ben: Evet bu oldukça acý verici olmalýydý
çünkü biz mutlu deðildik.
Uzun bir sessizlik…
Jamie: Dirseklerini dizlerinin üstüne koymuþ, ellerini önünde kavuþturmuþ düþünüyor.
Oldukça ciddi duruyor…
Erik: Anýlarýna geri dönmek için
yavaþladýðýnda, daha fazlasýný görüyorsun. Ve
o anlarda daha fazla özlüyorsun. Daha önce
de söylediðim gibi çok üzgünüm. Babam için
ve ailemin diðer üyeleri için de. Ama biliyorum ki sadece tek þey var: Mutluluðum için
özür dileyemem.
Ben: Evet biliyorum. Senin için mutluyum.
Zaten baþka türlü olsaydýn bunu kaldýramazdým. Senin oradaki mutluluðunla buradaki mutsuzluðun arasýnda tercih yapmam
istenseydi, elbet ki þimdiki durumun daha
evla gelirdi. Ancak bunun böyle olmasýný hiç
istemezdim.
Erik: Benim içinden çýkmakta en fazla zorlandýðým þey, sonuç tam da istediðim gibi çýktýðý halde, bunun beni son derece acýtmasý...
Ben: (Hâlâ aðlýyorum)..Ve sen mutlusun..
Demek istiyorum ki, hem mutluyum diyorsun, hem de diðer yandan seni acýttýðýný ifade
ediyorsun.. Bunu anlamakta zorlanýyorum.
Ben þimdi sadece an'a bakýyorum. An son
derece mutsuz bir an.. Ama sonuç mutlu.
Öyleyse biz bu an'ý geçeceðiz.
Bana geçiþ anýnda birilerinin seni omuzlarýndan kuvvetle çektiðini söylemiþtin. Tam
olarak hatýrlayamadým. Biraz daha ayrýntýyla
hatýrlatabilir misin?
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Erik: Evet, adeta çekildiðimi hissettim.
Sanýrým tam da dikkatimi verememiþtim.
Belki de bana öyle geldi. Sanki bakmam
yasak olan bir þeye bakýyormuþum gibi.
Ben: Bakmaman gereken bir þeye mi
bakýyordun?
Jamie: Genel konuþuyor.
Ben: A, tamam..
Erik: Belki de tam da bundan ben herkesin
gördüðü o beyaz ýþýklarý görmedim, meleklerin þarkýlarýný duymadým.
Jamie: Gülüyor
Erik: Bu nedenle bir þeyi feci þekilde yanlýþ yapmýþtým ve bu nedenle beni birileri
sarsýyordu. Bu duyguyu anlatmam kabil

deðil. Bu bir bedeni bir süzgecin içine
sýkýþtýrmaya ve altýndan tüm parçalarýný
sonuna kadar dýþarý çýkarmaya benziyordu.
Ama daha farklýsýydý elbet. Çünkü bu iþin
sonunda kendinizi gerçekten iyi hissediyorsunuz ve hiçbir kýsmýnýzý kaybetmiyorsunuz.
Ortaya çýkan þey ise mükemmellik duygusu.
Çünkü sevildiðinizi ve tam olarak doðru
yerde olduðunuzu hissediyorsunuz. Böylece
önünüze neler çýkacaðýyla ilgili en ufak bir
þüpheniz bile kalmýyor. Yalnýz olmadýðýnýzý
biliyorsunuz.
Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz yerden
devam edeceðiz..

SEVGÝ DÜNYASININ NOTU:
Deðerli okuyucularýmýz, Elisa Medhus'un yazarý olduðu "Oðlum ve Öte
Hayat" sizlerin de takip ettiðiniz gibi, bir intihar vakasý neticesinde öte âleme
(bizler bu âleme Spatyom diyoruz) geçmiþ olan Erik'in deneyimlerini, öte
âlemin özelliklerini ve ruhun özelliklerini anlattýðý bir kitap. Her ne kadar
Erik ölümünden üç gün sonra kendini geride kalan ailesine göstermiþ ve türlü
þakalarla onlarý þaþýrtmýþ ise de, spatyomun özellikleri, ruhlarýn bedenlerini
terk ediþleri, terk ettikten sonra yaþadýklarý tecrübeleri ayrýntýlarýyla ele alan
ve spirtualizmanýn esaslarýný ortaya koyan Sayýn Bedri Ruhselman ve Dr.
Refet Kayserilioðlu'nun yaptýðý çalýþmalar, deneyler bize þunu göstermektedir:
Spatyoma ani geçiþler yapan, öte âlem hakkýnda bilgisi ve farkýndalýðý
olmayan ruhlar belirli bir süre teþevvüþ denilen bir süreyi yaþamaktadýrlar.
Teþevvüþ, ruhlarýn bedenlerini terk ettikten sonra yaþadýklarý içsel hesaplaþma
ve dünya hayatlarýný yeniden gözden geçirme sürecinden de önce yaþanan
boyut ve mekân deðiþikliðine uyum saðlama sürecidir; bu süreç kiþinin ruhsal
olgunluðuna göre kýsa ya da uzun olabilir. Ýntihar yolunu seçerek dünyadan
ayrýlmaya karar vermiþ ruhlar, bizlere bildirilmiþ kurallara uygun olmayan bir
þekilde geçiþ yaptýklarýndan, uyumlarý ve hesaplarý pek kolay olmamaktadýr.
Elbet ki Yaradan’ýn düzeni sevgi düzenidir. Bizleri Sevgisinden Varemiþ Olan
hepimizi ayýrmadan sever ve ruhlarýn yaþadýðý her deneyim, onlarýn eðitimi ve
yükselmesi içindir. Amaç bir öncekinden daha fazla seven, daha fazla geliþen,
daha fazla anlayan ve þefkatli olabilen olmaktýr.
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Gezegenin Jokerleri
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
19 Kasým 2016 Wilmington, Kuzey Karolina
Çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Bugün
jokerler hakkýnda konuþmak istiyorum. Jokerlerin zaman içinde kim
veya ne olduklarýný açýklamak istiyorum ama
bu açýklamanýn anlaþýlabilmesi ve kabul
edilebilmesi için bazý þeylere inanýyor veya
kabul ediyor veya biliyor gibi yapmak zorunda kalacaksýnýz.

