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Sevgili Dostlar
Çok þükür ki, insanýn, bizlerin tüm yaptýklarýmýza, her halimize karþýn
Bizi Sevgisinden Vareden baðýþlýyor, koruyor, merhametiyle, sevgisiyle
sarýyor, yeniden ve yeniden imkânlar veriyor her birimize. Böyle
olmasaydý, herkes her hatasýnda helâk edilseydi, dünya üzerinde insan
nesli çoktan kururdu. Hani bazýlarý kendilerine bir kötülüðü dokunmadýðý halde, þahsen tanýmadýklarý ama görüp beðenmedikleri ya da
baþka aðýzlara bakýp da kötülüðüne çabucak inandýklarý þahýslarýn yok
olmasýnýn, ortadan kaldýrýlmasýnýn çare olduðunu düþünürler, ölümünü
ister, beklerler ya... Aslýnda bilseler o þahsa bir þey olursa eylemi
yapanlar kadar ona olumsuz düþünce gönderenler de sorumludur o
sondan. O, herkesi korur, herkesi kayýrýr. O’nu bilen iyi insanlara
düþense herkese iyilik ve hayýr dilemektir. Çünkü bizler bütünü göremez,
bilemeyiz; ama istiyorsak eðer yükselmemiz, daha yukarýlara çýkmamýz
gerekir. Bu da ancak onunla bununla, baþkalarýyla uðraþmayý býrakýp,
kendisiyle ilgilenen akýllý insanlarýn yapacaðý iþtir. O insanlar bilgisini,
tecrübesini daha çok artýrmak için kullanýr imkânlarýný, zamanýný.
Ýzledikçe, gördükçe, hem kendi hem de baþkalarýnýn tecrübelerinden
faydalandýkça her þeyin dýþýnda ve ötesinde hayýr ve sevgiyle iþletilen,
ayakta duran düzenin içinde bulunduðumuzu farkeder. Sebep neticeler,
zamanlamalar, alacak verecekler, ödenecek borçlar, yarým kalmýþ iþler,
tamamlanmayý bekleyen döngüler... farkýna varalým ya da varmayalým
her þey þaþýrtan ama kendisi asla þaþmayan ince bir düzeni, ince bir
planý iþaret etmektedir. O zaman O’na olan inanç, O’na gerçek sevgiyle
baðlanmýþ hakiki inanç her yanýný doldurur.
Bu kapý, sadece dinlerin, toplumlarýn, örf ve ananelerin iyidir dediði
kiþilere deðil, O’nun varettiði herkese açýktýr. Bizler dünya aklýmýzla
kolayýndan kararlar vermekten, peþin hükümlerden, çabuk yargýlamaktan kaçýnmalýyýz kardeþlerimizi. O’nun varettiði herkes kýymetlidir, kutsaldýr. Hele yakýnlarýnýn, tanýdýklarýnýn, belki de dünyanýn gözü önünde
bedeller ödeyerek aramýzdan ayrýlanlarý, karmalarýný ve döngülerini
tamamlamaya çalýþanlarý gönülden anlamaya özen göstermeliyiz, ama
önce gönüllerimizde hiç kimseye karþý kin tutmamaya dikkat ederek.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsan davranýþlarýnda
içgüdülerin ve
çevrenin etkisi
elbette vardýr,
ama bunlar aklýn
ve bilgilerin geliþmesiyle
frenlenirler,
ilkellikten sýyrýlýrlar.
Sevgi faktörünün araya
girmesiyle de
yüce bir þekil alýrlar.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Yýkýcýlýk
Yapýcýlýða Dönüþür Mü?
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KÖTÜ TOHUM
Bir tiyatro oyunu vardý
ve sonra sinemaya da
uygulandý, Kötü
Tohum'du onun ismi.
Doðuþtan kötü olan,
kötülükten zevk alan bir
çocuðun kötülükleri
anlatýlýyordu, o oyunda.
Temel fikir, bazý insanlarýn doðuþtan kötü
olduklarý, içgüdüsel
olarak kötülük yaptýklarý,
saldýrgan ve yýkýcý olduklarý esasýný vurguluyordu.
Gerçekten öyle midir?
Bazý çocuklar doðuþtan
kötü, saldýrgan ve yýkýcý
mýdýr? Bu bir soyaçekim
midir? Ýçgüdüler mi bu
durumu hazýrlýyor, yoksa
çevre koþullarý mý,
görenekler mi veya kötü
davranýþlardan örnek
almalar mý bu kötülükleri
doðuruyor? Yahut da
yanlýþ eðitim veya
eðitimsizlik mi çocuklarý
saldýrgan, yýkýcý ve kötü
olmaya yöneltiyor. Bütün
bunlar son yüz yýl içinde
epeyce tartýþýlmýþ,
deðiþik görüþler öne
sürülmüþ, yeni yeni
görüþler de ortaya çýkmaktadýr. Bunlarý aþaðýda
kýsaca özetleyeceðim,
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sonra da kendi görüþlerimi bildireceðim.
Bazý çocuklarýn hayvanlara zarar vermekten
âdeta zevk aldýklarýný
görmüþsünüzdür.
Böceklere, kedilere,
köpeklere iþkence eden,
onlarýn baðýrýþlarýný, çýrpýnýþlarýný zevkle seyreden çocuklar vardýr.
Arkadaþlarý ile uyumlu
olamayan, onlarýn oyunlarýný bozan, anlarýn eþyalarýna veya bedenlerine
zarar veren saldýrgan,
yýkýcý çocuklardýr onlar.
PSÝKOLOGLARIN
GÖRÜÞLERÝ
S. Freud önceleri
içgüdüleri ikiye ayýrdý.
Birisi "cinsel içgüdü
(Libido)" ve ikincisi
"kendini koruma
içgüdüsü". Bütün
davranýþlarýn bu iki
içgüdüden kaynaklandýðýný iddia etti.
Bazý insan davranýþlarý
da onu destekler nitelikte
idi. Daha sonralarý Freud
bu ikilemi kýsmen
deðiþtirdi. Yeni ikilem,
"yaþamla ilgili içgüdüler
(Eros)" ve "ölümle ilgili
içgüdüler" idi. Freud

diyordu ki; "yaþayan
maddeyi korumaya yönelik içgüdünün yanýsýra,
bu birimleri parçalamaya
ve onlarý yeniden ilkel
durumlarýna döndürmeye
çabalayan, öncekine
karþýt bir baþka
içgüdünün olmasý gerektiði sonucunu
çýkardým."(1)
Ona göre ölüm
içgüdüsü, organizmanýn
kendisine yönelmiþ ise,
kendini yýkýcý bir
dürtüdür. Ama dýþa
yönelmiþse, baþkalarýný
yýkma, yok etme eðilimidir, saldýrganlýðýn temeli
bu ölüm içgüdüsünün
kiþinin yaþamýna egemen
olmasýndandýr. Ölüm
içgüdüsü, cinsellikle birleþtiðinde baþkasýna
yönelik þekilde "sadizim"
denilen karþýsýndaki
eþine iþkence ederek, acý
vererek zevk alma sapýklýðý ortaya çýkar.
Kendine yönelik þekilde mazoþizm, eþinden
iþkence görerek, acý çekerek zevk alma sapýklýðý
ortaya çýkar deniliyor.
(1) Erich Fromm, Ýnsandaki
Yýkýcýlýðýn Kökenleri.
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Daha sonra K. Lorenz,
saldýrganlýðý insanýn
içinde biriken enerji
pýnarýnýn dýþa patlamasýdýr, diye yorumlar.
Yani Lorenz'e göre
saldýrganlýk dýþ uyaranlara karþý bir tepki deðil
insanýn içinde gömülü,
serbest kalmaya çabalayan içgüdülerdir.
Bu içgüdücü açýklamalara karþý bir de
davranýþý açýklamalar
var. J. B. Watson'un kurduðu ve B. F. Skinner'in
geliþtirdiði bu ekole göre, insanýn davranýþlarýný,
içgüdüler ve doðuþtan
getirilen etkenler deðil,
toplumsal, çevresel ve
kültürel etkenler biçimlendirir. Bilhassa saldýrganlýk, saldýrganlýk
örnekleri, zulüm örnekleri görerek geliþir. Yahut
da yapýlan iþkence ve
zulme bir tepki olarak

geliþir. Onlar insanýn iyi
ve akýllý olarak doðduðunu, ama sonradan
ailenin, çevrenin,
toplumun etkisiyle bozulduðunu iddia ediyorlardý.
Ýçgüdü veya davranýþçý
görüþlerin arasýndaki bu
temel ayrýlýða karþýn, bir
ortak yönleri vardýr. Ýkisi
de kiþiyi robot gibi
görüyorlar, onun aklý ve
hür iradesi yok sanki.
Ýnsan, ister koþullandýrmanýn sonucu olsun, ister
hayvanlýk döneminden
getirdiði içgüdüler sonucu olsun, yalnýzca kendi
dýþýndaki koþullarca
belirlenir. Ýçgüdü
ipleriyle veya koþullandýrma ipleriyle
denetlenen bir kukladýr
sanki. Yani insan kendi
yaþamýnda hiçbir role,
hiçbir sorumluluða ve
hiçbir özgürlüðe sahip
deðildir.

Bu konuda daha bir
çok görüþ var. Ama
temelde bu özetlediðim
görüþlerden kaynaklanýyor, onlar da bazý düzeltmeler yapýyorlar.
BÝZE GÖRE
Ýnsan, aklý olan ve
aklýnýn geliþtiði oranda
hür iradesi olan bir
mahlûktur. Ýnsaný hayvandan ayýran en büyük
özellik akýldýr. Akýl, bilgi
ve tecrübelerle geliþir.
Hayvanda içgüdü diyeceðimiz bazý programlanmýþ davranýþlar vardýr.
Adeta görevine göre
programlanmýþ bir robot
gibi. Korunma
davranýþlarý, saldýrma,
saklanma ve kaçma gibi,
beslenme davranýþlarý,
üreme davranýþlarý...
Bunlar her hayvan
türünde, o türe özgü
þekiller gösterir, asýrlar
da geçse bunlarda bir
geliþtirme söz konusu
olamaz.
Ýlkel insanda tecrübe ve
bilgi kýt olduðu için aklý
geliþmemiþtir.
Davranýþlarý hayvana
yaklaþan içgüdüsel programlamalar halinde
baþlar. Ama olaylardan
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ve tecrübelerinden ders
alarak insan
davranýþlarýný sürekli
geliþtirir. Bunu çocuklarýn, hattâ bebeklerin
davranýþlarýnda gözlemek
mümkündür. Meme
isteyen bir bebek, her
aðlayýþta meme verildiðini görürse, ihtiyacý olsun,
olmasýn, caný sýkýldýkça
veya keyfi istedikçe
aðlayacak, her seferinde
aðzýna meme verilmesini
bekleyecektir. Ondan
sonra dudak tiryakisi olacak, meme bulamayýnca
kuru meme ile, suni
lastik memelerle
yetinecektir. Oysa çocuk
belli saatlerde, onun
aðlamasýna hiç aldýrýþ
edilmeden meme verildiðini anlarsa gereksiz ve
faydasýz aðlamalara kalkmayacaktýr. Bu, çocuk
için, bir tecrübenin olumsuz ve olumlu
sonuçlarýdýr.
Meme çaðýný geçmiþ
çocuklarda, her þeye
sahip olma, her
gördüðünü isteme eðilimleri baþlayacaktýr,
Ýsteklerini elde etmek
için de aðlama silâhýný,
gittikçe dozunu artýrarak
kullanacaktýr. Aile onun
isteklerini, gereklilik,
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doðruluk ve hak
sýnýrlarý içinde
tutmayý öðretebilirse, baþka
çocuklarýn oyuncaklarýna
"benim" diye
sarýlmayacaktýr.
Aksi halde, her
þeyi kendi malý
gibi görecek,
herkesin malýna,
huzuruna, hakkýna çekinmeden
saldýracaktýr.
Eðitimin, terbiyenin,
yani doðru davranýþlarýn
ve doðru bilgilerin
çocuða küçükten benimsetilmesinin önemi
büyüktür. Aslýnda bu ona
acý tecrübelerle
kazanacaðý bilgileri, ona
çok pahalýya gelecek bilgileri, çok ucuza
kazandýrmaktýr. Ailenin
ve sonra okullarýn ve
toplumun çocuklara
yapacaklarý en büyük
hizmet budur.
Ýnsan davranýþlarýnda
içgüdülerin etkisi yok
mudur? Þüphesiz vardýr,
ama büyütüldüðü kadar
deðildir. Hormonlarýn
ortaya koyduðu, cinsel
yapýlarýn belirlediði cinsel içgüdüler, erkek ve

kadýn hayatýnda önemli
yer tutar. Ama bunlar,
aklýn ve bilgilerin
geliþmesiyle frenlenirler,
ilkellikten sýyrýlýrlar,
sevgi faktörünün araya
girmesiyle de çok yüce
bir þekle girerler ve birlik
sembolü olurlar. Elbette
insanda hazza koþma ve
acýdan kaçma eðilimi
vardýr. Vücutta haz
cisimciklerinin fazla
olduðu bölgelerde haz
duyma daha belirgindir.
Öte yandan görüyoruz ki
cinsellik, kadýnda olsun,
erkekte olsun, kendi
kiþiliðini ortaya koyma
aracý olmaktadýr. Ayný
zamanda sevgisini,
aþkýný, vericiliðini, insanlýðýný ortaya koyma aracý
haline de yüceltilmiþtir
insanda.
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Yani cinsel içgüdü,
hayvanda olduðu gibi
deðildir, insanda.
Geliþmiþ insanda da ilkel
insandan çok farklý, çok
yüce þekillere girmiþtir.
Bilginin ve sevginin gittikçe artan oranda insan
aklýna ve ruhuna egemen
olmasý, çok þeyi olduðu
gibi, cinselliði de çok
yüceltmiþtir. Freud ve
takipçileri bilgi ve sevgi
faktörünün etkilerini tam
göremedikleri için yanlýþa düþmüþlerdir.
Çevrenin, davranýþlarýn, kötü örneklerin
ve toplumun etkisi de
elbette vardýr. Ama
insanýn akýl ve gönül
sahibi olduðu hiç unutulmadan bu etkenlerin göz
önünde tutulmasý gerekir.
Akýl ve gönül, bilgi ve
sevgiyle geliþir. Akýl ve
gönül geliþtikçe de iyi
davranýþlara yönlenme
kolaylaþýr. Kötü yolda
giden bir insanýn
okuduðu bir kitaptan
edindiði doðru bilgilerle
düzeldiði çok görülmektedir. Yine zalim ve
saldýrgan bir insanýn aþýk
olunca, sevgiyi olanca
gücüyle tadýnca, sevecen
olduðu da zaman zaman
görülmüþtür.

YIKICILARI ve
SALDIRGANLARI
DEÐÝÞTÝRMEK
MÜMKÜN MÜDÜR?
Yýkýcýlýk ve saldýrganlýk soydan geçebilir mi?
Karmaþýk düþünce ve
duygularýn sonucu olan
yýkýcýlýðýn ve saldýrganlýðýn genlerle, kromozomlarla soydan geçebileceðini sanmýyorum.
Olsa olsa öyle bir eðilim
veya hassas bir bünye
yapýsý geçebilir.
Yýkýcýlýðýn ve saldýrganlýðýn genlerle geçtiði
bilimsel olarak gösterilmeden de öyle bir
varsayýmý kabul etmek
mümkün deðildir.
Yani kötü tohum tezini
kabul edemeyiz. Buna
karþýn doðuþtan saldýrgan
ve yýkýcý bir karakteri
veya daha doðrusu ruh
yapýsýný kabul edebiliriz.
Çünkü insanlar dünyaya
tekrar tekrar geliyorlar.
Bunun yüzlerce bilimsel
delili var, O halde
geçmiþ hayatýnda zalim
ve katil bir insanýn
birden melekleþmesi
mümkün deðildir. O eski
yanlýþlarýný ve kötülüklerini oldukça idrak etmiþ
olabilir belki, ama tama-

men düzelmiþ olamaz. O
hatalarýndan, kötülüklerinden yine dünyada,
geçireceði yeni tecrübelerle, edineceði yeni bilgilerle kurtulacaktýr.
Burada eðitimin ve
verilecek doðru yaþam
bilgilerinin önemi kendiliðinden ortaya çýkýyor.
Hiçbir insana, ümitsiz,
düzelmez bir yaratýk
olarak bakmamak
lâzýmdýr. Her yeni doðan,
yeni bir hamurdur. Ýyi bir
hamurkârýn elinde ona
iyi þekiller verilebilir.
Elbette her hamur ayný
güzellikte, ayný yetenekte
deðildir. Her insan
Yaradan'ýn sevgisinden
varolmuþtur. Özünde,
ruhunda O'ndan bir nur
var. Öyleyse her insan er
geç düzelecek ve yükselecektir. Ama kimisi bir
hayatta düzelir, kimisi on
hayatta, kimisi de belki
yüz hayatta. Eðitimcilere
ve ebeveyne düþen
görev, çocuklarýna
küçükten güzel örnekler
göstererek iyiliðe, doðruluða, hakka saygýlý
olmaya alýþtýrmaktýr.
Onlarý düzenli ve
çalýþkan olmaya, bilgisini
ve sevgisini sürekli artýrmaya özendirmek, bu
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esaslarý benimsetmek ve
uygulatmak lâzýmdýr. Bu
esaslarý önceleri otomatik
olarak benimseyen
çocuklara, sürekli onlar
üzerinde konuþarak,
düþündürerek, sorular
sorarak ve sordurarak
bilinçlendirmeye ve ruhlarýna benimsetmeye
çalýþmak gerekir.
Dünya olgunlaþma, düzelme ve
arýnma yeridir.
Ýnsandan ümit
kesmeye
kimsenin
hakký yoktur. Ýnsaný
sevmek ve
insana
sevmeyi ve
insanlýðý
öðretmek,
mutluluðun,
huzurun bunda
olduðunu açýk açýk ve
tekrar tekrar göstermek
lâzýmdýr. Düzen ve disiplinin yanýnda, sevgi,
sabýr ve hoþgörü ile
davranacak eðitimcilerin
yapacaðý büyük hayýrlar
vardýr. Bazý gönüllere ve
zihinlere ekilecek iyi
tohumlar kýsa sürede
filizlenir, büyür. Bazýlarý
için mevsimler boyu beklemek, bazýlarý için yýllar
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boyu beklemek gerekebilir. Ama bu bekleyiþ
sürelerinde gerçekleri
göstermekte, güzel
örnekleri vermekte, bilgilerin nasýl doðru, nasýl
yararlý, nasýl yücelten,
huzur veren olduðunu
usanmadan belli etmekte
büyük hayýr vardýr.