S

Tavýrda Ayarlama Yapma Zarureti
Sizler insanlýk tarihini incelemek amacýyla
baþka bir gezegenden Dünyaya gelmiþ olan
bilimciler olsaydýnýz, bu iþi gereði gibi yapabilmek için duygularýnýzý ve önyargýlarýnýzý
bir kenara býrakmanýz gerekirdi. Hem büyükbabalarýnýz, hem de sizlerle ilgili olarak
jokerlerin öyküsünü anlatabilirim ama bu
durumda genellikle duygular ve önyargýlar
iþin girecektir. Hâl böyle olunca da, anlattýk-

larýmý çok farklý yorumlayabilir ve anlayabilirsiniz. Bu nedenle de, eðer bu mesajý
anlayacaksanýz, anlamanýz gerekiyorsa veya
anlamak istiyorsanýz, buna izin vermemeliyiz.
Þimdi sizleri uyarmak istiyorum. Bu konu
hakkýnda anlatacaklarým baðlamýnda sizlerin
bildiðinizi düþündüðünüz þeylerden, kim
olduðunuz ile ilgili duygularýnýzdan ve
geçmiþte olanlar hattâ tarihi olaylar ile ilgili
düþüncelerinizden sýyrýlmanýzý ve her þeye
tarafsýz ve objektif bir pencereden bakmanýzý
istiyorum. Kendinizi burada neler olup bittiðini öðrenmek amacýyla baþka bir gezegenden gelen uzaylýlar yerine koyun ve onlar gibi
düþünmeye çalýþýn. Böylece sizlere sizin bir
parçasý olmadýðýnýz bir ýrkýn tarihi anlatýlýyor
gibi olacaktýr ve dolayýsýyla kiþisel baðlantý
ve alâkanýz kopmuþ olacaktýr. Gerektiðinde
sizleri zorlamaktan hiç çekinmeyen sistemin
güzelliðini tam olarak anlayabilmek için dersi
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bu tavýrla ve bu ruh hali içinde dinlemeniz
lâzýmdýr.
Jokerlerin Ýncelenmesi
Ruhsal terminolojide kullanýlan joker
kavramýný tam olarak tanýmlayabilmek zordur. Jokerler olaylar veya icatlar olabildikleri
gibi, iþin içinde bir veya daha fazla insan da
olabilir. Jokerler birçok þeyden biri veya bir
þeyin birçok veçhesi olabilirler ama her
halükârda görebileceðiniz bir zaman çizgisini
takip ederler. Þimdi bundan önce ortaya çýkmýþ olan bazý jokerlerden ve onlarýn farkýna
varmamýþ olabileceðiniz özelliklerinden söz
etmek istiyoruz.
Her türlü jokerin temel özelliði sürpriz
olgusunun söz konusu olmasýdýr. Ýnsanlar
bazen þok olurlar, bazen gözleri açýlýp yeni
þeyler öðrenirler ama her halükârda sürpriz
unsuru hep ön plandadýr. Bu süreçte numerolojiden yararlanacaðýz ve spesifik jokerler
çevresinde bulunan enerjileri tanýmlamaya
yardýmcý olan enerjileri gözden geçireceðiz.
Numeroloji herhangi bir þeyin etrafýnda
bulunan enerjiyi tanýmlamaya yardýmcý olan
kadim bir sistemdir. Örneðin, herhangi bir
olaya þahit olup buna bir anlam yükleyebilirsiniz ama iþin içine numerolojiyi soktuðunuzda, daha açýklayýcý olan baþka bir
hikâye ortaya çýkabilir. Bizim "senkronize
edilmiþ numeroloji" (bir joker çevresinde
sürekli olarak tekrarlanan sayýlar) olarak
adlandýrdýðýmýz þeyi gördüðünüzde, bu çok
açýklayýcý olur çünkü kaza veya tesadüf yoktur.
Siz þimdi, "Sevgili Kryon, Ruh gezegen
için jokerler mi yaratýr?" diye sorabilirsiniz.
Hayýr, jokerleri Ruh deðil siz insanlar
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yaratýrsýnýz. Sizin bilinciniz zaman içinde
belirli bir noktada belirli bir düzeye ulaþtýðýnda jokerin ortaya çýkmasý için izin verir. Ruh
bazý joker senaryolarýný desteklerken,
bazýlarýnda böyle bir destek söz konusu
olmaz. Bununla birlikte, jokerlerin ortaya çýkmasýna insanlýðýn enerjisi ve bilinci izin verir.
Bir joker dünyanýn deðiþmesine yol açan
herhangi bir kiþi, icat, þey, olay, yeni bir sistem veya yeni bir paradigma olabilir. Her ne
olursa olsun, bu her zaman beklenmedik,
bazen þaþýrtýcýdýr ve genellikle yarattýðý etki
bakýmýndan dramatik sonuçlar söz konusudur.
Eðer joker baðlamýnda bir icat söz konusu
olursa, bu icadýn dünyadaki bilimin normal
geliþiminin veya beklenen bilimsel geliþimin
zamanlamasýnýn dýþýnda kalacak þekilde
ortaya çýkmýþ olmasý gerekir. Böyle bir icat
paradigma deðiþikliðine yol açar ve genellikle
bir kiþinin eseri olur. Böyle bir durumun söz
konusu olduðunu fark ederseniz, iþin içinde
bir joker olduðunu söyleyebilirsiniz. Her
zaman bir kiþiden veya her zaman bir olaydan
veya bir icattan söz edilemez ve bazen bunlarýn birlikteliði söz konusu olur. Ancak,
sevgili varlýklar durum her zaman açýkça
ortada olur çünkü tek bir joker herkesi þaþkýnlýða sürükler.
Tarihte Görülen Jokerler