Unutmayalým ki
bugün dünya asýrlarýn
getirdiði bilgilerin, iyiliklerin ve sevgilerin biriki-

mini taþýdýðý gibi, bencilliklerin, kötülüklerin,
düþmanlýklarýn, kinlerin
ve nefretlerin birikimini
de taþýyor. Gönlü insan
sevgisiyle yananlarýn,
dünyayý düzeltmeyi,
insaný düzeltmeyi
kendine yüce, hattâ
ilâhî bir görev bilenlerin
bu gerçeði gözden uzak
tutmamalarý gerekir.
Ýnsanlarýn ve
dolayýsýyla
dünyanýn
düzelmesi çok
zor, ama
imkânsýz
deðildir.
Sevgiyle,
bilgiyle,
sabýrla ve
hoþgörü ile
iþe sarýlmak,
önce kolay düzeleceklerden baþlayarak, iyileri toparlayarak, güzellikleri,
güzel örnekleri ve
sevgiyi yýlmadan vererek
yürümek gerekiyor.
Ýyilik ve güzel
davranýþlar arttýkça
insanlarý öyle olmaya
özendirecektir. Doðru
yaþam bilgilerini her
araçla býkmadan
bildirmek, öðretmek ve o
bilgilerin bizzat örneði
olmak gerekiyor.
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Aydýnlatmak Yerine
Yakýp Yok Etmek
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

ENGÝZÝSYON
Ýslâm uygarlýðýnýn Avrupa seçkinlerinin gündemine girmesi, bilimsel ve
felsefi Arapça eserlerin Latinceye gittikçe artan bir tempoda çevirilerinin
yapýlmasý zihinlerdeki kara bulutlarý
daðýtmaya baþlamýþtý. Öte yandan, asýrlardýr din adamlarýnýn tekelinde olan
öðrenme, okuma, düþünme, yazma
yaygýnlaþma aþamasýndaydý. Din dýþý
laik kiþiler arasýnda derin bilgi ve
düþünce sahiplerinin sayýsý hýzla artýyordu, Katolik kilisesinin düþünce tekeli

sallantýdaydý. Acele tedbir alýnmazsa
binbir hüner ve çýkarla yapay olarak
oluþturulmuþ, Hz Ýsa'nýn aslýndan saptýrýlmýþ
dininin
temelleri,
hür
düþüncenin tutarlý hücumlarýna dayanamazdý. Bulunan çare basitti, etkiliydi.
Kurnazca hazýrlanmýþ, insanlýk dýþý ne
varsa fütursuzca içine sokulmuþtu. 1233
yýlýnda Katolik kilisesine; dine karþý
fikir yürüten kiþileri yargýlama ve ceza
hükmü verme hakký tanýnmýþtý, kilise,
Latince "inquisitio" (soruþturma)
kelimesinden türetilerek "Engizisyon"
adý verilen bu yargýlama ve hüküm
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verme hakkýný kullanacak, ancak daha
ileriye gitmeyecekti. Lütfetmiþler,
kesilen cezanýn uygulamasýný din dýþý
yöneticilere býrakmýþlardý. Cezaya
hükmediyorlar, çok ikiyüzlü bir
davranýþla, baðýþlanmasý dileðiyle
suçluyu, infazý yapacak kiþilere býrakýyorlardý, Baðýþlanma dileðinin altýndaki
hýnzýrlýðý farkedemeyerek safça suçluyu
salýverecek olanlarýn ise vay haline!...
Bu defa engizisyon önüne onlar
çýkarýlýyordu. Kilisenin bir baþka lûtfu
daha vardý. Hz Ýsa'yý çarmýha gererek
kanýný akýtan Musevilere benzemiyorlardý. Ölüm hükmü, kan akýtarak deðil,
diri diri ateþte yakýlarak uygulanacaktý.
Þeytanca planýn krallara dönük tarafý da
ihmal edilmemiþti. Her kim ki
engizisyondan hüküm giyer ve odun
yýðýnlarý üzerinde yakýlýrsa, geride
kalan eþ ve çocuklarýna sadece
avuçlarýný yalamak miras olarak kalacaktý. Zira tüm mallar krala kalýyordu.
Böyle incelikle düþünülmüþ bir plana
hangi kral hayýr diyebilirdi. Hem öte
dünyanýn hem bu dünyanýn hükmedenleri elele vermiþ, hür düþünceyi çift
kýskaca almýþlardý, kilise bu suretle 13.
yüzyýlýn baþlarýnda dine karþý oluþmuþ
büyük isyan fýrtýnasýný dindirmeyi
baþarmýþtý. Papa-Kral iþbirliði her iki
tarafýn da iþine geliyordu.
TEMPLUMCU'LARIN
VAY HALÝNE
14. yüzyýlýn baþlarýnda Fransa kralý,
paraya ihtiyacý olduðunu hissedince
hemen engizisyonu hatýrladý. Fransa'da
büyük malikanelere, çiftliklere sahip
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hýristiyan Templumcular tarikatý mensuplarý dikkatini çekti. Papayla anlaþýp,
onlara suç yakýþtýrýp mahkum etmek iþi
kýsa yoldan bitirebilirdi. Papayla anlaþmasý zor olmadý. Ýki taraf da þer planlarýnda birbirinin sýrtýný kaþýyýp
ganimeti paylaþmanýn tadýna varmýþlardý. Kurt, kuzuyu yemeye niyet
etmeye görsün.
Ýster ýrmaðýn yukarýsýnda, ister
ýrmaðýn aþaðýsýnda olsun "Suyumu niye
kirletiyorsun?" diye suçlanarak kuzunun bir pençede yere serilmesini kim
önleyebilir!?.. Bu Templumcular için de
böyle oldu, karalaþtýrýlan bir günde
bütün hepsi tutuklandý. Tabii ki iþkence
altýnda hepsi de nasýl þeytana taptýklarýný, nasýl dine aykýrý þeyler yaptýklarýný bülbül gibi itiraf ettiler. Bu kadar
zengin olmasalar bunlar baþlarýna
gelmeyecekti. Nihayet Papa, tarikata el
koydu ve bütün mallarý, olduðu gibi
kralýn hâzinesine aktarýldý.
OYUNCAK PAPALAR
Papalýk ile krallar, çýkarlarýn birleþtiði
durumlarda haklý haksýz dinlemeden
böyle rezilane iþbirliklerinde tereddüt
etmiyorlardý. Ya çýkarlar çatýþýr veya
paylaþmada uyuþulmazsa!?.. Ýþte o
zaman da devlerin çarpýþmasýyla ortalýk
altüst oluyordu. Papa'nýn kendi adamý
olmasý kralýn çok iþine geliyordu. 14.
yüzyýl baþlarýnda Papa, fazla cimriliðe
kapýlmýþ, Fransa kralýnýn isteklerini tam
karþýlamamýþtý. Kral, anladýðý dilden
konuþmakta tereddüt etmedi. Papa'yý
tutuklamak için Ýtalya'ya asker gönder-

10
di. Neyse ki kaçýp canýný kurtadý Papa.
Boþalan makama kralýn istediði birinin
seçilmesi hiç de zor olmadý. Birkaç yýl
sonra Fransa kralý iþi daha da saðlama
aldý. Sadece Papa'yý deðiþtirmekle yetinmedi, Papalýk makamýný da Fransa'ya
taþýdý. Papalýðýn yüzyýl kadar Fransa'da
kaldýðý dönemde, zaman zaman
Roma'da da ayrý Papalar olmadý deðil.
Bazan ayný anda üç Papa'nýn bile mevcut olduðu durumlar yaþandý. Ýþ ciddiyetini
kaybetmiþ,
komediye
dönüþmüþtü. 15. yüzyýlýn ilk yarýsý
neredeyse peþpeþe toplanýp daðýlan konsiller aracýlýðýyla Papa'lýk makamýnýn
birliðini saðlama çabalarýyla harcandý.
Sonunda Papa; Karþý-Papa ikilemi
olmadan tek Papa'nýn herkesçe tanýnmasýyla problem halledildi. Ancak olan
biteni, hiç olmamýþ yapabilmek kimsenin harcý deðildi, Papalýk makamý
onulmaz bir yara almýþtý. Artýk bir daha
da eski gücüne kavuþamadý.
ROGER BACON (1214-1294)
Papalýða engizisyon yetkisinin verildiði yýllarda delikanlýlýk çaðýný
yaþayan Ýngiliz Fransisken keþiþi Roger
Bacon'm hayatý, insanoðlunun her türlü
baskýya raðmen gerçeði dile getirmek-
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ten alýkonamayacaðýnýn bir kanýtýdýr.
Bacon, Arap kaynaklarýyla çok haþýr
neþir olduðundan Çaðýnda bilim olarak
ne varsa hemen hepsiyle ilgilenmiþti.
Bilgisi daha çok ansiklopedikti ama
geniþ alana yayýlmýþtý. Bir din bilgini
olmasýnýn yanýsýra, iyi bir matematikçi,
fizikçi, kimyacý, astronom ve coðrafyacýydý. Hattâ nice yýllar sonra Kristof
Colomb, onun coðrafya kitabýný
okuyup, etkisinde kalmýþtý. Arap kaynaklarýnýn tesiriyle deneye ve hür
düþünceye en önde yer veren Bacon'ýn
çaðdaþlarýyla hoþ geçinmesi, skolastik
düþünce yanlýlarýnýn hoþuna gitmesi
mümkün deðildi. Gitmedi de. Kendisi
gibi Fransisken tarikatýna mensup olan
aziz Bonaventura onu Paris'de göz hapsine aldýrdý ve yazmasýný engelledi.
Söyleyeceði sözü olan her koþulda bir
yolunu bulmasýný bilir. Geçmiþte
Demokrat Partinin basýna aðýr kanuni
baskýlar yönelttiði zamanda, Akis dergisinin bunu yaptýðýný iyi hatýrlarým:
Önsözde "Artýk yazýlarýmýzý zekâ ýþýðý
altýnda okumanýzý rica ediyoruz"
demiþler ve "Politika" yerine "Tarih"
bölümünü baþa alarak dergiyi hazýrlamýþlardý. Tarih olarak örneðin Napolyon'u ve onun uyguladýðý baskýlarýný mý
anlatýyorlar; çiz Napolyon'un üzerini,
yaz devrin baþbakanýnýn adýný. Üstelik
mesaj, daha da etkili olarak okuyucuya
ulaþýyordu. Roger Bacon da göz
hapsinde yaþarken bir baþka metodla
yasaðý delmesini bilebildi. Aralarýndaki
rekabet ve anlaþmazlýklardan yararlanarak Papa'lýktan felsefesini yazmasý
konusunda kendisine teklif getirilmesini
saðladý. Emir büyük yerdendi. Böylece
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korkusuzca üç ünlü eserini kýsa zamanda yazmayý baþardý. Kitaplarýnýn büyük
etkisiyle baðýþlanýp göz hapsinden kurtulduysa da, çektiklerinden ders
almamýþ olacak ki susmadan duramadý.
Din adamlarýnýn cahilliðine saldýran ve
Aquino'lu Thomas'ýn görüþlerini
çürüten kitaplarý bardaðý taþýran son
damla oldu. 80 yýllýk hayatýnýn son 14
yýlý hapislerde geçti. Kilise onun sesini
kesmesi için çok çaba sarfetmiþ, yaþlýlýk
yýllarýnda onu Güneþten mahrum
etmiþti. Ama doðru bildiðini söyleyerek, insan onurunu kurtaran örnekliði
ve sadece tümdengelime (Dedüksiyon)
önem veren Skolastik düþüncenin
yanýsýra, tümevarým (Endüksiyon)
metodunun da kullanýlmasý gerektiðini
savunmasý,
gelecek
yüzyýllarda
Avrupadaki bilimsel devrimin temel
taþlarýndan birini oluþturmuþtu. Kendisi
güneþten mahrum olmuþtu ama, insanlýðý güneþe çýkarmýþtý.
JOAN WYCLÝFFE (1320-1384)
Oxford üniversitesi din bilginlerinden
ve yöneticilerinden biri olan Joan
Wycliffe de Roger Bacon gibi sesini
kesmesini bilmeyen bir Ýngilizdi.
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Bacon'un yaþadýðý yüzyýlý izleyen 14.
yüzyýlýn gözüpek, sözünü sakýnmayan,
mücadeleden kaçmayan bir din bilgini.
Kilisenin ve Papalýðýn türlü hüner ve
çýkarla nasýl bir tezgah kurduðunu
görmesi, vicdanýnda derin yaralar açýyordu. Aslýnda o kervana katýlsa, bir eli
yaðda, bir eli balda huzur içinde yaþamasýný saðlayacak her imkân elinin
altýndaydý. Oxford üniversitesinin
teoloji doktoru olarak büyük üne sahipti. Ama içindeki ses, Ýngiltere'nin deðerli topraklarýnýn üçte birini ele geçiren
kilise örgütüne ve kraldan beþ misli
fazla vergi alan Papalýða karþý çýkmasýný baðýrýyordu. Ýngiliz halký latince
bilmediðinden, Ýncil'de neler söylendiðinin farkýnda deðildi. Papazlar ne
söylüyorsa onunla yetiniyordu. Ama
Wycliffe öyle miydi? Satýr satýr
öðrendiði Ýncil ne diyordu, Papa ve
kilise ne yapýyordu?! Bu ikiyüzlülük
dayanýlýr gibi deðildi. Nitekim dayanamadý. Üstelik elli yaþýný geçtiði yýllarda
baþkaldýrdý. Yoksullarýn, ezilmiþlerin
acýsý, halkýn kutsal duygularýný sömürerek, servetlerine servet katan din
adamlarýnýn bencil ve umursamaz
davranýþlarý ruhunda birikmiþ isyan
duygularýnýn en sonunda patlamasýna
neden oldu. Oxford'da verdiði konferanslarýnda din adamlarýnýn mülkiyet ve
egemenlik haklarýnýn olmadýðýný, bu
yapýlanlarýn Ýncil'e aykýrý olduðunu
açýkça savundu. Papa'ya her þey
söylense sineye çekilebilirdi ama servet
ve egemenliðe dil uzatýlmasý baðýþlanýr
gibi deðildi. Maazallah bu fikirler
yayýlýr ve kabul görürse halleri nice
olurdu? Halk gibi yaþamak, onlar gibi
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yoksulluk ve acýlarýn baskýsýnda kývranmak hiç iþlerine gelir miydi? Tabii Papa
bu görüþlere þiddetle karþý çýktý,
Wycliffe'i kýnadý. Ama daha ileri gidip
onu odun ateþine götüremedi. Çünkü
Papa'ya yüklüce haraç veren Ýngiliz
hükümeti, kraliçe ve halk Wycliffe'e
siper olmuþtu. Wycliffe, piskoposlar
mahkemesi önünde yargýlanmaya
çaðrýlmasýna raðmen emellerine ulaþamadýlar. Oxford üniversitesi daha da
ileri giderek Papa'nýn üniversite
hocalarý üzerinde yargý hakký olmadýðný
ilan etti. Ok bir kere yaydan çýkmýþtý,
Wycliffe'i kimse durduramazdý. Sahte
olduðunu bile bile Konstantin vakfýna
sýðýnarak Papalýk arazisini haksýz iktisap etmekle gelmiþ geçmiþ bütün
Papalarýn "Ýncil'in özünden sapmýþ
dönekler" olduðunu savunmakta sakýnca görmedi. Papa'yý "Deccal" diye sýfatlandýrmaktan bile çekinmedi.
Bu iddia ve ithamlar elbet etkiliydi.
Söyleyen sýradan biri deðil, en büyük
üniversitenin en büyük din bilginiydi.
ama gerçeðin daha kalýcý olarak kafalarda yer etmesi en doðrusuydu. Bunun
yolu da "bilgiden" geçiyordu. Wycliffe
bu noktada en önemli hizmetini yaptý.
Ýncil'i Ýngilizce'ye çevirerek Hz. Ýsa'nýn
mesajýna, din adamlarýna gerek duymadan her okur yazarýn kolayca ulaþabilmesini saðladý. Böylece söylediklerinin ve yaptýklarýnýn Ýncil'e tamamen
uygun olduðunu, asýl sapmýþlarýn, kilise
organizasyonunun her kademesindeki
ve en baþýndaki din görevlileri
olduðunu herkesin kutsal kitabý okuyarak
anlamalarýný
saðlýyordu.
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Kendisinden 150 yýl sonra patlayacak
olan reform hareketinin ilk tohumlarýný
atýyordu. Wycliffe, sadece söz deðil,
ayni zamanda bir eylem adamýydý.
"Yoksul Rahipler" teþkilatýný kurarak
onlarý özellikle yoksullara, kimsesizlere, acý çekenlere yardýmcý, tesellici
olarak gönderdi. Hýristiyan dinine sonradan sokulmuþ bazý ayin ve inançlara
saldýrdýðý zaman, o güne kadar kendisini desteklemiþ hükümet yetkililerinin de
karþýsýna geçtiðini ve "Kes artýk sesini"
dediklerini acý acý yaþadý. Ucunda mala
mülke kavuþmak yoksa ortalýðý
bulandýracak bu tür sözlere onlarýn da
tahammülü yoktu. Hele hele gerçeði
öðrenen ve o zamana kadar aldatýlýp
sömürüldüklerini anlayan köylülerin
isyana kalkýþtýklarý sýrada Wycliffe, yalnýzlýðý tam anlamýyla yaþadý. Buna raðmen isyanýn aleyhine tek söz etmedi.
Halbuki kendisinden 150 yýl kadar
sonra benzer olaylarýn arkasýndan
Almanya'da patlayan köylü isyanlarýnda
reformun elebaþýsý Luther, bu yürekliliði gösterememiþ, isyanýn þiddetle
ezilmesi için asillere, prenslere tavsiye
üzerine tavsiyeler yaðdýrmýþtý.
Neyse ki Lord'lar Kamarasýnýn kýnamasýna raðmen bu defa Avam Kamarasý
Wycliffe'e arka çýkmýþ, Oxford üniversitesi de piskoposlara karþý korumasýný
sürdürmüþtü. Böylece Wycliffe, kazasýz
belâsýz ömrünün sonuna ulaþabildi.
Ama ölüsü, dirisi kadar þanslý olmadý.
Ölümünden 20 yýl sonra 1414'de
toplanan Constanse din konsilinde
kararlaþtýrdýðý üzere kemikleri mezarýndan çýkarýlarak yakýldý.
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JOHN HUSS (1370-1415)
Keþke Wycliffe'in Bohemya'daki
izleyicisi John Huss da onun gibi talihli
olabilseydi. Prag üniversitesinin bu ünlü
rektörü halkýn Ýncili kendi dilinden okumasýný ýsrarla öðütlüyordu. Kilisenin
para karþýlýðý günah baðýþlamasýna
(Endüljans), günahýn þiddetine göre
fiyatlandýrýlmýþ baðýþlama listelerine
þiddetle saldýrýyor, kilise azizlerinin
arkasýndan körcesine, taparcasýna
gidilmesini acý bir dille eleþtiriyordu.
Çek köylüsü topyekûn arkasýndaydý.
Dinin böylesine dünya çýkarlarýna
bulaþmasý ve esas amacýn tersine
yönelmesi temiz vicdanlarda isyan fýrtýnalarý estiriyordu. 100 yýl kadar önce
Papa, 1300 yýlýnda Roma'ya hac ziyareti
yapanlarýn tüm günahlarýnýn baðýþlanacaðýný buyurmuþtu. Her taraftan
Roma'ya doluþtular. Para oluk gibi aktý.
Gözlerini mal hýrsý bürümüþtü. Bu defa
her yüzyýl baþýnda yapýlacak Roma haccýnda bu kural geçerlidir denildi.
Yetmedi, her 50 yýlda en son da her 25
yýldaki Roma'ya hac ziyaretleri gündeme getirilerek soygunun miktarý daha
da arttýrýldý. Bütün
inananlarý þer yolunda uzun süre
yürütmeye
kimse muktedir olamaz.
Papalýk ve
kilise teþkilatý ektiklerini
biçiyor, kendi
aralarýndan, din
bilginleri arasýndan
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çýkan iyi gönüllü insanlarýn karþý koymasýyla, eðik düzlem üzerinde aþaðýya
doðru yuvarlanma sürecine giriyordu.
Kilise kaybederken, Hz Ýsa'nýn gerçek
mesajý kazanýyordu ama, olan bitenlerden dehþete kapýlmýþ laik düþünürler,
adým adým materyalizme kayýyor, dini
toptan reddetme eðilimi baþlýyordu.
John Huss'un talihi yaver gitmemiþti
demiþtim. Wycliffe'in kemiklerinin
yakýlmasýna
karar
veren
1414
Constanse Din Adamlarý Konsili, hayatý
için güvence verme yalanýyla Huss'u
kandýrdý ve yargýlamaya getirdi.
Ýnancýndan ve yaptýklarýndan emin olan
Huss, onlarý ikna edeceðini sanýyordu
herhalde. Halbuki kalpleri kara, zihinleri bulanýktý. Huss'un kazýða çakýlýp,
odun ateþi üzerinde diri diri yakýlmasýna
karar vermekte tereddüt etmediler.
ÇEKTÝKLERÝNE DEÐDÝ MÝ?
Nice gülyüzlü peygamberlerin, öncülerin, bilginlerin, düþünürlerin baþýna
gelenleri ve gelecekleri, þimdi de
Wycliffe'in kemikleri, Huss'un bedeni
ateþte yakýlarak yaþýyordu. Çektiklerine
deðmiþ miydi? Eðer hâlâ yeryüzünde
insan nesli, birbirinin gözünü çýkarýp
son ferdine kadar yoketmemiþse; eðer
hâlâ yeryüzünde gerçeðin, gören
gözlerce seçilmesi için az da olsa ýþýk
parlýyorsa, onlarýn çektiklerinden, onlarý
yakýp kavuran ateþin þavkýndandýr.
Öyleyse onlar "KES SESÝNÝ!" komutuna
uymadýklarýndan
hepimizi
Sevgisinden Vareden'in yanýnda þimdi
mutludurlar.
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O

n üç yýl kadar önce, ailesi ile
birlikte geldiler. On beþ yaþýnda, ince uzun, yakýþýklý bir
genç. Adý Osman.. Yaman mý
yaman. Küçük yaþtan itibaren hayatý
sorgulamaya baþlýyor. " Küçük Prens" ,
"Simyacý", "Martý", "Sidharta" ve
"Ermiþ", baþucu kitaplarý. Kendini tanýmak, hayatýn hakikatini öðrenmek istiyor. Peygamberlere, filozoflara, parapsikolojiye ve UFO'lara ilgi duyuyor.

Uzakdoðu sporlarýndan 'Aikido' öðreniyor. Biyoenerji kursuna gidiyor, 'Reiki'
de master oluyor. Okuduklarýndan ve
konuþtuklarýndan dolayý okulda adý
"Peygamber" ve "Filozof" a çýkýyor.
Soyut düþünme yeteneði akranlarýnýn çok
üzerinde. O yüzden Hz. Muhammed'in
"Gerçeði istemek, gurbete düþmektir."
sözü gereðince kendini yalnýz hissediyor.
Lise giriþ sýnavlarýna çok sýký çalýþýp,
Anadolu Lisesi'ne girmeyi baþarýyor. O

SEVGÝ DÜNYASI

sayede Ýngilizceyi öðreniyor. Yaþýtlarý
gibi bilgisayarý ve sosyal medyayý iyi
kullanýyor. O arada Osho'nun "Cesaret"
isimli kitabýný okuyor. Ve kitabýn verdiði
cesaretle evi terk ediyor. Ada'da bir
arkadaþýnýn yazlýðýnda kalýyor. Birkaç
gün sonra eve dönüyor ve ailesi ile birlikte bana geliyorlar. Bu yüzden ailesi
Osho'yu okumasýna karþý çýkýyor. Bir
buçuk saat süren görüþmemizin sonunda
bir sonraki randevuyu belirliyoruz.
Dýþarý çýktýðýnda, görüþmeden edindiði
izlenimini ailesine þöyle özetliyor: "
Yaþayan Osho'yu buldum. Ben bu
adamýn müridi (ardýlý) olurum." Böylece
Osman'la iletiþimimiz, sonunda babaoðul iliþkisine evrilerek yýllar yýlý sürüyor. Ve onun için çok zorlu, sýkýntýlý bir
dönem baþlýyor. Obsesif kompülsif
denilen zorlayýcý düþünceler, takýntýlar
baþýna tebelleþ oluyor. Sýnýfta dersleri
izleyemiyor, kitap okuyamýyor ve okulu
býrakmak zorunda kalýyor. Daha sonralarý
liseyi dýþardan bitiriyor.
O günlerde, gemide görüp âþýk olduðu,
dört dil bilen, çok güzel bir Alman kýzý
olan Marina ile karþýlaþýp, sonrasýnda altý
yýl süren bir aþk yaþýyor. Bir yandan
benim psikolojik desteðim ve dostluðum,
diðer yandan Marina'nýn sevgisi onu
ayakta tutuyor. Takýntýlarla baþ etmede
ona güç katýyor. Ayrýca psikiyatristten de
ilaç desteði alýyor. Ýlaç almadýðýnda
izlendiði yönünde paranoyalar oluyor.
Zaman içinde duygu dalgalanmalarý
yaþýyor. Bazen çok neþeli, yüksek sesle
kahkahalar atarak gülüp neþeleniyor.
Bazen de düþünceli, dalgýn, suskun ve
kederli bir hal alýyor. Takýntýlar arttýðýnda
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gerginleþip sinirleniyor ve saldýrganlaþýyor. Bu gerginliklerden dolayý, altý
yýl sonra Marina, kibar bir mektup
yazarak iliþkiyi bitirince, büyük bir
yýkým yaþýyor. Neyse ki bu travmayý
terapiyle atlatýyoruz. O, yaþadýðý takýntýlarý ve sýkýntýlarý "ruhun karanlýk
gecesi" olarak deðerlendiriyor ve aydýnlýða ermek için tortulardan arýnmanýn,
gölge benlikle hesaplaþmanýn ona giden
bir yol olduðunu düþünüyordu.
Takýntýlar giderek azaldýðýnda, yeniden
okumalara baþlýyor ve geceleri yazýyordu. Okula ve iþe gidemediðinden geceleri
çalýþýyor, gündüzleri geç vakte kadar
uyuyordu.
KÝTAP ÇALIÞMALARI
Öðrendiklerini yaþayan ve paylaþan bir
insandý. O güne dek kitaplardan ve
hemen hepsine katýldýðý seminerlerden
edindiði bilgileri kitaplaþtýrarak kalýcý
kýlmak istiyordu.
Yaþadýklarý üzerinde çalýþtýk, rötuþlar
yaptýk. Ýlk kitabýnýn ismini benim koymamý istedi. Kitabýn içeriði, gerçeðin
dýþýmýzda deðil içimizde olduðuna vurgu
yaptýðýndan ismi " Gerçek sende, sen
neredesin?!" olsun dedim. Ve öyle de
oldu.
Ýkinci kitabýný özenle hazýrladý.
Kapaðýný kendi düzenledi ve ismini
"Týrtýlýn Rüyasý" koydu. Týrtýlýn rüyasý
nasýl kelebek olmaksa, insanýn rüyasý da
gerçek insan olmak, içimizdeki tanrýsal
özü ortaya çýkarmak olmalýydý.
Þükredenlerin pek az olduðu dünyamýzda
bakýn nasýl þükrediyordu:

SEVGÝ DÜNYASI
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Teþekkür

Sevgi Her Þeyi yeniler

Teþekkür ederim
Teþekkür edebildiðim için teþekkür
ederim
Var olduðumuz için teþekkür ederim
Yaþama, her bir bireye,
her bir canlýya teþekkür ederim
Kâinata teþekkür ederim
Beni ve bizi Yaratan'a teþekkür
ederim
Çünkü hepimiz biriz
Ve yolumuz Bir'lik üzere…

Sevgi hiçbir an'ý sýradan yapmamaktýr
Sevgi herþeyi yeniler
Her an yenidir
Sevmek ise bunun farkýna varmaktýr
Herþey sadece tek bir kere olur
Hiçbir þey tekrar etmez
Aðzýna konan yemeði ilk kez yemek yer
gibi ye
Dinlediðin müziði kulaðýnla deðil,
kalbinle dinle
Gördüðün güzelliði bir kez görecekmiþ
gibi gör
Sana dokunan teni, kendi tenin gibi
hisset
Ve burnuna çektiðin kokuyu, Tanrý'nýn
sana bir lütfu olarak içine çek
………………
Tanrý her an yeniyi yaratýyor
Ýþte biz de bu yüzden her an
yeniye yönelmeliyiz
Ve Yaradan'ýmýzýn ritmine
uyarlanmalýyýz
Çünkü biz O'nun elleri,
kollarý, kalbiyiz
Çünkü biz O'ndan geliyoruz

Ve benlik içinde boðulan, bunalan
insanlarý Sevgi'ye çaðýrýyordu.

Ve son kitabý "Yeni Bir
Dünya" yý da birlikte gözden
geçirdik ve yayýma hazýr hale
getirdik. Osman çok nazik,
naif, duyarlý bir gençti.
Simitçilerle, garsonlarla, sokak
satýcýlarýyla dost olur, onlara
elinden gelen yardýmý esirgemezdi. Oturduklarý apartmanýn
güvenlik görevlisiyle arkadaþ
olmuþ. Ona neredeyse 30 kitap
okutmuþtu. Bana gelirken
genellikle bir kitap veya film
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getirir, sekreterime ve ablama birer gül
takdim ederdi. Eþimin hemen her yýl
doðum gününü kutlardý. Oðlum Övünç'e
mizah dergileri gönderirdi. Onunla son
olarak Mado'da görüþtük. Ve o
Bodrum'a, ben Karaaðaç'a tatile gitmek
üzere vedâlaþtýk. Tatilde telefonla 2-3
kere görüþtük. Ve Temmuz'un baþýnda bir
Pazar günü beni telefonla aradý. Yarým
saat kadar görüþtük.
Ýki saat sonra bir telefon daha geldi.
Yeðeni Emre telefonda "Güngör abi,
Osman'ý kaybettik, intihar etti." Haberini
verince þaþýrdým, þok oldum, donup
kaldým. Gerçi onun intihara meyilli bir
yapýsý olduðunu biliyordum. Daha
önceleri de bileklerini kesmiþti. Bir
keresinde kendini balkondan atmak
üzereyken, annesinin açtýðý telefonla
konuþarak caydýrmýþtým. Sonra da intiharýn doðru bir çýkýþ yolu olmadýðý
konusunda, enine boyuna konuþup
anlaþmýþtýk.
Þimdi düþünüyorum da Osman'ý ve
onun gibi özellikteki gençleri, Oðuz
Atay'ýn "Tutunamayanlar" ýna benzetiyorum. Onlar dünya düzeninin ikiyüzlü
kurallarýna, deðer yargýlarýna, beðenisine,
yaþam biçimine ayak uyduramayan; bir
anlamda yozlaþmaya yanaþmayan,
topluma yabancýlaþmýþ yalnýz insanlardýr.
Anti-Psikiyatri'nin öncülerinden biri
olan Laing, hasta diye yaftalanan bu tür
kiþilerin aslýnda ermiþlik doðasýna sahip
kiþiler olduðunu ileri sürer. Bu tipler
normal görünmek ve topluma uyum
saðlamak adýna sahte bir kimliðe bürünmeyi reddederler.
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ÝNTÝHAR
SEÇENEÐÝ
Albert Camus "Sisifos Söylemi" nde
intiharla ilgili olarak þu soruyu sorar: "
Hayat yaþanmaya deðer mi, deðmez mi?"
Yanýtlanmasý gereken þu: "Yaþamalý mý,
yoksa ölmeli miyim?" Shakespeare'in
dediði gibi sorun "Olmak ya da olmamak" týr.
Camus hayatý 'saçma' bulmasýna
karþýn, intiharýn bu saçmalýða karþý mantýklý bir tepki olmadýðýný söyler. Ona
göre yapýlmasý gereken saçma'nýn
karþýsýnda sanatsal yaratýma baþvurmaktýr. Nietzsche'nin dediði gibi, hakikatten
gebermemek için sanata ihtiyacýmýz var.
Sanat bu anlamda, varolaný yok etmek
yerine, var olurken var etmeyi estetik
boyutta baþarmaktýr.
Ýntihar çaðlar boyunca deðiþik
þekillerde yorumlanýp deðerlendirilmiþtir.
Eski Yunan ve Roma'da intihar
suçlanacak ve kýnanacak bir olay olarak
görülmez. Sokrates "Phaidon" diyaloðunda felsefe yapmanýn ölmeyi öðrenmek
olduðunu ileri sürer. Ve kaçma olanaðý
olmasýna raðmen ölmeyi seçer. Bu da,
ölümün bazý durumlarda tercih edilebileceðini gösterir.
Stoacý filozoflardan Seneca, bilge bir
kiþinin, bir filozofun yaþayabildiði kadar
deðil, yaþamasý gerektiði kadar yaþamasýna karar verebileceðini söyler.
Dinler intiharý Tanrý'nýn yetkisindeki bir
hakký, insanýn kendi eline almasý olarak
görür ve günah sayar. Çünkü "Caný O
vermiþtir ve O alacaktýr."

SEVGÝ DÜNYASI
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Krallýk döneminde de intihar, krala
karþý iþlenmiþ bir suç olarak görülür.
Burada þu sorulabilir:" Ýntihar suçsa,
intihar eden ne ile cezalandýrýlabilir?!"
David Hume, öldükten sonra yayýnlanmasý kaydý ile kaleme aldýðý " Ýntihar
Üstüne" yazýsýnda
"Yaþanmaya deðer olduðu sürece hiç
kimsenin hayatýna son vereceðine inanmýyorum" der.
Ancak sorunlar taþýnamayacak kadar
bir yük ve külfet haline geldiðinde intihara yeþil ýþýk yakar. Burada da "O, kimseye taþýyamayacaðý yükü vermez" hükmünü gözardý etmemek lâzým. Ne var ki,
kendi gücünün ve kapasitesinin tam
farkýnda olmayan kiþi, o yükü taþýyamayacaðýný sanabilir.

ÝNTÝHAR HAKKI
Bazý düþünürlere göre insan olmak demek, istediði an kendisini öldürme kapasitesine sahip olmak demektir. Hapis,
aþaðýlanma, iþkence, insan onurunu yok
edecek olasýlýklar karþýsýnda insanýn intihar etme seçeneði elinden alýnamaz.
Diðer yandan insanlar genellikle kanser
ya da alzheimer gibi hastalýklarýn yol
açtýðý katlanýlmaz acýlara da son vermek
üzere intiharý seçebilir. Kendi hayatýna
istediði zaman son verme hakký olarak
'ötenazi' de hâlen tartýþma konusudur.
Ýntihar için, hayatýn kaldýrýlamayacak
bir yük haline gelmesi koþuluna karþý,
dinlerden destek alarak, can almanýn can
veren Tanrý'nýn yetkisinde olduðunu ve
O'nun kimseye taþýyamayacaðý yükü
vermeyeceði yasasýný daha önce belirtmiþtik.

FREUD'A GÖRE
Freud 1917 tarihli "Yas ve Melankoli"
yazýsýnda, depresyonda yaþananýn, benliðin kendine karþý dönmesi, öznenin
kendini nesne kýlmasý ve acý içinde
kendinden yakýnmasý olduðunu söyler.
Öylece depresyondayken kiþi kendini
tersyüz eder ve kusurlu bulur. Freud'un
terimleriyle söylersek, egonun narsistik
kendini sevmesi, kendinden nefret
etmenin temeli haline gelmesi.
Freud'a göre kendimizi öldürebilmek için, kendimizi nefret ettiðimiz
bir nesneye dönüþtürmemiz gerekir.
Günümüzde intihar, psikopatoloji ve
ruhsal hastalýklarla ilintili olarak
açýklanmaktadýr.

Ýntihar bir bakýma yaþam hakkýna karþý
çýkýþtýr. Doðuþtan getirdiðimiz yaþama
hakký, devredilmez bir haktýr. Kendimi
öldürürken bu hakký devretmem gerekir.
Öncelikle yaþama hakkýndan
vazgeçmem, sonra kendimi öldürmem
gerekir. Bu durumda yaþama hakkýný
devretme yetkisini bana kim vermiþtir?!
Kendini öldürme özgürlüðünü savunanlara gelince, özgürlük, baþkalarýna
zarar vermeme koþuluyla geçerlidir. Ve
bu baþkalarýna - uyuþturucu kullanmada
olduðu gibi - kiþinin kendi de dâhildir.
Kaldý ki baþkalarýna, özellikle ailesine ve
sevenlerine yaþattýðý acý ve travma da
bunun bir özgürlük eylemi olmadýðýný
gösterir.
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Diðer yandan, özgür bir seçimde
bulunmak, iyi ya da kötü örnek olarak
baþkalarýný etkilemeyi de içerir. O
nedenle seçimlerimizden hem kendi
hem de baþkalarý adýna sorumluyuz.
Örneðin "Ölü Ozanlar Derneði"
"Patch Adams" "Sevginin Gücü"
gibi filmlerin baþarýlý oyuncusu, her
hali ile sevgi dolu Robin Williams'ýn
intiharý, onu seven hayranlarýný olumsuz
etkilemiþtir. Ýntiharýnýn ertesi günü
Amerika'da intihar yardým hatlarýna
gelen günlük telefon sayýsý ikiye katlanarak 3500'den 7400'e sýçramýþtýr. Bu da
bizi ünlü kiþilerin, rol modellerinin
seçimlerinde ne denli sorumlu olmalarý
gerektiðini gösteriyor.
Ýntihar edecek kiþi yaþamla ölüm
arasýnda seçim yaparken, ölü olma hali
üzerinde hiçbir þey bilmediðinden, nasýl
saðlýklý bir seçim yapabilir? Bu, olsa olsa
belirsizliðe ve karanlýða bir sýçrayýþ olabilir. Epikür: "Ölüm hakkýnda hiçbir þey
bilmediðimize göre, gerçekleþmesi için
hiçbir þey yapmamalýsýnýz. Bunun yerine
yaþayýn!" der.
ÝNTÝHAR NEDENLERÝ
Ölüm, kendi içinde bir amaç olamaz.
Ýnsan baþka nedenlerle intiharý, kendi
canýna kýymayý seçer.
En yaygýn neden yalnýzlýk… "Bizim
Celselerimizde" de denildiði gibi "Ýnsan
her halde olabilir ama yalnýz olamaz.
Yalnýzlýk öldürücüdür." Ne var ki, Halil
Cibran'ýn söylemine göre hiçbir yaprak
aðacýn sessiz rýzasý olmadan sararmaz.
O yüzden intihar eden insanýn bu eyle-
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minde, onu dýþlayan, hiçe sayan
çevresinin hiç mi sorumluluðu yoktur?!
Araþtýrma sonuçlarý, iþsizlikle intihar
arasýnda da güçlü bir baðlantý olduðunu
göstermiþtir. Karþýlýk görmeyen aþklarda
ise, genellikle kadýnlar intihar eder,
erkekler partnerlerini öldürür… Ýntihar
çoðu kez, çevrelerine bir ceza ve öç alma
eylemi olarak da görülebilir. Bazý intiharlar baþkalarýný koruma ve bir dava
uðruna kurban olma kýlýðýna bürünür,
insani bir þekil alýr.
ÝNTÝHAR NOTU
Ölmeye en çok yaklaþtýðýmýz anlar,
belki de kaleme kâðýda sarýldýðýmýz
anlardýr. Yazmak bir anlamda yaþamla
vedâlaþmaktýr. Ýntihar edenler genellikle
geride bir not býrakýrlar. Öylece intiharlarýna birilerini tanýk etmek isterler.
Osman da bana bir mektup býrakmýþ.
Esrarengiz bir þekilde kaybolan bu mektupta, annesinin söylediðine göre, ona
verdiðim emeklerden ve kazandýrdýðým
bilgilerden dolayý teþekkürlerini bildiriyormuþ. Ve on yýl sonra buluþacaðýz
diyormuþ. Elbette Osman'cýðým, sevgili
oðlum, sevgi yolunda yürüyenlerin yollarý er geç bir gün bir yerde kesiþir….
Sofokles "Ölmedikçe hiçbir insana
mutlu denemez" der ve ekler: "Bir
insanýn mutluluðunun ve kutluluðunun
yegâne güvencesi, o kiþinin vefatýndan
sonra hayýrla anýlýp anýlmamasýdýr…
Osman'ýn cenazesi de çok kalabalýktý.
Ve hemen herkes onun iyiliðinden,
sevgisinden söz ederek onu hayýrla
anarak uðurladý...
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Uygarlýðýn Doðuþunda Anadolu
Arkeolog Yazar Nezih Baþgelen ile Söyleþi

Seyhun Güleçyüz

Geçmiþin
Süzgeci
Geleceðin
Tanelerini
Verir
Göbekli Tepe'de yuvarlak planlý D (önde), B (hemen gerisinde) ve
C (arkada saðda) yapýlarý kazý sýrasýnda görülmekte.