Sizin tarihinizde birçok jokerin varlýðý söz
konusudur ve nelerden söz ettiðimizi daha iyi
anlayabilmeniz için bu jokerlerin bir kýsmýný
söyleyeceðim. Bu çerçevede mucitler söz
konusu olduðunda bazen bir tekillik sistemi
olduðunu da görebileceksiniz.
Þimdi Tesla ile baþlayalým. Tesla bir jokerdi
ve öylesine beklenmedik bir jokerdi ki, bugün
elektronik mühendislik dalýnda çalýþanlar bile
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onun fikirlerine ve ortaya attýðý konseptlere
baktýklarýnda, bir kiþinin, özellikle de o
devirde, bunlarý görebilmesinin nasýl
mümkün olduðunu sormaktan kendilerini
alýkoyamamaktadýrlar. Eðer alternatif akýmý
incelerseniz, bunun bir muamma olduðunu
görürsünüz. Faz iliþkileri meselesini
inceleyen tüm elektrik mühendisleri, bunun
parlaktan da öte parlak bir buluþ olduðu
konusunda hemfikirdir. Ýþte Tesla buydu.
Sizin Tesla ile ilgili olarak bildikleriniz
onun yaptýklarý ile sýnýrlýdýr. Oysa böylesine
parlak bir zekâ ve geliþmiþ akýldan bilinenden
çok daha fazlasýný yapmýþ olmasýný beklemek
icap eder aslýnda. Doðrusunu isterseniz, daha
fazlasýný yapma çabalarý ve giriþimleri de
vardý ama görünür ve bilinir bir þey olmamasýnýn nedeni tüm bu giriþimlerin engellenmiþ ve durdurulmuþ olmasýdýr. Tesla bu yüzden sadece dünyada en fazla ihtiyaç duyulan
icadý yapabildi. Parlak zekâsýna ve geliþmiþ
aklýna raðmen Tesla diðer konularda baþarýsýzlýða mahkum oldu. Atölyesinde yaptýðý
deney ve çalýþmalarda kütleyi deðiþtirme yollarý olduðunu gördü ve anladý ama bunu
pratiðe dönüþtüremedi.
Ýsterseniz sizleri onun atölye ve laboratuvar
olarak kullandýðý çalýþma alanýna götüreyim.
Orada etrafý iyice incelerseniz, tavanda darbe
izleri görürsünüz. Bu darbe izleri tezgâh
üzerinde bulunan eþya ve âletlerin faz kaymasý nedeniyle havalanýp tavana çarpmalarý
sonucu oluþmuþtur. Tesla bunun ne olduðunu
ve eksi çekim (anti-gravitasyon) olmadýðýný,
esas olarak tasarýmlanmýþ çekim olduðunu
biliyordu. Bu tasarýmý olan kütleydi ve Tesla
bunu biliyordu. Tesla o dönemde þimdi
insanýn elinde olan âletler ve bilgisayarlar
mevcut olmadýðý için tasarýmý olan kütleyi
düzenli olarak ortaya çýkarmak için gerekli
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olan kesinliðe ulaþamamaktan dolayý bunalýma girmiþti.
Bunun dýþýnda, elektrik enerjisini kablo
veya tel olmadan toprak içinden iletme fikri
üzerinde de çalýþtý. Ancak, o zamanlar böylesine icat ve keþiflerin insanlýða sunulmasýnýn
zamaný henüz gelmemiþti. Ýnsanlýk bunlar için
deðil, o zamanlar en fazla ihtiyaç duyulan þey
olan alternatif akým için hazýrdý. Böylece
Tesla isimli mucit gönlü kýrýk ve fakir olarak
küçük bir otel odasýnda tek baþýna öldü.
Belirli bir konuda baþarýya ulaþtý ve sonra
diðer tarafa göçtü. Çok belirli bir þey yapmak
üzere dünyaya gelmiþti, bunu baþardý ama
yapabileceði diðer þeylerin hepsinde engellendi ve sonra dünyadan ayrýldý. Bu aslýnda
çok olaðan bir durumdur. Eðer tarih içinde
joker iþlevi görmüþ diðer insanlara bakar ve
olaylarý tahlil ederseniz, bunun tekrarlanan bir
kalýp olduðunu fark edebilirsiniz.
Dünya belirli icatlar için hazýr hale
geldiðinde baþka mucitler gezegene
gelmiþlerdir. Hatýrda tutmanýz gereken husus
Ruh'un bilgi vermediði ama bilginin ortaya
çýkmasýna, çoðunlukla da dünyanýn birçok
yerinde ve ayný zamanda ortaya çýkmasýna
izin veriyor olmasýdýr. Size bununla ilgili bazý
örnekler vermek istiyorum.
Bu baðlamda Wright Kardeþler çok iyi bir
örnek oluþturmaktadýr. Sizce insanýn motor
yardýmýyla uçmaya baþlamasýnýn bu kadar
geç döneme sarkmasý tuhaf deðil mi? Tarihsel
dönemler dikkate alýndýðýnda, sanki bu daha
dün olmuþ gibidir. Hattâ bazý akrabalarýnýz
bile uçaklarýn baþlangýç dönemlerini yaþamýþ
olabilirler. Sevgili varlýklar, Çinliler binlerce
yýldan beri uçurtma uçuruyorlar ve dolayýsýyla kuþlarýn uçuþ dinamiði hakkýnda bilgiye
sahipler. Buna raðmen birilerinin bunun farký-
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na varmasý ve herhangi bir güç kaynaðý kullanmak suretiyle gerekeni yapmasý için acaba
neden bu kadar uzun süre beklenmesi gerekiyordu? Ýki bisiklet tamircisi ancak yakýn bir
zamanda olayý bir ölçüde çözebildiler.