H

er nerede olursam olayým dikkatimi en çok çeken tarihi ve geçmiþi
olan her þeydir. Bu yüzden tarih
derslerini çok sevdim. Hele eski Ýstanbul'a
(turistlerin dediði gibi "Old City") bayýlýrým.
Boþ vakitlerimde Ýstanbul'u gezerim. Yurtdýþý
gezilerimi de derin tarihi olan eski þehirlere

yaparým. O ülkenin yapýsýný, kültürünü, insanýný bize anlatan belgelerdir gördüklerimiz.
Böylece, bugün size tarih ve arkeolojiden
bahsetmek istiyorum. Arkeoloji, kazý ve
baþka yöntemlerle ortaya çýkarýlan tarihi
yapýtlarý, kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden
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inceleyen bilimdir. Ýkiye ayrýlýr: Paleontoloji
ve Arkeoloji. Paleontoloji tarih öncesi varlýk
kalýntýlarýný inceler, onlarýn vücut yapýlarýný
ve yaþayýþlarýný hattâ jeolojik çaðýný da açýklar. Arkeoloji ise, tarihle iç içe çalýþýr birbirini
tamamlar. Ayrýca öteki bilimlerle de dirsek
temasýndadýr. Bunlar; coðrafya, antropoloji
(insan bilimi), jeoloji, epigrafi (yazýtlar bilimi), etnoloji (budun bilim), ekoloji (konut
bilim) biyoloji ve fizyoloji bilimidir. Bulunan
tarihi yapýtlarýn yaþý için aðaç gövdesi
inceleme yolu (dentrokronoloji) ve nükleer
fizikten de faydalanýlýr. Arkeoloji tarihle baþa
baþ gider demiþtik.

toprak, kemik ve camdan yapýlmýþ eþyalardýr.
Eski mezarlar ve maðara resimleridir. Silâhlar
ve günümüze kadar gelen destanlar da, yazýlý
olmayan tarihi kaynaklara girer.

Tarih deyince; çeþitli insan topluluklarýnýn
daha önceki yaþadýklarýný neden ve sonuç
baðý içerisinde yerini ve zamanýný doðru
göstererek ve bunlarý belgelere dayandýrarak
tarafsýz araþtýran bilim olduðunu biliriz.
Tarihin bize getirdiði çok önemli faydalar
vardýr. Bilim insanlarý ve araþtýrmacýlar ve
tarih yazarlarý sayesinde geçmiþin süzgecinden, geleceðin daha geliþmiþ tanelerini bulup
deðerlendiririz. Bu bilgiler, milletler arasýndaki devamlýlýk düþüncesini oluþturur.
Nesiller arasýnda baðlantýlar kurar. Geçmiþte
iþlenen hatalarýn tekrarýný önler. Milletler
arasý iliþkilerin düzenlenmesini ve düzenini
saðlar. Geçmiþ ile olan baðlarý güçlendirir.
Milletin geleceðe güvenle bakmasý için
metodlarý gösterir. Nasýl ki geçmiþi olmayan
bir insanýn geleceði de çok zor oluþuyorsa,
tarih bilincimizin geliþmesi de öncelikle
kendimizi tanýyabilmemiz için gereklidir.

Tarihçilerin Kutbu Sayýn Halil Ýnalcýk'ýn
okuduðum kitaplarýndan birinde þöyle bir
açýklamaya rastlamýþtým: "Ýyi tarihçi tahayyül
melekesi de iyi olandýr. Vesikalar size tarihi
tamamen vermez. Arkeoloji desteði þarttýr.
Siz bir sahne yaratmalýsýnýz. Geniþ tarih ve
tamamlayýcý bilgilerle donanmýþ aklýnýzda
tarihi canlandýracaksýnýz. Gerekirse o tarihin
yaþandýðý yerleri de görerek. Ben tarihçiliði
edebiyatla, hayal kuvvetlerimle birleþtirdim.
Kaynaklarýn söylemediði tarihe hayal gücümle gittim. Ama asla belgelerin söylediðini
bozmadým. Baudelaire "Geçmiþi canlandýrma
gücü için vesikalar yetmez" der. Tarihçinin iþi
puzzle yapmaya benzer. Elinde bir sikke, bir
belge, berat ferman vardýr ama bütün parçalar
yoktur." Görüyoruz ki tarihi anlamak, öðrenmek için arkeoloji bilimi þarttýr. Arkeoloji için
ise tarih çok gereklidir.

Tarihin yazýlý kaynaklarý vardýr. Mesela
çeþitli yazýtlar (kitabe), eski antlaþmalar, eski
paralar, eski beratlar, eski atlaslar ve eski kil
tabletler. Yazýlý olamayan tarihi kaynaklar ise
geçmiþ döneme ait bulgulardan içinde herhangi bir yazý barýndýrmayanlardýr ki bunlar;

Herkesin dilinde pelesenk olmuþ olan
"Tarihimizle yüzleþelim" sözü bana nedense
garip geliyor. Çünkü tarihin kendi de, tarih
yazmak da tarih okumak da zaten geçmiþle
yüzleþmek deðil midir? Tarih hiçbir þey
hakkýnda karar vermez, sadece olgularý tasvir
eder. Bu baðlamda bir tarihçi daima tarafsýz
olmalý ve sadece olgularý anlatýp, tasvir
etmelidir.

Ben size þimdi bizi bize tanýtan, vatanýmýza
caný gibi sahip çýkýp koruyan, kollayan Türkiye'nin çok deðerli Arkeolog, yazar, Arkeoloji
ve Sanat dergisini çýkaran ve Arkeopera
kültür merkezinin sahibi ve ayný zamanda
profesyonel gezi rehberi Sayýn Nezih Baþgelen'le yaptýðýmýz röportajý paylaþacaðým.
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turistik deðerlerine dönük hizmet veren görsel
doküman arþivi olan Celsus Picture
Library’yi oluþturup Türkiye tarihine hediye
etmiþtir. Bu vesileyle ülkemizin zengin arkeolojik potansiyeli fotoðraflarla belgelenmiþtir.
Nezih Bey ayrýca Türkiye ile ilgili eski seyahatname, resim, kitap, belge ve harita toplamaktadýr. Türkiye'den giden yabancý müzelerdeki eserleri belgeleyip takip eden bir
komisyonun da üyesidir. Birçok eserin vatana
dönmesini saðlamýþtýr. Çocuklara tarihi ve
eski eserleri sevdirmek için boyama kitaplarý
projesini hayata geçirmiþ olan sevgili
yazarýmýz, derin bir "Mevlâna bilgisi ve insan
sevgisi ile donanmýþtýr. Bu arada Nezih
Bey'in kedileri de çok sevdiðine þahit oldum.
Röportaj sýrasýnda kedisi Lara, sahibine duyduðu sevgiyi bizimle paylaþmakta zorlandý.

Nezih Bey 1958 yýlýnda doðmuþ ilk arkeolojik gezisini 11 yaþýnda not defteri ve kalemiyle kendi ile baþ baþa Yeþilköy çevresine
yapmýþtýr. 1978'de daha üniversitede iken
Arkeoloji ve Sanat Dergisini çýkarmaya
baþlamýþ. Yayýn hayatý devam eden bu dergi
arkeoloji meraklýlarý için paha biçilmez
kýymettedir.
Sevgili Nezih Bey'in 122 adet kitabý vardýr.
1982'de kurduðu Arkeoloji ve Sanat Yayýnlarý
ülkemizin tarihi eserleri, eski uygarlýklarý
hakkýnda araþtýrmalarýný, incelemelerini, kataloglarýný ve el kitaplarýný yayýnlamýþtýr. Nezih
Baþgelen, bu saydýklarým ve gezi kitaplarý
gibi 21 temel kitap dizisi üzerinden 800'e
yakýn baþvuru eserinin yayýnýný gerçekleþtirmiþtir. 1986'da Türkiye'nin tarihini doðal ve

Seyhun Güleçyüz: Sevgili Nezih Bey,
ülkemizin tanýnmýþ bir arkeoloðu olarak uzmanlýk alanýnýz olan "kazý bilimi" (Arkeoloji)
konusunda bizi aydýnlatýr mýsýnýz?
Nezih Baþgelen: Arkeoloji, insanoðlunun
dünyanýn her tarafýndaki yerleþimlerini
araþtýrarak, geliþiminin maddi kanýtlarýný
ortaya çýkararak uygarlýk tarihinin izlerini
elle tutulur, gözle görülür duruma getiren bir
bilim dalýdýr. Arkeolojik çalýþmalarla ortaya
çýkan bu bilgiler, düþünce sistemleri ve kimlikler üzerinde belirleyici olduðundan,
günümüzün dünyasýnda giderek önem kazanmaktadýr.
Arkeoloji bilimi bugünü itibariyle tüm
dünyada yazýlý tarihin yanlýþlarýný, eksikliklerini ortaya çýkaran bir bilim dalý olarak
giderek önemli bir yere sahip olmaktadýr. Bu
özelliðinin yaný sýra geçmiþ toplumlarýn nasýl
kurulduklarý, nasýl yaþadýklarý, kültürleri üzerine düþünmek ve bir bütün olarak dünyamý-
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zýn geleceði üzerine düþünmekte de bize yardýmcý olmaktadýr.Yalnýzca bir kültür mirasýný
sahiplenmek ve korumak bile son derece
önemliyken, geleceðimiz, geçmiþimiz üzerine
düþünürken arkeoloji, tarih ve sanat tarihi gibi
pek çok bilim dalýna ihtiyacýmýz vardýr.
Seyhun Güleçyüz: Bir arkeolog kazý ve
araþtýrmalarýný yaparken genelde nelere
dikkat eder?
Nezih Baþgelen: Arkeologlar da bilimin
tüm disiplinlerinde geçerli olan "bilim
etiðine" sahiptir. Kýsaca özetlemek istersem,
üzerine çalýþtýðý nesnenin (tekil düþünülmemeli) bilgilerini, teorisini, tezlerini dikkatli ve
özenli bir biçimde çalýþmalý, korumalý ve nesnel bir temele dayandýrarak bütün bir toplumla paylaþmalýdýr.
Türkiye'de ve dünyada arkeoloji biliminin
geldiði noktayý, yayýnlarý takip etmek, incelemek. Arkeoloji bilimi ile ortak çalýþmalar
yürüten, antropoloji, evrim biyolojisi, tarih,
sanat tarihi, zooloji gibi bilim dallarýný
uzmanlýk düzeyinde olmasa bile, arkeoloji ile
kesiþen yordamlarda bilmek, takip etmek.
Son yýllarda Türkiye arkeoloji alanýnda
önemli atýlýmlar gerçekleþtirmiþ, kazý ve
araþtýrmalarýn sayýsý kadar nitelikleri de artmýþtýr. Bunun yaný sýra yeni yetiþen arkeolog
kuþaðýnýn da her yönden baþarýlý projeler
yürüttüðü gözlemlenmektedir.
Seyhun Güleçyüz: Türkiye'nin tarihi
geçmiþi ortalama ne zaman baþlýyor?
Türkiye'nin dünya tarihi açýsýndan yeri ve
önemi sizce nedir?
Nezih Baþgelen: Arkeolojik kalýntýlar,
Türkiye coðrafyasýna, insanýn dünyaya yayýlmaya baþladýðý dönemden günümüze kadar
yoðun bir biçimde yerleþildiðini ortaya koy-
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maktadýr. Bu açýdan ülkemiz arkeolojisi,
yakýn çevremizdeki, belli baþlý uygarlýklarýn
geliþim süreçlerinin aydýnlatýlmasý ve kazý
bulgularýnýn deðerlendirilmesinde yadsýnamaz
bir önem taþýmaktadýr. Ülkemizin üzerinde
yer aldýðý coðrafya, uygarlýk tarihinin her
döneminde önemli bir rol oynamýþ, sayýsýz
eski uygarlýk burada yaþamýþ, dönemlerinden
çarpýcý izler býrakmýþtýr. Özellikle son 20 yýl
içinde büyük bir ivme kazanan Anadolu
Neolitik Çað araþtýrmalarý, tüm bilim dünyasýný þaþýrtan sonuçlar vermiþ ve vermeye
devam etmektedir. Özellikle son yýllarda
yapýlan araþtýrmalarda Neolitik dönem açýsýndan Anadolu'nun insanlýk tarihinde ayrýcalýklý
bir yeri olduðu görülmektedir.
Ders kitaplarýndan Cilalý Taþ olarak
bildiðimiz, arkeoloji literatüründe ise Neolitik
olarak tanýmlanan bu dönem, genelde
insanoðlunun avcýlýk ve toplayýcýlýða dayalý
gezginci bir yaþamdan, üretime dayalý yerleþik yaþama geçtiði kabul edilen ve kültür
tarihinin en önemli aþamalarýndan birini oluþturan süreçtir.
Seyhun Güleçyüz: "Neolitik, yani yerleþik
düzenin baþlangýcý konusunda sanýrým
Türkiye çok çarpýcý yerleþimlere ve burada
elde edilmiþ sonuçlara sahip. Neolitiðin önemini anlatýr mýsýnýz?
Nezih Baþgelen: Türkiye'de özellikle
1960'lardan bugüne yapýlan kazý ve araþtýrmalar, ülkemizdeki Neolitik yerleþimlerin,
Neolitik Çað'ýn (ki M.Ö. 8.000 olarak bilinir)
tanýmýný deðiþtirecek ölçüde, geliþkin ve
kendine özgü karmaþýk yapýda kültürleri
barýndýrdýðýný göstermiþtir.
Seyhun Güleçyüz: Söyledikleriniz çok
ilginç geldi bana. Bu topraklarýn bu güzel

SEVGÝ DÜNYASI

24
özelliði ve kaderi demek ki hiç deðiþmeden
bugüne gelmiþ.
Nezih Baþgelen: Evet haklýsýnýz. Bu
dönem, içinde geliþen mimari, sanat ve
zenaatlar, uzmanlaþma, toplumsal örgütlenme
gibi birçok "olgu" ile her þeyin deðiþtiði ve
yeni bir düzenin kurulduðu, birçok yeni
buluþun sýnanarak ortaya çýktýðý, heyecan
verici bir uygarlýk sürecidir. Son 50 yýl içinde
Yakýndoðu'daki kazýlarda, bu döneme ait
birçok yeni kanýtlar elde edilmiþtir. Bizim
çekirdek bölgesinde yer aldýðýmýz Neolitik
dönemde ortaya çýkan uygarlýk tarihi açýsýndan ikinci önemli aþama çanak-çömleðin kullanýlmaya baþlanmasý olmuþtur. Son yýllarda
bu çað, besinlerin depolandýðý, sunulduðu
piþmiþ topraktan kap kacaðýn yapýmý ve kullanýmý baz alýnarak, Çanak Çömleksiz ve
Çanak Çömlekli Neolitik Çað olarak iki ana
dönemde deðerlendirilmektedir.
Seyhun Güleçyüz: Nezih Bey, bize bu
dönemleri daha iyi anlayabilmemiz için yaklaþýk tarihler ve bu dönemlere ait kazýlarla
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Nezih Baþgelen:Taþ Çaðý için yaklaþýk
M. Ö. 1.000.000-9.600 yýl, Çanak Çömleksiz
Neolitik için (MÖ 9.600 - 7.000), Çanak
Çömlekli Neolitik için (MÖ yaklaþýk 7000 -

6000), Ýlk ve Orta Kalkolitik için (M.Ö yaklaþýk 6000-4000) tarihleri öngörülmektedir.
Çanak Çömlekli Neolitik, 1960 öncesi
Anadolu'da sadece Mersin-Yumuktepe,
Tarsus-Gözlükule ve Amik Ovasý höyüklerindeki gibi az sayýda kazýlarda rastlanan
bulgular çerçevesinde biliniyordu.
Seyhun Güleçyüz: Anadolumuzun güney
bölgesinin yerleþik düzene nispeten daha
önce geçmiþ olmasý, çanak çömlek kullanýmý
bu bölgelerde yaþamýþ olan halklarýn da
yemek piþirme kültürünün erken geliþmiþ
olduðunun bir göstergesi olabilir sanýrým.
Nezih Baþgelen: Çatalhöyük kazýlarýna
kadar ise Gordon Childe'ýn ünlü deyimiyle
"Neolitik Devrim"in ilk olarak SuriyeMezopotamya bölgesinde ortaya çýktýðý,
Anadolu'nun bu geliþme sürecinde marjinal
bir bölge olduðu düþünülmekteydi. Buna
karþýn 1961 yýlýnda Konya Ýli Çumra Ýlçesi
yakýnýnda Çatalhöyük'te baþlatýlan kazýlar
Mezopotamya-Suriye'deki çaðdaþlarýndan çok
daha büyük, kalabalýk bir nüfusu barýndýran,
köyden çok ilerde, kent görünümünde þaþýrtýcý Neolitik bir yerleþmeyi ortaya çýkarmýþtýr.
Özellikle Urfa-Göbekli Tepe ile BatmanKörtik Tepe'deki kazýlar ise Neolitik kültür
açýsýndan bugüne kadar rastlanmamýþ þaþýrtýcý sonuçlar ortaya
koymuþtur.

Körtik Tepe akeramik Neolitik dönem mezar buluntu grubu

Batman yakýnlarýndaki Körtik
Tepe, Siirt'teki Gusir Höyük,
Yukarý Dicle Havzasý'nda yerleþik
hayatýn en eski bulgularýna sahiptir. Yuvarlak-çukur kulübelerin
içlerinde Göbekli benzeri dikilitaþlarýn varlýðý ilginçtir. Körtik
Tepe'nin mezarlarýnda ele geçen
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ustaca biçimlendirilmiþ bezemeli klorit taþýndan kaplarý, kemik âletlerin üzerini süsleyen
sembolik bezemeleri bu dönem için karakteristik öðelerdir. Bunlarýn yaný sýra Batman'da
kazýlmakta olan Hasankeyf Höyük, Salat
Camii Yaný, Siirt- Sumaki Höyük kazýlarý
Yukarý Dicle Havzasýnýn Neolitik dönemi ile
ilgili ilginç bulgular vermektedir.
Diyarbakýr-Ergani yakýnlarýndaki Çayönü
yerleþmesindeki kazýlarda ortaya çýkartýlan
yapý katlarý Neolitik Çað mimarisinin tüm
geliþim sürecini yansýtmasý açýsýndan önemlidir. Karakaya barajýnýn sularý altýnda kalan
Cafer Höyük ise, þimdilik Doðu Anadolu
daðlýk bölgesinin kazýlmýþ yegâne Neolitik
yerleþmesidir.
Bunlarýn yaný sýra Çanak Çömleksiz
Neolitik Çaða tarihlenen, Urfa Ýli sýnýrlarý
içindeki günümüzde su altýnda kalan Nevali
Çori ile 1995'ten itibaren Göbekli Tepe'de
günýþýðýna çýkartýlan görkemli sanat eserleri
Neolitik Çað ile ilgili düþünülen pek çok bilgiyi altüst etmiþ þaþýrtýcý ve benzersiz bulgulardýr.
Seyhun Güleçyüz: Bulgularýyla dünya tarihini deðiþtiren Göbekli Tepe'nin ne kadarý
kazýldý?
Nezih Baþgelen:Göbekli Tepe,
Harran Ovasý'na hâkim konumuyla, bugüne kadar çok az bir
bölümü kazýlmýþ olmasýna karþýn
avcý-toplayýcý yaþam biçiminden,
dini mekânlarýn biçimlenmesi,
tapýnak mimarisinin ve sanatýn
doðuþu, tarým ve hayvancýlýða
geçiþ sürecini anlamamýza önemli katkýlar saðlayan benzersiz bir
tarihöncesi yerleþimdir.
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Seyhun Güleçyüz: Göbekli Tepe ilk duyduðumda beni de çok heyecanlandýrmýþ olan
bir arkeolojik buluntu oldu. Bizzat gittim ve
yerinde görme þansýna eriþtim. Orada gördüklerimin beni etkilemesinin en baþ nedeni,
sizin de demin söylediðiniz gibi dini mekânlarýn biçimlenmesi ve tapýnak mimarisi oldu.
Göbeklitepe bu baðlamda dünyanýn ilk dini
tapýnaðý idi. Orada gördüklerim ve tanýk
olduklarým, bana, eski topluluklarýn kendilerine has bir inanç sisteminin bulunduðunu,
tapýnaklarýný da bu yönde inþa ettiklerini
düþündürttü.
Nezih Baþgelen: Klaus Schmidt'in Urfa ili
sýnýrlarý içindeki Göbekli Tepe'de 1995'ten bu
yana gün ýþýðýna çýkardýðý görkemli sanat
eserleri ve kutsal alanlar Neolitik Çað ile
ilgili pek çok bilgiyi altüst etmiþtir. Þaþýrtýcý
ve benzersiz bulgularýyla Göbekli Tepe,
bugüne kadar çok az bir bölümü kazýlmýþ
olmasýna karþýn, avcý-toplayýcý yaþam biçiminden, tarým ve hayvancýlýða geçiþ sürecini
anlamamýza önemli katkýlar saðlayan benzersiz bir tarihöncesi yerleþimdir.
Seyhun Güleçyüz: Göbeklitepe'de rastladýðýnýz sizce en ilginç buluntular nelerdir?
Nezih Baþgelen: Göbekli Tepe'nin en ilginç
buluntularý genelde üzeri hayvan betimleriyle
süslenmiþ "T" biçimli anýtsal dikilitaþlardan

Klaus Schmidt, Cihat Kürkçüoðlu, Nezih Baþgelen
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oluþan, alt kültür katlarýnda dairesel planlý,
üst yapý katlarýnda dörtgen planlý anýt
yapýlardýr. Jeomanyetik ve georadar (yer
radarý) yöntemleriyle yuvarlak ya da oval
planlý yapýlardan 20'ye yakýný tespit edilmiþ
bunlardan 8 tanesi kazýyla ortaya
çýkarýlmýþtýr. En son kazýsý yapýlmaya
baþlanan en büyüklerinden birisiydi. Bu
yuvarlak planlý yapýlarýn ortasýnda iki tane
boyu 5 m.yi bulan kireç taþýndan stilize
edilmiþ büyük boyutlu insan tasvirleri olarak
düþünülen T- biçimli dikilitaþlar bulunmaktadýr. Bu iki dikilitaþýn çevresinde ayný þekilde daha küçük dikilitaþlar bu iki dikilitaþa
yönlendirilmiþ olarak duvarlarýn içine yerleþtirilmiþtir.
Seyhun Güleçyüz: Göbeklitepe'deki buluntularýn yuvarlak planlý yapýlar þeklinde
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olmasýnýn geometrik bir anlama sahip
olduðunu da düþünüyorum.
Nezih Baþgelen: Dikilitaþlarýn üzerlerinde
kabartma tekniðinde yapýlan hayvan motifleri
ve çeþitli soyut semboller görülmektedir.
Göbekli Tepe'nin en ilginç bulgularý bu
yapýlarý oluþturan genelde üzeri hayvan
betimleriyle süslenmiþ 'T' biçimli anýtsal
dikilitaþlardýr. Ortadaki bir çift karþýlýklý
dikilitaþýn çevresindeki dikilitaþlar yuvarlak
ya da oval biçimli kapalý mekânlar oluþturmaktadýr. 'T' ve 'ters L' biçimli dikilitaþlarýn
insanlarý simgelediði düþünülmektedir. Üzerlerinde her cins hayvanýn betimlenmiþ
olmasýna karþýn hiçbir zaman insan figürünün
olmamasý bu görüþü þimdilik doðrulamaktadýr. Bu ilginç yapý topluluklarý insanlýk tarihinde dini mekânlarýn biçimlenmesi, tapýnak
mimarisinin ve sanatýn doðuþu açýsýndan bilinen en eski örneklerdir. Bu sýradýþý
özellikleriyle Göbekli Tepe, bir süre
önce UNESCO Dünya Mirasý Geçici
Listesi'ne alýnmýþtýr.
Seyhun Güleçyüz: Orta Anadolu'da
ve Marmara Bölgesi'nde bu tarihlerde
baþka örnekler var mý, varsa nerelerde?
Nezih Baþgelen: Orta Anadolu'nun
daha batýsýnda Kuruçay, Höyücek ile
Bademaðacý'nda yapýlan kazýlarda
Göller bölgesindeki çanak çömlekli
Neolitik Çað'ýn tüm geliþim sürecini
yansýtan çarpýcý bulgular elde edilmiþtir. Son yýllarda Ege Bölgesi'nde
Ulucak, Yeþilova, Ege Gübre, Çoþkuntepe yerleþimlerinde yapýlan kazýlar,
Bafa gölünün yakýnýnda Beþparmak
Daðý'nda saptanan kaya üstü boyalý
resim bulgularý, Kuzeybatý Anadolu'da
Seyitgazi yakýnýndaki Keçiçayýrý bu
yaþam biçiminin batýya yayýlým
sürecinin aþamalarýný açýk bir þekilde

Türkiye’de Neolitik dönemle ilgili, kapaðýnda Göbekli Tepe’nin yer aldýðý Arkeoloji ve Sanat yayýný
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bizlere göstermektedir. Marmara
Bölgesi’ndeki neolitik kazý merkezlerindeki
kesintisiz seramik buluntular sayesinde
bölgedeki diðer höyüklerden daha eskiye tarihlenen tabakalara ulaþýlmýþ, bölgenin bilinen mevcut kronolojisine, gerek çanak çömlek açýsýndan gerekse mimari tarz açýsýndan
yeni bilgiler eklenmiþtir. Marmara
Bölgesi'ndeki yerel avcý toplayýcý toplumlarýn
tarýma dayalý yaþam biçimine uyum sürecinin
izlenebildiði buluntular ise, tarih öncesi
dönem mimarisi hakkýnda özellikle MÖ 6.
bin yýlýna tarihlenen tabakalarýyla, detaylý
bilgiler sunar.
Bu dönemi yansýtan 20 yapý gerek inþa
teknolojisi gerekse yapýsal ögeleri bakýmýndan birbirini neredeyse tekrar eden özellikler
gösterir. Bir hendeðin iç çeperi boyunca yan
yana dizili olan yapýlar dairesel plan burada
da görülür. M.Ö 6400-6000 yýllarý arasýna
tarihlenen bu evre ayný zamanda Neolitik
yaþam biçiminin Avrupa'ya yayýlýmýnda
Marmara Bölgesi'nin üstlendiði rolü daha
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ayrýntýlý ortaya koymaktadýr.
Seyhun Güleçyüz: Ýstanbul'un tarihöncesi
de Marmaray yapýmý sýrasýnda Neolitik
dönem açýsýndan sanýrým sürpriz sonuçlar
verdi. Yenikapý'da neler bulundu?
Nezih Baþgelen: Marmara Bölgesinde son
yýllarýn en sansasyonel neolitik bulgularý ise
Marmaray projesinin Yenikapý kazý alanýnda,
Theodosius Limaný taban dolgusu kazýlýrken
günümüz deniz seviyesinin yaklaþýk -6.30 m.
altýnda tespit edilmiþtir. Çanak Çömlekli
Neolitik Çað'a ait bu yerleþim; ölü gömme
gelenekleri, arkeolojik dolgularda tesadüfî
olarak kalan insan ayak izleri, ahþap buluntu
topluluðu ile dikkat çekmektedir. Daha geniþ
bir alana yayýlmýþ olabileceði düþünülen bu
yerleþimde bulunan ve daha önce Anadolu
Neolitiðinde bilinmeyen urne tipi kremasyon
(ölü yakma) mezarlarý arkeolojik açýdan
ilginçtir. Yenikapý Neolitik eserleri Avrupa
kýtasýnýn yerleþim tarihi açýsýndan da ayrý bir
önem taþýmaktadýr.
Seyhun Güleçyüz: Bildiðim kadarýyla bu,
dünyanýn
ilk ortaya
çýkmýþ
insan ayak
izleri oluyor. Bu çok
ilginç bir
geliþme.
Neolitik
Dönem
Uygarlýðýnýn
Avrupa'ya
Anadolu'dan
aktarýldýðýna dair ne
gibi kanýtlar

Yenikapý Neolotik yerleþiminde, ortalama -8.15 kotunda, geniþliði yaklaþýk 8m, uzunluðu 20m kadar olan bir
alanda çanak çömlekli Neolotik Çað insanlarýna ait 2080 adet ayak izi bulunarak belgelenmiþtir.
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var ve BEAN projesi hakkýnda, Batý Anadolu
ve Balkanlardaki Neolilitik Dönem hakkýnda
bizi biraz aydýnlatabilir misiniz?
Nezih Baþgelen: Günümüzden önce
11.000-10.000 yýllarýnda ilk olarak
Türkiye'nin çekirdek bölgesinde yer aldýðý
Güneybatý Asya coðrafyasýnda ortaya çýkan
bu yeni düzende aile ve konut yaþamsal
etkinliklerin merkezi haline gelmiþ, bitkilerin
kültüre alýnmasý, hayvanlarýn evcilleþtirilmesinin yanýsýra her alanda deneme yoluyla
bulunan yeni teknolojiler ve yenilikler zaman
içinde birbiri ardýnca göç dalgalarýyla
Anadolu'dan Avrupa'ya günümüzden önce
9.000-8.500 yýllarýnda Avrupa'ya ve çevre
coðrafyalarýn büyük bölümüne yayýlmýþtýr.
Bu konuda BEAN (Bridging the European
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and Anatolian Neolithic/Avrupa ve Anadolu
Neolitiðini Baðlayan Köprü)adýný taþýyan
yeni bir proje Batý Anadolu ve Balkanlar'daki
Neolitik Dönem kalýntýlarýný kültürel,
teknolojik ve biyolojik yönleriyle ele alarak,
o dönemdeki nüfus/göç hareketlerini araþtýrmakta ve yeniden kurmaya çalýþmaktadýr.
Seyhun Güleçyüz: Þu ana kadar olan açýklamalarýnýz çerçevesinde Türkiye'nin özellikle
Güneydoðu Avrupa ve Akdeniz havzasýnýn
uygarlaþmasýnda sizin deyiminizle Neolitik
kültürle tanýþmasýnda önemli bir rol
oynadýðýný belirtiyorsunuz.
Nezih Baþgelen: Evet kesinlikle. BEAN
projesinin de açýkça ortaya koyduðu gibi
günümüz dünyasýnýn uygarlýk temelleri
Neolitik dönemde atýlýrken, bu oluþuma
Türkiye coðrafyasýndaki kültürlerin
katkýsýnýn, öngörülenden çok daha fazla
olduðu görülmektedir. Bu dönemdeki
Anadolu yerleþmelerinin tarým, hayvancýlýk, yerleþik köylere dayalý yaþam
biçimini ve diðer buluþlarý baþka
coðrafyalara ve özellikle Avrupa'ya
aktardýðý Avrupa ve Anadolu'daki yeni
kazýlarýn sonuçlarýyla daha da belirgin bir
duruma gelmektedir. Bilimsel alanda
uygarlýk tarihine bu dönemle ilgili yeni bilgilerin üretilmesi açýsýndan Türkiye'deki
kazý ve araþtýrmalarýn katkýsý gerçekten
yadsýnamaz önemde olmaktadýr.
Seyhun Güleçyüz: Sevgili Nezih Bey,
deðerli zamanýnýzdan bizlere ayýrdýðýnýz bu
söyleþi için size çok teþekkür ediyoruz.
Ýlerleyen zaman içinde, Anadolu'daki tarihi
buluntularýn ýþýðýnda, inanç kavramýnýn
nasýl þekillenerek, bugünlere geldiðini
lütfederseniz sizinle yapacaðýmýz ikinci bir
söyleþide okuyucularýmýzla buluþturmayý
arzu ederiz.

Nezih Baþgelen, arkadaþýmýz Seyhun Güleçyüz ile
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Bu Yazý,
Suya Yazýlmýþtýr
Nesrin Dabaðlar

S

uya yazýlan alfabe, suyun H2O
kimyasal formülünü
deðiþtirmeyen ve bu sebeple
þimdiye kadar okunamayan titreþimsel
bir alfabedir. Bu alfabe," Niyet" in
alfabesidir…Hani bir söz vardýr; "
Suya yazý yazýlmaz" diye… Kaldýrýp
atmalý artýk o sözü bence…

Suya yazý yazýlýr… Lâkin suya
yazýlan yazýyý okuma marifetini
geliþtirmek þartýyla… Ona yazýlan
cümlelerin alfabesi; bir takým fizik
kurallarý ile kurulmuþtur. Ne mutlu ki
bilim, artýk o alfabeyi okunur hale
getirmeye baþlamýþtýr. Su ile irtibata
geçen her madde suda iz býrakýr. Suya
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iz býrakan maddeler onun kimyasýný
deðiþtirebilir. Ama suya yazýlan alfabe,
suyun H2O kimyasal formülünü
deðiþtirmeyen ve bu sebeple þimdiye
kadar okunamayan bir alfabedir. Bu
alfabe "Niyet" in alfabesidir aslýnda…
Gümüþ bir kaptan içtiðimiz su ile
toprak kaptan içtiðimiz su, hele de
plastik kaptan içtiðimiz su birbirinden
neden farklýdýr? Ýnce belli bardaktan
içtiðimiz çay ile porselen fincandan
içilen çayýn ayný olmamasý gibi… Çay
tiryakileri bu farký ayýrt ederler her
nedense. Hepsinin molekül yapýsýna
baktýðýmýzda; kimya bilimi bize aralarýnda bir fark olmadýðýný söylüyorken,
bizim deðiþik algýlamamýzýn sebebi nedir? Ýþte bu farký fark eden bilgi; kimyada deðil, rezonans kanunlarýndandýr.
Nasýl mý? Su bilgiyi kaydeder ve
kaydettikçe yeni nitelikler kazanýr.
Ama kimyasal bileþimi deðiþmez, rezonansý deðiþir. Kimyaya göre suyun
bileþimi önemlidir, ayrýþtýrýcý kimya
bilimi onun sadece H2O moleküllerine
ve taþýdýðý elementlere bakar. Oysa
rezonans; suyun sadece moleküllerine
deðil, yapýsýna ve taþýdýðý titreþime
bakar. Suyun yapýsý demek, onun
moleküllerinin nasýl organize olduðu
demektir. Su molekülleri biraraya gelerek bir grup oluþtururlar. Bu gruplara
da kümeler denir. Bu kümeler ise bir
hafýza hücresi görevi görür. Bu hafýza
sisteminin çalýþmasýný ve etkileþimin
okunmasýný saðlayan alfabe; yapýlanma kümelerini oluþturan su molekülü