sonuç olarak yapmak için geldikleri þeyi yaptýlar ve gittiler. Jokerler ve özellikle de gezegeni deðiþtiren icatlar söz konusu olduðunda,
bu durum sizin bildiðinizden ve tahmin
ettiðinizden çok daha yaygýndýr.

Bunun tuhaf olduðu apaçýk ortadadýr ama
bu iki kiþinin ayný icat üzerinde bir okyanus
ötede çalýþmakta olan Fransýz mucitten
sadece iki hafta önce baþarýya ulaþmýþ olmasý
da baþlýbaþýna garip ve dikkate alýnmasý
gereken bir durumdur. Olay belli bir mesafeden incelendiðinde, sanki icadýn dünyanýn
kullanýmýna sunulmasýnýn zamanýnýn gelmiþ
olduðu ve bu nedenle de joker olarak bu
zamanda ortaya çýkmasýnýn garantiye alýnmýþ
olduðu gibi bir görüntü vardýr. Kim ilk olarak
finiþ çizgisini geçerse, o parsayý toplayacaktý.
Ancak, asýl tuhaflýk zamanlama ile ilgilidir.
Çok uzun bir süreyle, özenle kalýn bir örtü
altýnda tutulan bir icat üzerinde birdenbire
birçok kiþinin çalýþmaya baþlamasý ve
neredeyse ayný zamanda ortaya çýkaracak
duruma gelmesi gerçek tuhaflýktýr.

Radyoyu kim icat etmiþti? Doðru zamanda,
doðru yerde olmasýndan dolayý takdiri ve
övgüleri toplayan Gugliemo Marconi isimli
kiþi mi, yoksa hüsran üstadý joker Tesla mý?
Marconi övgüyü aldý ama icat aslýnda her
yerde olgun meyve gibi toplanmak üzere bekliyordu. Dünya bu icat için hazýrdý ve icat
doðru zamanda gezegenin bilincine teslim
edildi ve insanlar da icattan yararlanmaya
baþladýlar. Ancak, her iki kiþi de birbirinden
ayrý olarak ama ayný zamanda buluþu yaptýlar.
Sonuç olarak dünyanýn kullanmak üzere hazýr
olduðu bir icat, doðru zamanda gezegenin
bilincine teslim edildi ve insanlar yararlanmaya baþladýlar.

Bu iþin baþlangýcýný yapmak Wright
Kardeþlere nasip oldu ama onlar gerisini
getiremediler. Onlar temel kanat eðiminin
ötesine hiç geçemediler ve kanatçýklarla ilgili
sezgisel fikirlere veya bugün bilinen uçuþ
kontrol bilgilerine hiç ulaþamadýlar. Baþka
insanlarýn olayý kýsa süre içinde çok daha ileri
noktalara taþýyabilmesi onlarda hüsran ve düþ
kýrýklýðýnýn, hattâ belki de saðlýk sorunlarýnýn
ortaya çýkmasýna yol açtý. Ömürlerinin geri
kalan bölümünde iþlevlerini yerine getirememe düþüncesi ve üzüntü ile boðuþtular ve
ilk baþta yaptýklarý buluþ dýþýnda icadýn
geliþtirilmesine herhangi bir katkýda bulunamadan bu dünyadan göçüp gittiler. Biri
diðerinden çok daha önce öldü ve diðerinin
kedere boðulmasýna neden oldu. Ancak,