SEVGÝ DÜNYASI

gruplarýdýr. Ve siz isterseniz bu alfabe
ile cümleler yaratabilir ve bu cümleleri
deðiþtirebilirsiniz…Suyun her bir
hafýza hücresinde 440.000 bilgi hücresi
bulunduðu kaydedilmiþtir. Bu hücrelerin her biri çevreleriyle kendilerine
özgü bir etkileþim saðlar. Bu etkileþim
sýrasýnda su, dünya ile iliþkisini bir
manyetik bant gibi kaydeder. Odadaki
elektriði açtýðýnýzda, ona dua
ettiðinizde, teþekkür ettiðinizde, öfke
duyduðunuzda su deðiþir.
Bu iþlemlerin hepsi suyu farklý bir
rezonansta yapýlandýrýr. Pozitif duygularla yapýlandýrýlmýþ suyla beslenen
bitkiler, diðerlerine göre çok daha fazla
geliþir ve güzelleþir. Çünkü yapýlandýrýlmýþ su, diðer suya göre 6 kat
daha fazla foton enerjisi taþýr.
Yapýlandýrýlmýþ sudan aldýðýnýz çok
küçük bir miktar su, çok daha büyük
hacimli yapýlandýrýlmamýþ suya
katýldýðýnda kendi içindeki cümleleri o
suya yazar. Kutsal sularýn bir zerresinin
katýlmasýyla diðer suyun da kutsallaþmasýnýn sebebi budur.
Roraima Daðýnýn Gizemli Suyu:
Suyun enerjisi ve yapýsý ile ilgili en
ilginç çalýþmalardan biri, Brezilya ve
Venezuela arasýnda bulunan 2270
metrelik Roraima Daðý'nda yapýlmýþtýr.
Dünyanýn en gizemli yerlerinden birisi
olarak kabul edilen ve son derece sert
kuvars taþýndan oluþan bu daðýn en
tepesinde çok sayýda þelale bulunuyor.
Kirlian tekniði ile çalýþan bir cihazla
bu daðýn suyunun yaydýðý ýþýk
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ölçülmüþtür. (Iþýðýn gücü, nesnenin
taþýdýðý enerjiyi yansýtýr) Normal bir su
ile Roraima daðýnýn suyunun taþýdýðý
enerji karþýlaþtýrýlýrken, hiç beklenmeyen bir sonuçla karþýlaþýldý:
Roraima daðýnýn suyu 40.000 kat
fazla enerji taþýyordu. Bilim adamlarýna
göre bu su, bakir bir zamanýn enerjisini
yansýtýyordu. Çünkü dað; dünyanýn
þimdiki titreþimlerine çok uzak ve
gizemli Amazon Ormanlarýndaydý.
Üstelik suyu yapýlandýrdýðýný bildiðimiz kuvars kristallerinin içinden akýp
geçiyordu. En ilginç olan ise; Roraima
kelimesi "bütün sularýn anasý" anlamýna
geliyordu…
Dünyanýn hiçbir yerindeki su, bir
diðer bölgedeki suyla ayný deðildir.
Çünkü su çýktýðý topraklarýn mineral ve
madenlerini aldýðý kadar, o topraklarýn
titreþimini ve enerjik bilgilerini de alýr.
O topraklarýn geçmiþ tarihi bile suyunun üzerinde yazýlýdýr. Ýnsanýn doðduðu
topraklarýn karakterini yansýttýðý
söylenir ve eski insanlar bunu o
topraðýn suyuna baðlamýþtýr.
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Ýþlenmiþ, zenginleþtirilmiþ, arýtýlmýþ
su, kimyasal olarak mükemmel bile
olsa, yaþamayan ölü bir sudur. Ýçinde
yaþam ve enerji bulunmaz. Çünkü
üzerine yazýlan doðal yazý silinmiþtir.
Kaynaktan içilen doðal su bu yüzden
þifalýdýr. Doðanýn üzerine cümleler
yazdýðý su, onu içen insan tarafýndan
rezonans yasalarý gereði kimyasal deðil
titreþimsel olarak algýlanýr.
Telepatinin Taþýyýcýsý, Düþüncenin
Titreþimlerini Kaydeden Su
Molekülleri midir?
Suyun alfabesini çözmeye çalýþan
bilim insanlarýnýn bir de yeni teorisi
var: "Ýnsanlar arasýnda gerçekleþen
telepatinin aracýsý, hücrelerinde taþýdýklarý sudur." Ýnsanlarýn vücut sývýlarýnýn
(özellikle de ayna nöronlardaki)
mesafeler arasýndaki titreþimlerin dalgalarýný kaydedip veriye çevirdiði gibi
bir durum çýkýyor ortaya. Nobel ödüllü
fizikçi Garnier Malet'e göre de, rüya
sýrasýnda yaþananlar, enerji bedenimiz
aracýlýðýyla fizik bedenimizdeki suya
kaydediliyor. Suyun tüm bunlarý yapabilmesi için,
bir alfabe
sistemine
duyarlý
olmasýndan
baþka bir
açýklama
yok.
Evrendeki
inanýlmaz
düzenin bilgi
alýþveriþinin,
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bizim dünyamýzdaki aracýsýnýn su
olmasý hiç de inanýlmaz deðil.
Düþünceler ve niyetler suya yazýlabilir,
niyetin alfabesini çözebilirseniz eðer.
Çünkü niyetin bileþenleri çok boyutludur ve düþünce kadar lineer deðil,
bütünseldir…
Þeklini Hatýrlayan Madde
Son yýllarýn yine enteresan
buluþlarýndan birisi, "Meta hidrojel"
adý verilen ve þeklini hatýrlayabilen
maddedir. Doðada bulunmayan ve
yapay olarak üretilen bu jeller, havada
su gibi davranýyor, ama suya atýldýðýnda katý hal alýyor. Bu yeni meta-hidrojel madde kendi orjinal yapýsýný hatýrlýyor. Bir kalýp içinde üretildikten
sonra, suya atýldýðýnda kalýba atýlan
haline tekrar tekrar giriyor. Bu madde,
havaya maruz býrakýlsa ya da sývýya
benzer haline geri sokulsa bile bu
durum deðiþmiyor. Araþtýrmacýlar bu
maddenin su ilave edildiðinde harfleri
oluþturan performansýn görüntülerini
hazýrlamýþ.
Araþtýrmacý ekibinin baþý olan Luo ve
ekibi daha önce sentetik DNA kullanarak hidrojeller veya çoðunlukla su
içeren jeller hazýrlamýþtý. Bu sefer,
farklý bir mikroskopik yapýya sahip bir
DNA hidrojeli hazýrlamak istemiþlerdi.
Meta-hidrojellerini hazýrladýktan kýsa
bir süre sonra benzersiz özelliklerini
keþfettiler ve araþtýrmalarýnýn sonucunu
Nature Nanotechnology dergisinde bir
makalede yayýnladýlar.
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Ýsa'nýn denizi þaraba dönüþtürmesi,
Musa'nýn denizi ikiye ayýrmasý, edilen
yaðmur dualarýnýn yaðmurla cevaplanmasý, vaftizin ve abdestin kutsallýðý,
ninelerimizin dualarýný suya okuyup
üflemesi, büyülerin suya konulup
içilmesi, mantralarýn ve seslerin titreþiminin bedeni iyileþtirmesi, yenilen
yemeðin dua ve þükürle kutsanmasý,
dünyadaki suyun baþka hiç bir gezegende yaþam endeksi yaratamamasý,
müzik dinleyen bitkilerin çok daha
fazla çiçek açmasý, suyun hafýzasýnda
taþýdýðý cümlelerin eseridir.
Dünyada ilk anda ne kadar su varsa,
hâlâ ayný miktarda duruyor. Hepimiz
ilk okyanusun suyundan bir parça taþýyoruz. Her bir kelimemiz bir su damlasý için bir düþünce ve bilgi kaynaðý
oluþturuyor. Düþüncelerimizi ve dünyayý ne kadar kirlettiðimize bakarsak
eðer, yaþam kaynaðýmýz olan suyun ne
kadar acý kelimelerle dolu bir kitap
haline geldiðini anlamamak mümkün
deðil. Suyu en kýsa sürede yapýlandýran
kelimeler ise Sevgi ve Þükran…
Gelin hep birlikte suya yeni bir yazý
yazalým… Suyun bize verdiði yaþam
titreþimi için, içinde 7 milyar kere
sevgi ve þükran kelimesi geçen bir
kitap olsun. Bu yeni kitabý ona borçlu
muyuz? Evet borçluyuz, çünkü tüm
hücrelerimizden onu çekip aldýðýmýzda
biz bir hiçiz. Tüm damarlarýmýzda "O"
aziz dolaþýyor…

Yararlanýlan Kaynak:
http://news.discovery.com/tech/mysterious-material-remembers-its-shape-121206.htm
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Öte Taraftan Konuþmalar

Yaþadýðýmýz Deneyimler
Bize Neden Enkarne
Olduðumuzu Hatýrlatýr
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat", Çeviren: Nelda Ýnan

Erik'in öte âlemdeki deneyimlerle ilgili bize verdiði bilgilerden anladýðýmýz kadarýyla, yaþamý gözden geçirme seanslarý
bir ruhun ölümden sonra
yani yeni bir hayata geçiþ
yaptýktan sonra, onun en
deðerli ve en öðretici
anlarýný oluþturmaktadýr.
Çünkü bunlar, insan deneyimlerini yaratan neþeli
anýlara, çekilen zorluklara
ve verilen mücadelelere de
bir anlam katmakta ve
böylece bizler Dünya gezegeninde varoluþ nedenlerimizi
de kavramaktayýz.
Konumuza geçen ay kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
Elisa Medhus
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Ben: Orada ruhsal rehberler var mý?
Kendi kiþisel rehberlerin var mý? Hani
melekler gibi olan ve seni her daim
koruyan ve kollayan?
Erik: Elbet ki, onlar daha çok öðretmenlere benziyorlar..
Ben: Tamam o zaman.
Erik: Onlar sadece kendin için
öðrenmeni, kendine iyi bakmaný isterler. Dünyadaki gibi aciz ve yardýma
muhtaç varlýklar olarak görülmeyiz
burada.
Ben: Lineer bir zaman olmadýðýna
göre, bazý þeyleri bizzat deðiþtirerek,
yaþamýný gözden geçirme seansýna
aktif biçimde katýlabilir misin?
Erik: Ýþte bu, yaþamý gözden geçirmenin tüm amacýný mahvedebilecek bir
þeydir.
(Jamie gülüyor)
Ben: Öyleyse bu tarz bir müdahale,
testi bitirdikten sonra cevaplarý
deðiþtirmeye benziyor olabilir, öyle
deðil mi?
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Gerçekten düzeltilmesi gerektiðini hissettiðin noktalar varsa ve bunu yapman
daha üstün bir amaca hizmet ediyorsa,
o zaman buna izin verilir. Ama eðer
olumsuz ise ve daha büyük bir amaca
hizmet etmiyorsa, onu orada öylece
býrakmalýsýn.
Ben: Anlýyorum. Pek çok hayatlar
boyunca geliþ gidiþlerde toplanan bilgi,
yaþamý gözden geçirme seanslarýndan
sonra diðer hayatlar için de kullanýlabilecek bir hale gelebiliyor mu? Aman
Allahým bu konu çok karmaþýk.
Kafamda zorlukla toparlayabiliyorum.
Erik: (Gülüyor) Anladým seni anne.
Çok iyi açýkladýn bu durumu. Fakat
þunu da unutmamak gerekir ki,
Dünyadaki diðer hayatlar, elde etmiþ
olduðun o bilgiyi nasýl indirebileceðin
(bilgisayara indirilen bir dosya gibi)
bilgisini de gerektirir. Bunun için:
a) Önce bunun farkýnda olman (diðer
anlamda bunu baþarabileceðine inanman)
b)Bilinçli olarak bunu istemen.
c) O bilgiyi kullanabilmen için yeterince aydýnlanmýþ olman gerekir.

Jamie: (Gülerek) Doðru cevabý
verdiðinde bir davul sesi gelir ya, Erik
þu an o sesi çýkarýyor.

Ben: Demek ki, ruh kademesinde,
bilinçli ego kademesinin altýnda
yapýlamýyor, öyle mi? Yani gizli bir
bombacý gibi girip de o bilgiyi kimsenin ruhu duymadan almak mümkün
olmuyor.

Erik: Ýþin özü þu ki, yaþamýný gözden
geçirirken onu aktif biçimde istediðin
gibi deðiþtiremezsin. Ama sonrasýnda
evet çünkü lineer bir zaman yoktur.

Erik: Bunun çok daha fazlasý ruh
kademesinde gerçekleþir ama o ruh
kademesi senin dünyadaki hayatýný
sürdüren deðildir.

Erik: Evet tam anlamýyla böyle!
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Jamie: Ama öyle oluyor Erik!
Ben: Oh hayýr! Sanki kondüktörsüz
bir trende öylesine gidiyor gibi hissetmeme neden oldu bu. Bu iyi bir þey
deðil.
Erik: Tamam bunu þu þekilde açýklayayým: Bu, bilinçlilik hali -spirtüel
bellek yitimi- ruh kademesi arasýndaki
mutlu dengedir. Bellek yitimine ihtiyaç
duymanýz yeni deneyimler yaþamanýz
için elzemdir. Aksi halde, bir çarkýn
üzerinde dönüp duran fare gibi olursunuz.
Ben: Tamam, yaþamý gözden
geçirmenin tümünü ilgilendiren bir
baþka örnek vereceðim size þimdi. Bir
savaþta çok sayýda insan öldürmüþsen,
yaþamý gözden geçirme seanslarýnda
her birinin duygularýný tek tek hisseder
misin?
Erik: Ne yazýk ki Evet! Onlarýn
düþüncelerini, neler düþündüklerini,
neler olduðunu, duygularýný, hissettiklerini, evet hepsini!..
Ben: Aman Allahým. Bu korkunç
olmalý!
Erik: Kesinlikle öyle!
Çoðumuz bedenlerimizin dýþýnda
yaþamanýn nasýl bir duygu olduðunu
hayal dahi edemeyiz. Aslýnda çoðumuz
kendimizin bedenlerden oluþtuðuna
inanýrýz. Elbet ki, ebedi varlýklar olarak
mevcudiyetimizin çoðu, bize acýlarý,
hazlarý, mutluluklarý, hastalýklarý ve
saðlýðý getiren bir ruhsal gerçeklik
içindedir. O halde týpký kozasýndan bir
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kelebek olarak çýkan týrtýl gibi fizik
bedenlerimizi geride býrakmak, yani
onu deðiþtirmek neye benzemektedir?
Bunun saðladýðý faydalar, avantajýmýza
olmayan yönleri var mýdýr?
Ruhlar Neye Benzer?
Ben: Erik sen neye benziyorsun?
Hangi þekildesin? Kýyafet giyiyor
musun? Hangi yaþta görünüyorsun?
Erik: Hýmml. Ben bir ýþýk huzmesi
veya bir ýþýk topuyum ama Dünyada
materyalize olmayý denediðimde ölmeden önceki halim gibi görünüyorum ve
sizler benim kim olduðumu biliyorsunuz. Daha önce pek çok baþka hayatlarým olmuþtu ve ben o hayatlarýmdaki
bedenlerimden biriyle gözükseydim siz
onun ben olduðumu anlamayabilirdiniz.
Ben: Evet bu mantýklý
Erik: Sen de buraya geldiðinde anne,
benim nasýl görünmemi istersen öyle
görünebilirim sana. Benim küçük bir
çocuk olmamý mý istersin? Yetiþkin
olmamý mý? Buna þimdi karar vermen
gerekmez. Buraya gelene kadar vaktin
var ve ben, sen ne istersen o þekle
bürüneceðim. Ya da sadece bir ýþýk
huzmesi veya bir ýþýk topu olacaðým.
Sen de ruhlar âlemine geldiðinde, bu
senin için bir önem arz etmeyecek bile.
Benim nasýl göründüðüm senin için
önemli olmayacak yani. Çünkü sen
sadece benim ruhumla etkileþimde olacaksýn ve bunu bir ýþýk huzmesi veya
ýþýktan bir top olarak algýlayacaksýn.
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(Tam bu noktada, bir gün onunla
tekrar buluþtuðumda þeklinin ne olacaðý benim için bir önem arz etmeyecek gerçekten. Çünkü yapmak istediðim tek þeyin ona sýkýca sarýlmak ve
onu sevmek olduðunu biliyorum.
Aramýzda müthiþ bir sevgi alýþveriþi
olacaðýndan eminim.)

Erik: Evet, her iki seçim de benim
burada. Ama ben ellerimi kullanmayý
seviyorum. Buradaki varlýklarýn çoðu
düþündükleri þeyi hemen yaratmaktansa enerjilerini kullanarak çalýþmayý
seviyorlar. Ýþte o zaman kendimizi
bir þeyler baþarmýþ olarak hissedebiliyoruz.

Ölümden sonra hayatýn varolduðuna
dair inancým geliþmeye baþladýkça,
bedeninden ayrýlmýþ bir ruhun neler
yapabileceðini merak etmeye baþladým.
Erik bu konuda da tatmin edici bilgiler
verdi bize:

Ben: Bir beden formuna nasýl girebiliyorsun peki? Kendini fiziksel bir
bedende nasýl gösterebiliyorsun?

Erik: Komþuma, hani þu þirin kýza,
evinin döþemelerinde yardým ediyorum.
Ben: Ne güzel
Erik: Evet. Benim burada bir motosikletim, bir teknem ve bir arabam var.
Motorlarla çalýþmayý seviyorum.
Aþçýlýða da baþladým.
(Zihnim Erik'in dünyadayken hazýrladýðý yaratýcý yemeklerle ilgili anýlara
gitti bir an. Yemeklerinde o kadar çok
tereyaðý ve krema kullanýyordu ki, bir
gün kalp rahatsýzlýðýna yakalanacaðýndan korkuyordum. Bu kaygýlar þimdi
ne kadar yersiz görünüyorlar.)
Ben: Demek ki, ellerini kullanabiliyorsun öyle mi? Demek ki, gerçekliði
yaratan sadece düþünceler deðilmiþ.
Yani düþündüðün anda oluvermesi
veya bir yemeðin tarifini düþündüðün
anda o yemeðin piþmesi gibi bir þey
deðil galiba.

Erik: Bu þekil deðil anne. Ortaokul
3. sýnýfýn fen derslerinde öðrendiðini
hatýrla anne. Her þey enerjidir.
Buradaki enerjimiz çok daha hýzlý
hareket eder böylece biz hýzla þekil
deðiþtirebiliriz. Ayrýca zamanýn burada
farklý aktýðýný da unutmamalýsýn. Sana
bir dakika gözüken benim için daha
uzun bir zamaný temsil edebilir.
Ben: Bu zaman kavram çok ilginç ve
büyüleyici adeta. Bununla ilgili daha
fazla ayrýntýya girmek istiyorum ama
önce sana görsel olarak materyalize
olup olmadýðýný sormak istiyorum
çünkü ben seni gördüm. Ama tam da
emin olamadým. Sanki hayal gibi geldi
bana ama seni iki kez gördüðümü
düþünüyorum.
Erik:Tabii ki gördün anne.
Ben: Peki bunu yapmak zor mu?
Erik:Neyi, materyalize olmayý mý?
Ben: Evet
Erik: Çok fazla odaklanma ve enerji
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gerektiren bir iþ. Enerjimi, sizin
görebileceðiniz bir frekans ve dalga
boyuna getirebilmek için uðraþmam
gerekiyor.
Ben: Zaman içinde, seni daha sýk
görebilmem için ustalaþma olacak mý?
Erik: Elbet ki
Ben: Harika! Bunu özlemle bekliyor
olacaðým. Seyahat ettiðini biliyorum
Erik ama bunu yapýyorsun.
Düþüncelerini mi kullanýyorsun?
Örneðin Norveç'e gitmek istediðinde
sadece orayý düþünmen bunun için
yeterli oluyor mu?
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zamanlarda epeyce geç saatlere kadar
oturur, uyumazdým.
Ben: A evet bunu ben de hatýrlýyorum. Yeni bir hobi veya yeni bir ilgi
alanýn olduðunda, tüm geceyi uyumadan geçirebilirdin.
Erik: Buradaki bazý spirtüel varlýklar
uyumayý seçiyorlar çünkü seviyorlar
ama ben bunun bir zaman israfý
olduðunu düþünüyorum.
Ben: Peki bizler uykuda olduðumuzda sen neler yapýyorsun?

Ben: Pek çok özgür seçimin var.
Birinci sýnýfta yolculuk etmek. Kontrol
noktalarýnda sýra beklememek. Peki sen
uyuyor musun Erik?

Erik: Bisikletimin üstünde çalýþýyorum. Arkadaþlarýmla yüzmeye gidiyorum. Dalýþ yapýyorum. Sörf yapýyorum.
Yapacak çok þey var burada. Bazen de
mekanik þeyler üzerinde çalýþýyorum
ya da aktif oluyorum. Yeni arkadaþlarým oldu burada. Hepsi de on üç,
yirmi sekiz ve yirmi dokuz yaþlarýndayken buraya gelmiþler. Kimisi diþi
kimisi erkek. Bazen
hepimizin
birarada olmasý zor oluyor çünkü hepimiz çok aktifiz. Ama ben onlara
sevdikleriyle iletiþim halinde olmalarýnýn ne kadar önemli olduðunu
öðretiyorum. Kimisi bunun ne demek
olduðunu bile bilmiyor. Çünkü daha
önce hiç düþünmemiþler. Yani geride
býraktýklarýnýn onlarý hâlâ düþünüyor
olabileceklerini ve onlarla konuþmak
isteyebileceklerini bile bilmiyorlar. Ben
onlarý bu konuda cesaretlendiriyorum.