Bu söylediklerimle üzerinde düþünmenizde
fayda olan bazý hususlara iþaret etmek istiyorum. Size gelecekte de joker iþlevi görecek
olan birçok icat olacaðýný söyledik. Bizim
geleceðini ve hazýr olduðunu bildiðimiz ama
zamaný gelmeden önce kesinlikle kullanýmýnýza sunulmayacak olan bir icat var.
Size bu icadýn bazý özelliklerini bile bildirdik
ama kimin bu iþi baþaracaðý hakkýnda herhangi bir bilgi vermedik. Bu icadýn zamanýndan
önce ortaya çýkacaðý ile ilgili olarak herhangi
endiþemiz yok ancak kesinlikle bildiðimiz
husus bu jokerin veya icadýn yolda olduðudur.
Size bunun kuantum alaný görebilme yeteneði
olduðunu söylemiþtik. Bu icat sayesinde fizik
yeniden tanýmlanacaktýr. Karanlýkta kalan
veya görünmeyenle deðil, artýk kendisini
gösterenle mükemmel þekilde çalýþabilecek
durumda olacaksýnýz. Her þey tam gözünüzün
önünde olacaktýr. Eðer kalýplarý görebilirse-
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niz, kütlesi olmayan objeyi anlamak kolay
hale gelecektir. Kuantum alanlarda kalýplarý
görmeye baþladýðýnýzda kafalarda kocaman
bir ampul yanmaya baþlayacak. Bir anlamda
tekerleðin icadýyla eþanlamlý bir husus ve
yüzyýlýn joker icadý olacaktýr. Bu çerçevede
ücretsiz enerjiden söz etmiyoruz. O baþka bir
konudur ve zaten gelmektedir.
Þimdi birçok kiþi, insanlýðýn buna neden bu
zamanda sahip olamadýðýný ve bunu neyin
engellediðini bilmek istiyor. Size bunun sebebinin bu icadýn kolaylýkla silâh haline getirilebilmesi olduðunu söylemiþtik. Bu icadý
silâh haline getirmekten kaçýndýðýnýz ve feragat edeceðiniz bilinç düzeyine ulaþtýðýnýzda
icat ortaya çýkacaktýr. Bunun asla mümkün
olmayacaðýný düþünmeyin çünkü yolda geliyor. Nasýl Wright Kardeþler için, Tesla için ve
Einstein için geçmiþte zaman geldiyse, bunun
için de zaman gelecektir.
Einstein gerçek anlamda ve özgün bir
jokerdi ama kuantum düþünceden yoksundu.
Bununla birlikte, onun ortaya attýðý fikirler
ve yenilikler bugün itibarýyla hâlâ, hattâ o
zamandan daha güçlü þekilde geçerliliðini
koruyor ve bilim hâlâ o kavramlarý daha iyi
anlayabilmek için atomun içinde daha derine
inme çabasý içinde. Hâl böyle olduðuna göre,
Einstein'in iþinin henüz bitmediðini çünkü
onun tarafýndan ortaya atýlan kavramlarýn
yüzyýlýn icadýna uygulanacaðýný söyleyebilirim. Dolayýsýyla, kuantum olmamakla birlikte
Einstein tarafýndan belirlenen prensipler
gelmekte olanla yakýndan ilgili olacaktýr.
Bu baðlamda Einstein'ýn, ortaya çýkardýklarý
þeyin geliþtirilmesini baþkalarýna býrakanlardan farklý olarak, geçmiþte joker olarak ortaya
çýktýðýný ve joker olmaya devam ettiðini
söyleyebilirim. Einstein'ýn kavramlarý zamanla ilgiliydi ama onlar zamanýn dýþýnda kalarak
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geçerliliklerini sürdürüyorlar. Eðer Einstein'a
gezegene getirmiþ olduðu þeyden dolayý
mutlu olup olmadýðýný sorsaydýnýz, cevabý
olumsuz olurdu. Einstein gerçekten istediði
sonuca ulaþamamaktan dolayý hüsrana
uðramýþ olarak öldü. Aynen Tesla gibi,
Einstein da ulaþmak istediði noktanýn hemen
parmak ucunda olduðunu ama yine de eriþiminin dýþýnda kaldýðýný hissediyordu.
Ayný çerçevede Ýkinci Dünya Savaþýndan
da söz edebiliriz. Þimdi uzaydan gelmiþ olan
bir bilimci olduðunuzu düþünün. Bu dünyada
yaþayan bir insan olarak sahip olduðunuz
duygularýnýzý devre dýþýna çýkarýn ve olaya
uzaydan gelen bir varlýk olarak bakýn. Ýkinci
Dünya Savaþý joker deðildi ama ona neden
olan kiþi jokerdi. O dönemde kimse bunu
beklemiyordu. Böyle bir þey nasýl olabildi?
Bu olabilecek en aþaðýlýk ve adi eski enerji
kartýydý ve olaylar gezegenin bilinç düzeyine
en uygun þekilde gerçekleþti. O sýrada Birinci
Dünya Savaþý yeni sona ermiþti ve aslýnda
Ýkinci Dünya Savaþý da birincisinin devamý
veya uzantýsýydý. Pek çok benzerlik vardý ama
kullanýlan silâhlar çok daha güçlüydü ve
dolayýsýyla çok daha fazla tahribat yaratýyordu. Kutsal yazýlarda yer alan kehanetleri
hatýrlayýn. Gezegen çapýnda kitlesel imhaya
doðru gidiyordunuz. Bu sefer de üçüncü
dünya savaþý ikincisinin uzantýsý olacaktý ve
2000 yýlýna gelindiðinde insanlýk neredeyse
yok edilmiþ olacaktý.
Daha önce belirttiðim gibi, Ýkinci Dünya
Savaþý deðil, onu çýkaran kiþi jokerdi ve bu
kiþi yakýn tarihteki en düþük bilincin
öncülüðünü yaptý. Bu kiþinin kim olduðunu
hepiniz biliyorsunuz. Bu joker siviller de
dahil olmak üzere milyonlarca insanýn
ölümüne yol açtý ve insanlýðýn o aþaðýlýk
karanlýk tarafýný daha önce hiç olmadýðý kadar
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açýða çýkardý. Bir soykýrým, bir ýrk savaþý
baþlamýþtý ve pek çok kiþi onun yolundan
gidiyordu. Karanlýk taraf kazansaydý, bu
neredeyse uygarlýðýn sonu anlamýna gelebilecekti.
Bu dehþetengiz bir jokerdi ve gezegen
tarafýndan yaratýlmýþtý. Bu iþ sona erdiðinde
tüm dünya derin bir nefes aldý ve kýsa bir süre
için olsa bile durumun bu þekilde devam edemeyeceði ve bir þeyler yapýlmazsa bu çýlgýnlýðýn yeniden ortaya çýkacaðý kabul edildi. Bu
adam olmasaydý ne BM, ne AB, ne de
dünyanýn birleþtirilmesi giriþimleri olurdu.
Eðer o adam ve kaybedilen milyonlarca
yaþam olmasaydý bugün sahip olduklarýnýzý
hayal bile edemezdiniz. Þimdi mantýðýnýzý bir
kenara koyun sevgili varlýklar. Bunlarýn Ruh
tarafýndan deðil, insanlýðýn aþaðýlýk tarafýnýn
en alt katmaný tarafýndan yaratýlmýþ olduðunu
görün. Burada karanlýðýn en kötü tarafý kendisini göstermiþ, gemi azýya almýþtýr ama
dünya buna þiddetle itiraz etmiþ, karþý koymuþ ve bu çukurdan dýþarý çýkmaya çabalamýþtýr. Þimdi görmeye baþladýðýnýz þeylerin
baþlangýcý 50 küsur yýl önce ortaya çýktý. Þu
anda içinde bulunduðunuz ve fark ettiðiniz
deðiþim çok yavaþ cereyan etmektedir ama
50 küsur yýl önce baþlamýþtýr.
Þu anda içinde yaþamakta olduðunuz
hayret verici ve hayranlýk uyandýrýcý deðiþim
süreci yavaþ cereyan etmektedir. Hiçbir þey
derhal ve tümüyle gerçekleþmez. Aslýnda
savaþýn sona ermesi ayný zamanda baþka bir
þeyin de baþlangýcýydý. Soðuk savaþ Ýkinci
Dünya Savaþýnýn parçasý olan bilinçten kaynaklanan doðal bir olaydý. Sevgili varlýklar,
eðer soðuk savaþ o haliyle devam etseydi,
deðiþim asla ortaya çýkamazdý. Bunun
akabinde baþka bir joker ortaya çýktý ve
Sovyetler Birliði çöktü.
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Soðuk savaþ daha fazla devam edemezdi ve
bildiðiniz þekilde sona erdirildi. Aslýnda bu
jokerlerin en büyüðüydü. Bu joker ortaya çýkmak zorundaydý çünkü Ýkinci Dünya
Savaþýnýn sonunda insanlar hep beraber rahat
bir nefes aldýlar ve böyle bir þeyin asla bir
daha olmayacaðýný, Üçüncü Dünya Savaþýnýn
çýkmayacaðýný açýkça belirttiler. Dünyanýn
bilinci bunu reddetti ve böylece bu ihtimal
ortadan kalktý. Bu muazzam bir jokerdi ve
joker her þeyi deðiþtirdi. Bu hiç beklenmedik
bir olaydý ve kimse tahmin bile edememiþti
ama her þeyi deðiþtirdi. Joker her þeyi tam
sizin istediðiniz gibi veya sizin doðru
olduðunu düþündüðünüz þekilde derhal
deðiþtirmeyebilir ama deðiþim olduðu için
siz hareket etmek zorunda kalýrsýnýz.
Partnerim konuþmalarýnda bir alandan,
ýsrarla uyum isteyen hayýrsever fizikten söz
etmektedir. Bu þimdi gerçekleþmekte olan
deðiþimde eskisine göre çok güçlü þekilde
ortaya çýkmaktadýr. Burada sadece fizik ve
uyum yasasý söz konusudur. Bu iþ nereye
gidiyor olursa olsun, neler olup bitiyor olursa
olsun, alanýn sizlerin anlamayacaðýnýz, göremeyeceðiniz veya bilemeyeceðiniz þekilde
olayý belli yöne doðru itmekte olduðunu akýlda tutmanýzý istiyorum.
Daha sonraki süreçte baþka bir joker olan
Steve Jobs ortaya çýktý. Onun yaptýklarý esas
olarak teknolojiyle ilgili deðildir, çünkü bunlar her halükârda ve o dönemde olacaktý. Bu
daha ziyade müzik paradigmasý ile, varolan
iletiþim imkânlarýný nasýl deðerlendirdiðinizle, nelerin mümkün olduðu ile ve neler yapabileceðinizle ilgilidir. Steve Jobs olayý özgürleþtirdi ve onun sayesinde müziðe ulaþma ve
dinleme meselesi bundan böyle asla eskisi
gibi olmayacak. Steve Jobs temelde belli bir
þey baþardý ve sonra dünyadan göçtü. Bazýlarý
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Steve Jobs'un Tesla'nýn yeni enkarnasyonu
olup olmadýðýný sordular. Hayýr, bu doðru
deðildir ama Tesla daha sonraki zamanda
baþka bir þey yapmak üzere gerçekten de
dünyaya geri geldi. Dünyaya yapmalarý icap
eden bir þeyi yapmak amacýyla gelip gereðini
yapan mucitler ile ilgili olarak noktalarý birleþtirmeye baþlayabildiniz mi? Eðer Steve
Jobs daha uzun yaþasaydý, baþka þeyler ortaya
çýkabilir miydi? Evet, bu olabilirdi ama sizler
bunlara henüz hazýr deðilsiniz. Eðer herhangi
bir þey olacaksa, bu mutlaka bilinç tarafýndan
destekleniyor olmalýdýr.