Erik: Hayýr. Dünyadayken bir uyku
delisi deðildim. Kendimi depresif hissettiðim zamanlarda, yani bir þeylerden
kaçmak için uyurdum daha çok. Diðer

Gelecek ay: "Bedene Girmiþ ve Bedeninden
Çýkmýþ Ruhlarýn Arasýndaki Farklar Nelerdir?"
baþlýklý sorunun cevabýyla konumuza devam edeceðiz.

Erik: Bu bazý þeylere göre deðiþiyor.
Daha önce söylediðim gibi düþüncelerimle bunu hemen yapabildiðim gibi, bir
tekne, tren veya otobüsle de yapabiliyorum.
Ben: Ve tüm bunlarý yine
düþüncelerinle yaratýyorsun deðil mi?
Erik: Kesinlikle. Ama bahar tatilinde
siz Norveç'e gittiðinizde sizinle uçaða
binmek istiyorum. Elbet ki uçakta hep
sizinle birlikte olmam gerekmiyor. O
anda neyi yapmak istersem yaparým.
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Dünyanýn Durumu
Kryon Celsesi,
Medyum: Lee Carroll,
4.06.2017, Big Sky, Montana
Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili varlýklar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu akþam size bir aþk hikâyesi
anlatmak istiyorum ve bu
hikâye þimdiki hali ve gelecek de dahil
olmak üzere dünyanýn tarihini de kapsamaktadýr. Size söylemek istediðim
bazý þeyler var. Ýsterseniz bu celsenin
baþlýðýný "Haziran 2017 tarihi Ýtibarýyla Dünyanýn Durumu" olarak
belirleyelim.

S

Bu öykünün nerede ve nasýl baþlamýþ
olduðu dikkate alýndýðýnda bu bir aþk
hikâyesi olmaktadýr. Eðer 24 yýl geriye
giderseniz, Kryon Birinci Kitapta
herkese açýk olan celseler yayýnlandý.
Bilgiler esas olarak benim ve diðer pek
çok varlýðýn gelmekte olduðunu
söylemiþ olduðu deðiþime bir giriþ
olarak hazýrlanmýþtý. Bunlar benim
tarafýmdan verilen ezoterik (içrek) bilgiler olmayýp, daha çok atalar ve kadim
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halklar tarafýndan bilinen þeylerdi. Bu
insanlar binlerce yýl boyunca göklerdeki yýldýzlarý gözlemlemiþler ve bu sýrada yýldýzlarýn onyýllar süresince belli
belirsiz þekilde deðiþtiklerini
anlamýþlardý. Bu insanlar modern
teleskoplarýn icadýndan çok önce
Güneþ Sistemindeki hareketleri ve
Dünyanýn Güneþ çevresinde bir
yörünge üzerinde hareket ettiðini
çözmüþlerdi.
Bu insanlar Dünyanýn Güneþin
çevresinde döndüðünü ve gökteki
deðiþimlerin açýklanabilmesi için gezegenin hafif bir yalpalama hareketi
gerçekleþtiriyor olmasý gerektiðini
anlamýþlardý. Hattâ bu yalpalama
hareketinin süresini bile hesapladýlar ve
zaman içinde bununla ilgili kehanetler
geliþtirdiler. Çeþitli halklar tarafýndan
geliþtirilen bu kehanetler öylesine
þaþýrtýcý þekilde birbirlerine benziyorlardý ki, bugün bile bunlarý karþýlaþtýrmalý olarak inceleyenler hayrete düþüyorlar. Birbirlerini hiç tanýmayan,
hiçbir temaslarý olmayan, mesafe
olarak birbirlerinden binlerce kilometre
ve zaman olarak da asýrlarca uzakta
olan bu insanlar nasýl olup da bu kadar
benzer kehanetler yapabiliyorlardý?
Sizin de aþina olduðunuz uzun
dönemli kadim takvimlerde (yaklaþýk
5000 yýlý kapsýyorlardý) bir bilinç
deðiþimi potansiyelinden söz ediliyordu. Bu takvimlerin sonu olarak yalpalama süresinin ortasýný temsil eden 2012
yýlý gösteriliyordu.
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Uyumlu Yakýnlaþmadan (1987) iki
sene sonra, 1989 yýlýnda partnerim
benim yerime konuþmaya baþladý. 1993
yýlýnda partnerim aldýðý bilgileri
derleyerek Kryon Birinci Kitabý yayýnladý. Bu kitapta geleceðe yönelik bilgiler veriliyor ve büyük bir dünya
savaþý potansiyelini bertaraf edecek
pek çok olay olmasý nedeniyle artýk
deðiþimin gerçekleþebileceði anlatýlýyordu. O celselerde sizlere Kryon
grubunun neden dünyada olduðundan,
neler olup bittiðinden, daha sonra neler
olacaðýndan ve gelecekle ilgili bazý
kehanetlerden söz etmiþtim. Partnerim
bu dönemde henüz merkezi kaynakla
tam bir tutarlýlýk içinde olma aþamasýnda olduðu için bu küçük ve oldukça
þifreli bir kitap olmuþtu. Kanallýk
yoluyla celse yapmak geliþmiþ sezgiye
dayalýdýr ve perdenin diðer tarafýna bir
köprü vasýtasýyla gerçekleþtirilir.
Kitapta tüm insanlýk için tam sevgi ve
þefkat duygusu açýklanýyordu.
Bu birinci kitapta baþka þeylerle
beraber gezegenin manyetik özellikleri
ve manyetik aðý ile ilgili bilgiler vermiþtim. Ayýca iklim deðiþikliðiyle ilgili
ipucu þeklinde bilgiler de vermiþtim.
Partnerim bu hususu kendisine göre
yorumlayarak dile getirirken dünyanýn
hiç yaðmur yaðmayan bölgelerinde
yaðmur yaðmaya baþlayacaðýný ve çok
yaðýþ alan bazý bölgelerinde de yaðmur
olmayacaðýný söylemiþti. Baþka bir ifadeyle, çok ciddi bir iklim deðiþikliðinden söz ediliyordu. Bunlar 1993 yýlýnda
basýlýp yayýmlanan kitapta söylenmiþti.
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Þu anda gezegende yaþamakta
olduðunuz þeyler aslýnda bu köklü
deðiþimin öncüsü mahiyetindedir. Bu
bir aþk hikâyesidir ve burada sözü
edilen aþk, insanla ilgili olarak
Tanrý'nýn sevgisi, merkezi kaynaðýn
sevgisi, var olan her þeyin sevgisi ve
bizzat Gaia'nýn sevgisidir. Eski enerjinin sonunun gelmiþ olmasý nedeniyle
kitabýn adý "Zamanýn Sonu" olarak
belirlenmiþti.
Sevgili varlýklar, her þey sizinle ilgilidir ve gezegendeki yaþlý ruhlar tam
doðru zamanda ve belli bir amaçla
buradadýrlar. Þu anda o sandalyede oturuyor olmanýz kesinlikle tesadüf veya
hata deðildir. Bazýlarýnýz bu konu
hakkýnda daha yeni bilgi sahibi olmaya
baþlýyorsunuz, diðerleri ise durumun
gayet iyi farkýndadýrlar. Her birinizin
kendisine göre yolu vardýr. Neye
inanýp, neye inanmayacaðý hakkýnda
her biriniz kendi kararýný vermek durumundadýr. Ancak, her halükârda sizler
belli bir amaca yönelik olarak
buradasýnýz!
Ben bu akþam sizlere muhteþem bir
aþk hikâyesi anlatmak, 1993 yýlýnda bir
deðiþimin gelmekte olduðunu ve
dünyanýn da kendisini buna hazýrlamakta olduðunu söylemek üzere buradayým. Bir deðiþim yola çýkmýþ geliyordu ve sizlerin kendinizi uygun
þekilde konumlayabilmeniz, sizinle
gezegen arasýndaki uyumlu tutarlýlýðý
öðrenebilmeniz ve sizin insan tabiatý
olarak adlandýrdýðýnýz eski enerjiden
nasýl çýkýlabileceði hakkýnda konuþula-
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bilmesi için dünya kendisini hazýrlamaya baþlamýþtý. "Ýnsan tabiatý" terimi
ile insanlarýn davranýþlarýna atýf yapýlmaktadýr. Ýnsan tabiatý hiç deðiþmemiþti ama þimdi gelinen nokta itibarýyla deðiþim kaçýnýlmaz olmuþtu.
Maya takviminde yazýlmýþ olan olsun
veya Hoppy Kýzýlderililerin kehanet
kayasý üzerinde yazýlmýþ olan olsun,
kehanetler zamanla ilgili olmaktan çok
bilinç deðiþimi ile ilgiliydi. Hepsinde
esas olarak deðiþim nedeniyle insanlarýn ayrý yollar seçecekleri belirtiliyordu ama konu temel olarak karanlýk ile
aydýnlýk arasýndaki ayrýþmaydý.
Hepsinde kendilerine göre ifade
edilmiþ þekilde, geçiþ halindeki dünyada insanlarýn o sihirli gündönümünün
deviniminde (21 Aralýk 2012, gün
dönümlerinin deviniminin orta noktasý)
kendilerini yok etmemeleri halinde,
yeni bir þeyin baþlayacaðýndan söz
ediliyordu. Bu insanda daha önce hiç
görülmemiþ olan bir geliþme olacaktý
ve geliþme bilinçle baþlayacaktý. Size
1993'de dünyanýn buna hazýrlýklý
olmasý gerektiðini, dolayýsýyla
manyetik aðýn ve iklimin, hattâ Güneþ
Sisteminin uzaydaki yerinin bile
deðiþeceðini söylemiþtik. Bunlarýn
hepsi oldu ve sizler bunlarý gördünüz.
Þimdi ilk önce iklimden söz edelim.
Öngörülen Ýklim Deðiþikliði
Yýllardan beri iklime ne olduðu
hakkýnda konuþuyorum. Söylediklerim
baþlangýcýndan itibaren tartýþmalýydý
çünkü medyanýn sizlere söyledikleriyle
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uyuþmuyordu. Yýllar boyunca hep
"ýsýnmadan" söz edildi. Ben söz konusu
olanýn ýsýnma deðil, aslýnda soðuma
olduðunu iddia etmiþtim. Tarihte geriye
giderek söylediklerimi kontrol edebilirsiniz çünkü baþkalarý gelip insanlýk
için çok olaðan olduðu þekilde, iklim
deðiþikliðini bahane ederek yeni bir
yok oluþ senaryosu ortaya atmadan
önce, iþin doðrusunu söyleyip kayýtlara
geçirmek istiyordum. Korku eski enerjinin dostudur ve deðiþim her zaman
korku yaratýr.
Bir beyanda bulunacaðým ve bunu
müteaddit defalar söyleyeceðim. Yok
oluþ senaryosu zihinlerinize öylesine
kazýnmýþ ki, artýk sizde huy haline
gelmiþ. Ne zaman olaðandýþý bir þey
görseniz, aklýnýza ilk gelen þey
kýyamet, mahþer veya yok oluþ oluyor.
Tarihsel olarak, kutsal yazýlar ve kitaplar ile ebeveynlerden duyduklarýnýz
nedeniyle buna yatkýnsýnýz. Büyük
çoðunluk fazla düþünmeden sonu
felaketle biten komplo teorilerine
katýldýklarý gibi, bundan keyif alýyor
gibi de görünmektedirler. Bu yok oluþ
senaryosu aslýnda bir alýþkanlýktýr
sevgili varlýklar. Gösterime giren filmlerin de iklim ve dünyadaki deðiþimleri
yok oluþ senaryolarý þeklinde gösterdikleri için pek yardýmcý olduklarý
söylenemez. Bu huy halen de sað ve
salim olarak yoluna devam etmektedir.
Bu esas olarak bir aþk hikâyesidir. Size
iklimden söz etmek istiyorum.
Eðer neler olduðunu izlemek istiyorsanýz, bunun her zaman olduðu gibi

41
Güneþin faaliyetleriyle yakýndan ilgili
olduðunu söyleyebilirim. Dünyadaki
iklim deðiþikliklerini aslýnda Güneþin
kaydedilmiþ olan faaliyet döngüleri ile
baðlantýlý olarak takip edebilirsiniz.
Ýklim deðiþiklikleri ile Güneþin faaliyet
döngüleri yakýndan iliþkilidir. Þu anda
gördüðünüz gelmekte olan bir yok oluþ
deðildir. Bir döngünün þu anda geliyor
olmasý tesadüf de, hata da deðildir. Bu
döngünün gelmekte olduðunu 14 yýl
önce söylemiþtik. Dünyada insanlar
olsa da, olmasa da döngüler gelirler ve
giderler.
Döngülerin çok tutarlý olduklarýný
buzullarýn çekirdeklerinde ve aðaçlarýn
halkalarýnda rahatlýkla görebilirsiniz.
Döngü her zaman ýsýnma ve yüksek
karbon dioksit düzeyi ile baþlar ve
ardýndan da bir soðuma dönemi gelir.
Bu döngüler farklý yoðunlukta olacak
þekilde bundan önce dünyada pek çok
kez hüküm sürmüþlerdir.
Bunun bir "mini buz çaðý" olacaðýný
önceden belirtmiþtik ve çað tam
zamanýnda baþlamaktadýr. Birçok insan
bunun ne zaman olacaðýný soruyor.
Eðer dikkat ederseniz, bunun için bir
kâhine veya peygambere ihtiyaç
olmadýðýný anlarsýnýz. Neden geçmiþteki döngülere ve Güneþin durumuna
bakmýyorsunuz? Zamanlama açýkça
ortadadýr. 15 yýl içinde (2032) soðuk
bölüm içine girmiþ olacaksýnýz.
Þu anda bazýlarýnýz hâlâ ýsýnma
bölümünün keyfini çýkarýyorsunuz. Bu
yavaþça hareket etmeye baþlayacaktýr.
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Soðuma döneminden önce bir ýsýnma
döneminin olmasý kaçýnýlmazdýr ve
gezegenin dinamiklerini inceleyen
insanlar bunu gayet iyi bilirler. Þu aþamada sizler bu uzmanlar grubundan
fazla bir þey duyamadýnýz. Çünkü bu
insanlar genellikle ya hükümet için
çalýþýrlar veya üniversitelere yapýlan
hibeleri kullanýrlar. Dolayýsýyla onlarýn
asýl söylemek istedikleri, diðerlerinin
sizin inanmanýzý istedikleri popüler
öyküye uymamaktadýr.
Bir mini buz çaðý gelmektedir. Peki,
bir mini buz çaðý dünyanýn sonu
anlamýna mý gelir? New York kentinin
tümüyle buzlarla kaplý olduðu bir
zamaný tasvir eden filmi gördünüz mü?
Bu film gerçeði deðil, bir senaristin
kýyamet senaryosunu anlatmaktadýr.
Eðer böyle bir durumun nasýl olacaðýný
bilmek istiyorsanýz, tüm yapmanýz
gereken tarihe bakmak ve 1650 yýlýnda
neler olduðunu incelemek olacaktýr. O
yýllarda bir mini buz çaðý hüküm
sürüyordu. Golf Stream akýntýsýnda
meydana gelen deðiþim yüzünden
Londra'daki Thames nehri donmuþtu.
Hava gerçekten de çok soðuktu ama
dünyanýn sonu gelmemiþti. Olay mini
buz çaðýnýn ortaya çýkýþýndan ibaretti.
Ýþte buna benzer bir mini buz çaðý
ile baþ etmek zorunda kalacaksýnýz.
Eðer soðuk iklimin hüküm sürdüðü bir
yerde yaþýyorsanýz, sözlerimi dikkate
almanýzda yarar var çünkü hava
gerçekten de soðuyacak. Bundan sonraki 15 yýl içinde mahalleler ve evler
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bazýnda baðýmsýz olarak elektrik üretiminin çaresini bulmanýzda yarar var,
çünkü buna gerek duyulacak. Sevgili
varlýklar, þu anda var olan güç aðlarý
(enerji hatlarý) böyle bir iklim için
hazýrlýklý deðildir ve büyük ölçüde
çökmesi beklenebilir. Kýyametten,
dünyanýn sonundan filan deðil, sadece
olayýn pratik veçhesinden söz ediyorum. Elektrik enerjisinin nakil altyapýsý
hassas dengeler üzerine oturmuþtur.
Birkaç on yýl sürebilecek olan soðuk
döneme hazýrlýklý olun. Teknoloji sizi
buna hazýrlýklý kýlacak þekilde ilerlemektedir. Kötü siyasetin ve siyasetçilerin, yaþamýn sürdürülmesi için gerekli
önlemlerin alýnmasýna engel olmalarýna
izin vermeyin.
Baþta buna neden bir aþk hikâyesi
demiþtim? Gaia bunu neden yapýyor?
Böyle döngülerin belli bir amacý var
mýdýr ve varsa nedir? Bunu size bir kez
daha anlatacaðým. Bu tartýþmalý ve
hattâ bazýlarý için inanýlmaz bir husustur. Kaçýnýz evde akvaryum içinde
balýk besliyorsunuz? Akvaryumu olanlarýn bildiði bir þeyi hepinize yeniden
söylemek istiyorum. Su hakkýnda ne
yaparsanýz yapýn, Ph derecesini istediðiniz gibi deðiþtirin, ýsýyý ayarlayýn
veya havalandýrma yapýn ama bir süre
sonunda suyu deðiþtirmekten baþka
çareniz kalmaz. Ýþte gezegende ýsý
deðiþimleri bununla ilgilidir.
Olaylar gerçekleþirken kanýtlarý
gözlemleyin ve bu celsede söylediklerimi hatýrda tutun. Gezegen sizin evde
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yaptýðýnýz gibi "suyu deðiþtiremez".
Bunun yerine su döngüsünü kullanarak
okyanuslardaki yaþamý yeniler.
Döngünün amacý okyanuslardaki
yaþamý tazelemek ve böylece herkes
için gýda sorununa çözüm getirmektir.
Döngü Gaia tarafýndan otomatik olarak
gerçekleþtirilir ve böylece suyun
"bayatlamasýnýn" önüne geçilmiþ olur.
Sevgili varlýklar, insanlar gerçekten
de kirletici maddeleri havaya salmýþ ve
denizlere dökmüþlerdir ama döngünün
nedeni bu deðildir. Size uzun zamandan beri çevreyi tahrip etmemenizi
söylüyoruz, çünkü sonunda bu tehlikeli
faaliyetler sizin ölümünüze neden olacaktýr ama Gaia dayanýklý olduðu için
bundan kurtulacak ve kendisini
yenileyecektir. Çevreyi kirletmeye
devam ederseniz, Gaia kendisini kurtarýr ama siz kurtulamazsýnýz. Ancak,
zihniyette deðiþimin ve önlemlerin
alýnmaya baþlamasý ile birlikte durumda bazý iyileþmelerin göründüðünü
ifade etmek gerekir. Þu anda gerçekleþmekte olan iklim deðiþikliðine
insanlar neden olmuyor. Bu zaman
içinde iyice görünecektir.
Þu anda olanlar bundan önce de
olmuþtu. Sanki okyanuslarda sýfýrlayýp
yeniden baþlatma iþlemi varmýþ gibi bir
görüntü vardýr ve bu arada birbirine zýt
olaylar ortaya çýkmaktadýr. Bir taraftan
okyanuslarýn ölümü ile ilgili raporlar
yayýnlanýrken, diðer yandan yaþam
olarak geri gidiþin olduðu söylenen
yerlerde çok sayýda balýk ve diðer
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yaþam formlarý görülecektir. Bu durumu okyanuslarýn sýfýrlanýp yeniden
baþlatýlmasý gibi düþünebilirsiniz.
Bu yenilenme sürecinde baþ aktör
rolünü hiç beklemediðiniz bir yer
oynayacaktýr. Burasý Antartika bölgesi
olacaktýr. Antartika'da sihrin gerçekleþmesine bakmanýzý istiyorum. O
bölge her zaman mikroplar ve diðer
yaþam türleri için tazelenmenin
çekirdek bölgesi rolünü oynamýþtýr.
Bu durum özellikle mini buz çaðlarýnda aktif hale geçmektedir. Bu
süreçte okyanuslardaki yüzey altý
akýntýlarý yeni yaþam ile dolmakta
ve her iki yarýmküreyi, sanki deniz
altýndaki bir taþýyýcý bant gibi beslemektedir. Böylece okyanuslardaki
yaþam tazelenmektedir.
Bu aþk hikâyesinde iklim deðiþikliði
insanlarý nasýl etkilemektedir? Bu
insanlar için gýda maddesinde artýþ
anlamýna gelecektir çünkü okyanus
gezegen için gýda tedarikçisi ve
Gaia'nýn kendisinin yaþam döngüsünün
parçasýdýr. Dünya bunu yapmak zorundadýr ve bunlarýn hepsi Güneþ aktivitesi ile baðlantýlýdýr.
Aþk hikâyesi devam etmektedir.
Zamanlamaya bir bakýn. Deðiþimin
baþlamasýndan hemen sonra okyanus
kendisini tazelemektedir. Deðiþim
nedir? Bu deðiþim bildiðiniz uygarlýðýn
kesin þekilde yenilenmesi anlamýna
gelmektedir. Yok oluþun ve bitiþin beklendiði iþaret noktasýný geçtiniz. Hattâ
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eðer bu çerçevede düþünürseniz, yeni
bir savaþýn patlamasýnýn zamaný çoktan
geçti bile. Sosyologlar ve bilim insanlarý bu yüzden kafalarýný kaþýyorlar.
Ýnsanlýk için bu çok sýradýþý bir
dönemdir. Bu seminerde bilim insanlarýndan oluþan bir grup insan, neler
olup bittiðini anlatmaya ve önünüzdeki
mucizeleri göstermeye çalýþýyor. Bu
insanlarýn göstermeye çalýþtýklarý þey
benim cephemden bakýldýðýnda aþk
hikâyesinin tasviridir. Ýnsanlarýn yeterli
yiyecek maddesine sahip olmasýný,
daha yüksek bilince ulaþmasýný saðlamak için Dünya hazýrlanmaktadýr.
Kehanetlerde dile getirilen tüm olumsuz senaryolara karþýn gezegende
kalmaya devam etmek ve kendinizi
yok etmemek için deðiþim kararýný
sizler verdiniz. Daha yüksek bilince