ifadedir. 9 rakamý diðer numerolojik
veçhelerin birçoðundan daha güçlüdür ve onu
hissedebilirsiniz.

Þimdiye kadar söylediklerime bir
bakarsanýz, DNA'nýn keþfi, atom bombasýnýn
keþfi ve benzeri bazý þeylerden söz etmemiþ
olduðumu görebilirsiniz. Ancak, bunlarýn
hiçbiri joker deðildi ve hepsi uygarlýðýnýz
tarafýndan bilimin normal geliþimi sýrasýnda
ortaya çýkan yeniliklerdi. Jokerler büyük
ölçüde beklenmedik olaylardýr ve önünüzdeki
yolda onlarla karþýlaþacaksýnýz.

Bilmediðiniz þeyleri bilmiyorsunuz. Bu
yüzden de daha baþtan kesin bir kanaat oluþturmaktan kaçýnmanýz yerinde olur. Baþka bir
gezegenden geldiðinizi unutmayýn ve tüm
duygularýnýzý, önyargýlarýnýzý, siyasi hesaplarý
bir kenara koyun.

2016 Yýlýnýn Jokeri
Buraya baþka bir gezegenden geldiðinizi
hayal edin ve duygularýnýzý devre dýþý býrakýn.
Buraya geldiniz ve 2016 yýlýnýn sonunda
etrafý inceliyorsunuz. Çok önemli bir ülkede
baþkanlýk seçimi olduðunu görüyorsunuz.
Önyargýlarýnýzý devre dýþý býrakarak anlamaya
çalýþýn.
Þimdi 2016 yýlýný numerolojik açýdan
deðerlendirelim. 2016 dokuz rakamýný ifade
etmektedir. 9 rakamý basit numerolojide
tamamlanmayý temsil etmektedir ve genellikle bir þeyin tamamlanmasý anlamýna gelmektedir. 9 genellikle bir zaman döngüsünü, bir
enerjinin sonunu veya bir paradigmanýn
tamamlanmasýný göstermektedir ve güçlü bir

Baþkanlýk seçimini kazanmýþ olan kiþi çok
güçlü bir jokerdir ve bu ülkenin 45'inci
baþkaný olacaktýr. Tesadüfe bakýn ki, 45 de 9
rakamýný temsil etmektedir. Sonuç olarak 9'lu
yýlda bir 9 seçilmiþtir ve bu neler olduðuyla
ilgili bir öykü barýndýran çok önemli bir
durumdur. Size bunun henüz sona ermemiþ
olan bir joker olduðunu ve arkasýnýn gelmekte
olduðunu söyleyebilirim.

Büyük bir sopa deliðe sokuldu ve
döndürülmek üzere. Sopa döndürüldüðünde
baþka þeyler buna tepki verecektir ve daha
önce asla olmamýþ olan þeyler olmaya baþlayacaktýr. Yaþlý ruhlar, gelmekte olan jokerlerle
ilgili olarak rahatlamanýzý istiyorum.
Gelecekte daha iyi bir uygarlýk oluþturulabilmesi için jokerler yapmalarý icap eden þeyleri belli bir amaca yönelik olarak yaparlar.
Bazen size nelerin iþe yaramayacaðýný gösterirken, bazen de joker olmadan asla
deðiþmeyecek olan paradigmalarý açýða
çýkarýrlar. Þu anda elinizde olan çok önemli
bir jokerdir. Mesajýmýz budur.
Sürece dahil olduðunuzda ve etkilendiðinizde belirli þekilde tepki vermeniz gayet doðaldýr. Þiddetle karþý koyma tepkisi beklenmelidir zira aksi halde insan olmadýðýnýz
sonucu çýkarýlabilirdi. Baþka bir gezegenden
buraya geldiðinizi, etrafý incelediðinizi ve bir
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9'un diðer bir 9'la biraraya geldiðini
gördüðünüzü hayal edin, durum böyleymiþ
gibi davranýn.
Bir 9'la baþka bir 9'un biraraya gelmesi son
derecede ilginç deðil mi? Bu gerçek anlamda
bir þeylerin sonunun geldiðini ifade etmektedir. Ýþlerin yapýlmasý için kullanýlan eski yöntemlerin sonu gelmiþ olabilir mi? Belki de
sistemin kendisini düzeltmesi için ciddi
sarsýntýlarýn ortaya çýkmasý gerekmektedir.
Ýþlerin nereye gittiði konusunda hemen kesin
kanaat oluþturmayýn ve iþlerin nereye gittiðini
bildiðinizi düþünme cüretini göstermeyin.
Çünkü hiçbir þey sona ermiþ deðildir. Olay
kendi ülkenizle ilgili olduðunda varolan belirsizliðe raðmen rahatlayabilir misiniz? Siz bu
kadar iþin içindeyken nelerin olacaðý hakkýnda hiçbir bilginiz olmamasýna raðmen rahat
olabilir misiniz? Bu ýþýk iþçisinin sýnavýdýr.
Yaþlý ruh korku veya bunalýma kapýlmaksýzýn,
iþlerin nereye gideceðini izlemenin ilginç bir
deneyim olacaðýný söyleyebilen kiþidir. Bu en
son ortaya çýkan jokerin öyküsüdür. Bazý
þeylerden söz etmediðimiz doðrudur.
Bir an için durun ve düþünün. 2017 rakamýnýn "bir" yýlýný ifade ettiðini kavrayabiliyor
musunuz? Çifte 9 sayesinde bir tamamlanma
enerjisi olmasýnýn yanýnda, "yeni bir baþlangýca" gidiþ de söz konusudur (numerolojide bir
sayýsýnýn anlamý budur). Bu durumu daha iyi
anlayabilmeniz ve durumu daha açýk olarak
görebilmeniz için size numeroloji hakkýnda
daha fazla bilgi vermem gerekiyor. Bunu bir
sonraki celsede yapacaðým.
Bazý þeyler sadece bilimin doðal geliþiminin sonucu olarak ortaya çýkarlar. DNA'nýn
keþfi, atom bombasýnýn yapýlmasý jokerle
ilgili deðildi ve sadece bilimin normal geliþimi sürecinde ortaya çýktý. Joker derken biz
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gerçek anlamda beklenmeyen þeylerden söz
ediyoruz ve bunlardan bazýlarý yoldadýr. Sizin
hayrýnýz için jokerleri yolunuzun üstüne
çýkaracak kadar sizi önemseyen sistemin
hayýrseverliðini anlayabiliyor musunuz?
Birçok þeyin olmasý için üç neslin geçmesini
beklemek yerine, insanlarý çok hýzlý deðiþimlere yol verecek kadar seven ve önemseyen
sistemin güzelliðini fark edebiliyor musunuz?
Bunun yeni enerji olmasý dolayýsýyla size el
sallayan, size gülümseyen ve size dayanmanýzý söyleyen planý görebiliyor musunuz?
Ýþte deðiþim budur. Hiçbir þeyin sizi þaþýrtmasýna izin vermeyin. Bugün uzaydan gelen
ders budur.
Gelmekte olan çok güzel baþka bir þey daha
var. Bu celse ile ilgili olarak ne düþünürseniz
düþünün ve nasýl bir tepki verirseniz verin,
olan her þey içinde yaþadýðýnýz zaman
baðlamýnda doðrudur ve geleceðiniz bakýmdan gereklidir. Bu konu hakkýnda daha sonra
konuþacaðým. Sizin hayrýnýz ve rehavetten
sýyrýlabilmeniz için jokerleri yolunuzun
üstüne çýkaracak ve sopalarý döndürecek
kadar sizi önemseyen sistemin hayýrseverliðini anlayabiliyor musunuz? Gerçek nedenin ne
olduðunu mu bilmek istiyorsunuz? Deðiþim
buradadýr.
Kendinizi nasýl hissediyorsunuz? Rahatlamanýzý ve deðiþimin size getirdiklerine
gülümseyerek bakmanýzý istiyorum. Aranýzda
deðiþimle ilgili tüm bu konuþmalarý saçmalýk
olarak niteleyen kiþiler için bu celse uykudan
uyanma zili iþlevi görebilir. Bunlar gerçektir
ve gelmektedir.
Bugünün mesajý budur. Ben çok haklý
nedenlerle insanlara tutkun olan Kryon'um.
Ve öyledir.
KRYON

“Lütfen Yeni Yýlda

Aboneliðinizi
Yenilemeyi
Unutmayýnýz!..”

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

Adý, Soyadý:
Adres:
Posta Kodu:
Ýlçe:
Ýl:
Tel:
2017 yýlý için tek
Abone ücreti:

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
dergi fiyatý:
9.00 TL
Yurt içi
100.00 TL
Yurt dýþý
120.00 TL
Posta Çeki No: 10214085
(Sevgi Yayýnlarý)
Ýþ Bankasý IBAN: TR77 0006 4000 0011 0180 6837 24
Ayþegül Kayserilioðlu hesabý