SEVGÝ DÜNYASI

doðru gidiyorsunuz ve böylece gelen
fikirler ret deðil kabul edilebilecekler.
Bu fikirler uygarlýðýnýzda ilk kez
olmak üzere kabul edilebilir olacaktýr.
Bir süre sonra, artýk o ne zaman olursa, insanlar birbirlerini öldürmekten
vazgeçecekler. Bunu daha önce de
söylemiþtim. Savaþýn sonu nihai hedef
deðil, aslýnda baþlangýçtýr. Savaþlarýn
olmadýðý dönem geldiðinde, icatlar ve
keþifler çaðý baþlayacak, fizikle ilgili
icatlar yapýlacak ve siz bu icatlarý
silâha dönüþtürmeyeceksiniz. Gerçek
baþlangýç o zaman olacaktýr. Ýnsanlar
için yeni beslenme ve giyinme þekilleri
ve yollarý, saðlýklý olma ve kalma yollarý, siyasetin mantýk ve dürüstlük
çerçevesinde yapýlmasýnýn yollarý,
gezegende acý ve ýstýrabýn sona

SEVGÝ DÜNYASI

erdirilmesinin yollarý bulunacak ve kullanýlacaktýr. Tedricen daha yüksek
dürüstlük anlayýþý ve þefkat gezegendeki acý ve ýstýraba son verilmesini
saðlayacaktýr. Kýyamet goygoycularýnýn
söyledikleri gibi aþýrý nüfus artýþý da
olmayacaktýr. Aþýrý nüfus artýþýnýn
nedeni aritmetik deðil, cehalettir.
Gelecekte neler olacaðýný nasýl
bilebiliyorum? Ben bunlarý daha önce
gördüm ama sizler görmediniz. Onun
için de bütün bunlarý dinledikten sonra
dýþarý çýktýðýnýzda gözlerinizi devirip
"Yok artýk! Bu kadarý da olamaz"
demenizi normal karþýlýyorum.
Sosyal açýdan her þey þimdi baþlýyor.
Hiçbir þey ayný kalmayacaktýr. Bu
deðiþimler baþladýðýnda, ilk tepki
korkuya kapýlma olacaktýr. Ekonomide
deðiþiklikler olacaðýný ve sistemin kurtuluþu için yeni bir paradigmanýn
ortaya çýkacaðýný söylediðinizde, bu
insanlarýn hoþuna gitmeyecektir. Çünkü
büyük çoðunluk her þeyin ayný
kalmasýný tercih ediyor. Yeni paradigmalar, aslýnda sistematik olarak hatalý
sonuçlar vermeye baþlamýþ olan, eski
sistemleri kurtarmak için gelmektedir.
Bu iþler baþladýðýnda, insanlar ayaklanýp dünyanýn sonunun geldiðini
söyleyecekler. Aslýna bakarsanýz, bunu
daha þimdiden yapýyorlar.
Deðiþim baþlayalý henüz 5 yýl oldu.
Bir çocuðun yetiþtirilmesi için kaç yýl
gerektiðini düþünün. (Þu anda dinleyicilerden bunun için 40 yýl gerekli
olduðunun söylendiðini duyuyorum.
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Hayýr, bu doðru deðil tabii. Ýsterseniz
20 yýl üzerinde anlaþalým) Bu süre
zarfýnda aþk hikâyesi oradadýr. Çocuklar 3, 5, 11 veya 17 yaþýnda da olsalar
aþk hikâyesi ayný kalýr. Çocuklar
baðýrýp çaðýrabilirler, kýzabilirler veya
sizlere karþý ters konuþabilirler ama her
ne olursa olsun, anne ve babalar onlar
için her zaman oradadýrlar. Anne ve
babalar ellerinden gelenin en iyisini
yapmaya çalýþýrlar çünkü evlat
sevgisinin üstüne çýkýlamaz.
Sizler þu aþamada gezegende yeni bir
enerjiye yol veriyor, yeni bir paradigmayý ortaya çýkarýyorsunuz ve sadece
5 yaþýndasýnýz. Baþýnýzýn dönmeye
baþlamýþ olmasý olaðanüstü bir durum
deðil. "Bu iþler gerçekten de oluyor
mu? Bu sadece deðiþim mi yoksa
dünyanýn sonu mu geldi?" gibi sorularýn soruluyor olmasý insan tabiatýnýn
korkuya ne kadar açýk olduðunun belirgin göstergesidir.
Benimle birlikte tarihte binlerce yýl
geriye gelin. Kadim Ýsrail'lilerden
oluþan küçük sayýlabilecek bir gruba
mensup olduðunuzu düþünün.
Mýsýr'dan çýkmak için neredeyse hazýr
sayýlýrsýnýz. Yýllar ve yýllar boyunca
kölelere reva görülen dehþete ve kötü
muameleye maruz kalmýþsýnýz.
Genellikle kýsa ömür süreniz var. Ne
olduðunu bile anlamadan birdenbire
olaylar peþ peþe olmaya baþlýyor.
Mucizelerin - salgýnlar, hayvanlarýn ve
insanlarýn ölmeleri - ardý ardýna
gerçekleþtiðini kendi gözlerinizle
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görüyor ve þahit oluyorsunuz. Sonunda
kudretli Firavun kölelerinin Mýsýr'dan
çýkmasýna izin vermek zorunda kalýyor.
Bu olaylar gerçekten de yaþandý.
Böylece esaretin zincirlerini kýrarak
kaçabiliyorsunuz. Eþyalarýnýzý topluyor
ve sürekli arkanýzý kollayarak büyücek
bir grup olarak kendinizi çöle vuruyorsunuz. Kýzýl Denize (O zamanlar
Kamýþ Denizi deniyor - Red Sea : Reed
Sea) geliyor ve karþýya geçebiliyorsunuz ama Firavunun adamlarý sizi
takip edemiyor. Bu belki de en büyük
mucize oluyor. Kölelikten kurtulmak
aklýnýzdan bile geçmezken birdenbire
özgür kalýyorsunuz. Bunu bizzat yaþýyor ve idrak ediyorsunuz. Bu hatýra
beyninize kazýnýyor.
Bu aþamadan sonra çölde yýllar
boyunca daireler çizerek dolaþýyor ve
hep Vaat Edilen Topraklara ulaþacaðýnýz umuduyla yaþýyorsunuz. Ama
zaman geçiyor ve çölden çýkamýyorsunuz. Ýlk beþ yýl içinde yaþlýlardan bir
kýsmý ölüyor ve onlarla birlikte tabii ki
çýkýþýn çekirdeðini oluþturan bilgeliðin
bir kýsmý da kayboluyor. Gençler yaþlý
ve bilge insanlarýn söylediklerine
kulaklarýný giderek daha fazla týkýyorlar
ve liderliðe karþý itirazlar yükselmeye
baþlýyor. Tek Tanrý'nýn mucizelerini ilk
elden görüp yaþayan insanlar arasýnda
bile þüpheler baþlýyor. Bazýlarý tek
Tanrý'yý inkâr etmeye, ilâhlar yaratmaya ve daha önce görülen her þeyi
gözardý etmeye baþlýyorlar. Örüntü size
tanýdýk geliyor mu? Dikkatli olun ve
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yavaþ büyümenin, yavaþ ilerlemenin
bilgeliðin gereði olduðunu akýldan
çýkarmayýn. Sabýrsýzlýðýn, sizleri olanlarý unutmaya sevk etmesine izin vermeyin.
Kýsa süre önce Ýsrail'de bir sahnede
oturup beni dinlemeye gelmiþ olan
Ýsrail'lilere duymak istemedikleri bazý
þeyleri söyledim. Onlara hâlâ daireler
çizerek dolaþmakta olduklarýný ve Vaat
Edilen Topraklarýn Yeni Kudüs
olduðunu anlattým. Paradigmanýn ve
kutunun dýþýna çýkana kadar, eski
korku, nefret ve savaþ enerjisi ile
beraber, karþý tarafýn da ayný his ve
düþünceleri paylaþtýðý beklentisinden
kurtulana kadar daireler çizerek yürümeye devam edeceklerini onlara açýkça
izah ettim. Daha 70 yýl öncesinde birbirlerini can düþmaný olarak gören
birçok insan eski bilinçten çýkmayý
baþarmýþ olmasýna raðmen ama onlar
aradan bin yýl geçmesine raðmen bir
türlü bunun dýþýna çýkamadýlar. Artýk
bunun zamaný geldi ve dünyada barýþa
giden yol budur.
Size þimdi bazý bilgiler verecek ve
bazý derin gerçekleri söyleyeceðim
sevgili varlýklar. Sizler daha henüz 5
yaþýna yeni gelmiþken Tanrý sevgisi bu
gezegeni sona erdirmeyecektir. Özgür
irade vardýr ve þimdiye dek olan her
þey sizin özgür iradenizle olmuþtur.
Gündönümlerinin deviniminin bir süresi vardýr. Gökteki þerit boyunca hareket
ederken, aslýnda Samanyolu Galaksisi
o sihirli alana giriþ için 18 yýl (21
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Aralýk 2012'deki deðiþim) çýkýþ için 18
yýl olmak üzere toplam 36 yýllýk süre
söz konusudur. 36 rakamý 9 sayýsýný
gösterir ve 9 sayýsý da tamamlanmayý
temsil eder.
Sizler þu aþamada 18 yýllýk
pencerenin 5. yýlýndasýnýz. Size bu
zamanda fark yaratabileceðinizi
söylemiþtik. Yapýlan sunumlarý iyi
dinleyin. Korkuya kapýlmayýn.
Okyanuslarýn temizlenmesi ve dünyaya
yiyecek maddesi saðlamak için bir
mini buz çaðý geliyor. Bazýlarý bunun
aslýnda kýyamet habercisi olduðunu ve
herkesin donacaðýný söylüyor. Tanrý
sevgisini böyle mi tahayyül ediyorsunuz?
Baþýnýza gelen bunca musibeti, belâyý
ve felaketi atlattýktan, deðiþimin
baþlangýcýný yaþadýktan, böyle bir
dönemde gerekli olabilecek bunca bilgiye ulaþtýktan, öngörülerin gerçekleþtiðini gördükten, karanlýk orduyla
göz göze geldikten ve karanlýkla aydýnlýðý gördükten sonra Tanrý'nýn sizleri
yok edeceðini mi düþünüyorsunuz?
Böyle bir þey olabilir mi? Sevgili varlýklar, bu çok eski bir enerjinin kalýntýsýdýr ve fantezi bile olamaz.
Sizlerden Tanrý sevgisini, döngüleri,
size verilen bilgileri sevinçle kutlamanýzý ve bundan böyle kýyamet ve
yok oluþ senaryolarýnýn yeniden yazýlmasýnýn gerektiðini anlamanýzý istiyorum. Önceki gece bilim kurgu filmini
izlediniz (Arrival isimli filmden söz
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ediliyor). Filmden önce de ben celse
yaptým. O ilk yapýlan bilim kurgu filmlerinden birisiydi. O filmde Dünyayý
ziyaret eden uzaylýlar, bilinç açýsýndan
incelediðinizde, size çok benziyorlardý
ve yardýma ihtiyaçlarý vardý. Buraya sizi yok etmek için gelmemiþlerdi, büyük
silâhlar getirmemiþlerdi ve sizin doðal
kaynaklarýnýzý çalmak istemiyorlardý.
Evrende sizden çok, çok daha ileri
düzeye ulaþmýþ olan yaþam formlarý
var ve bunun nedeni onlarýn sizden çok
daha uzun zamandan beri varlýklarýný
sürdürüyor olmalarýdýr. Bu çerçevede
daha büyük beyinlerden deðil, size
göre çok daha ileride olan þefkat, bilgelik ve zekâdan söz ediyorum. Onlar
kendi barýþ sorunlarýný çok uzun yýllar
önce çözüme kavuþturdular. Onlar uzun
zamandan beri sürekli gelip gidiyorlar,
sizi izliyorlar ama özgür irade
nedeniyle iþinize karýþamýyorlar ve
kendilerini asla belli etmiyorlar.
Yüzyýllardan beri onlarý "görüyorsunuz" ama henüz hazýr olmadýðýnýz
için onlar þimdilik uzak duruyorlar.
Sizler daha baþka deðiþimlerin
eþiðinde duruyorsunuz. Bu sabah size
korkuya kapýldýðýnýzda karanlýðýn
gülümsemeye baþladýðýný söylemiþtik.
Onu ne kadar sevindireceðiniz size
kalmýþtýr. Karanlýðý öldüremeyeceðinizi
söyledik. Tek yol daha fazla ýþýk yaratmaktýr. Iþýk ne kadar çok olursa, gezegende karanlýk o kadar az olacaktýr. Þu
anda sosyal keþiflerin eþiðindesiniz.
Sahnede þefkati, uyumlu tutarlýlýðý,
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kalbin anlamýný ve amacýný anlamaya
baþlayanlar tarafýndan yapýlan sunumlarý dinlediniz mi? Ýþ baþlýyor. Bilim
þefkati, tutarlýlýðý ve kalbin anlamý ile
amacýný anlamaya baþlýyor. Tutarlýlýðýn
þifada ve düþüncede büyük atýlýmlar
yarattýðý ve böyle bir þeyin mümkün
olmadýðýný düþünenlere þefkati
getirmekten sorumlu olduðu anlaþýlmaya baþladý. Sevgili varlýklar, bu
kýyametin deðil, önemli ve hayýrsever
deðiþimin baþlangýcýdýr.
Buradan ayrýldýktan sonra diðer
insanlarla temas ettiðinizde birçok
insanýn, size sonun yaklaþmakta
olduðunu söylediðini duyacak ve ayný
þeyleri haberlerde de izleyeceksiniz.
Partnerim küçükken kiliseye gittiðinde
ilk duyduðu ve aklýnda kalan þey
kýyametin yakýn olduðu hususuydu.
Kiliseye gitmeye devam eden diðer
insanlar sonun yakýn olduðunu söylemeyi sürdürüyorlar. Toplum uzun
zamandan beri bunu beklemeye devam
ediyor. Dolayýsýyla, içinde yer aldýðýnýz
gerçeklik kutusu sizden korkmanýzý
talep ediyor. Sizden o kutuyu sökmenizi istemiþtik. Bütün inançlar bir
þekilde hazan yapraklarý gibi dökülmeye baþladýðýna göre belki de daha
önce ortaya çýkmýþ olan tüm kutularýn
parçalanmýþ olduðunu söyleyen yeni
bir inanç paradigmasý oluþturmanýn
zamaný gelmiþtir.
Yaþlý ruhlar, her þeyde ön saflarda
olanlar sizlersiniz. Bu odada oturuyor
veya bu celseyi dinliyor olmanýzýn

nedeni budur. Bu iþi ciddiye alýn. Eðer
biri size dünyanýn sonunun yaklaþmakta olduðunu söylerse, gülümseyin,
bunun doðru olmadýðýný söyleyin ve
sebepleri izah edin. Onlara Tanrý'nýn
insanlarý çok sevdiðini ve bu yüzden
böyle bir þeye izin vermeyeceðini,
bunun kutsal bir hikâye deðil, insanýn
öyküsü olduðunu söyleyin.
Þu anda olup bitenler en büyük
aþk hikâyesidir yani Tanrý'nýn sizin
için hissettiði sevginin öyküsüdür.
Deðiþim safhasýnýn baþlangýcýný geride
býraktýnýz ve deðiþim tepesine týrmanmaya baþladýnýz. Bu iþ zor olmanýn
yanýnda korkutucu ve ürkütücü de olabilir. Gezegeni bu çalkantýlý dönemden
sað salim geçirmek konusunda
yüzlerce kez dünyada yaþamýþ olan ve
akaþýnda bundan kaynaklanan bilgeliði
taþýyan yaþlý ruhlardan daha iyisi
bulunabilir mi?
Bu þimdiye kadarki en büyük aþk
hikâyesidir ve sizinle Ruh arasýndadýr.
Bunu hissedebiliyor musunuz? Sizlere
bu güzel, tazeleyici, umut verici ve
doðru bilgileri verirken sizinle benim
aramdaki uyumlu tutarlýlýðý hissedebiliyor musunuz? Her þey her zaman
göründüðü gibi olmayabilir. Buradan
ayrýlýrken geldiðinize göre farklý
olmanýzý istiyorum. Hiçbir durumda
ve olayda yalnýz olmadýðýnýzý iyice
anlayýn. Kryon'un mesajý budur.
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
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