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Sevgili Dostlar
Zaman zaman etrafýnýza bakýp da ümitsizliðe kapýlarak usanmaya baþladýðýnýzý
hissettiðiniz oluyor mu? Bizden size öneri: Ümitsizliðe kapýlmayýn ve usanmayýn.
Vesvese veren baþkalarýný düþünen, onlar için biraz olsun ýþýk olmayý dileyen
kiþilerin bu iþten vazgeçmelerini ister bunu bekler, bunun için fýsýldar durmadan.
Onunla mücadele baþlý baþýna ayrý bir konudur. Biz öncelikle kendi kendimizle
mücadele etmeye önem veriyorsak en baþta insanlarý birbirinden ayýrmayý,
onlar arasýna fark koymayý bir yana býrakmalýyýz. Taraf tutanlarýn durumunu
gözlüyorsanýz eðer, karþý olduklarý görüþün ve kiþilerin bir parça iyi puan
toplamalarý ihtimaline bile tahammül edemediklerini farketmiþsinizdir. Bunun
için gerekirse yalana ve iftiraya baþvuranlarýn bile yanýnda yer almaktan
çekinmemektedirler. Ne yazýktýr ki bu durum ne eðitime ne görgüye ne de
yaþam düzeyine göre deðiþmemekte “Eðitim þart” sloganý öylece havada
asýlý kalmakta. Bir de üstelik kendini sevgiye, birliðe, iyiliðe, hayrý vermeye
adadýklarýný söyleyenlerin de onlarýn arasýnda olduðunu görmek ne acý.
Þefkatin, merhametin, anlayýþýn, yumuþaklýðýn örneðini yaþayacak olanlar
nerede? Kötüleyenlerle, baþkalarýný hor tutanlarla, saygýsýz ve alaycý olanlarla
ayný dallarda sallanmaktalar mý? Haklý olduklarýný düþünüyorlardýr, haklýlardýr
da, ama baþka haklý olanlarýn olduðunu bilmek hoþlarýna pek gitmez. “Her þey
için yalnýz hakkýnýz olaný alýnýz. Hak sýnýrý ince çizgidir, dikkat ediniz. Kendinizi
haklý görüvermek her zaman kolaydýr gerçekten. Haklý olmadýðýnýzý düþünüp,
karþýnýzdakine hak vermek önemli olsun sizce. Sevecekseniz gerçekten, baþta
hak vermesini biliniz.” Dedikodu, kötüleme, alay etme, her þeye, herkese kusur
bulma, akýl verme insanýn kendisini baþkalarýndan üstün gördüðünün apaçýk bir
kanýtýdýr. Halbuki kural þudur: “Baþkasýný hor tutan, kendini alçantandýr.” Ve bu
tür insanlar hiçbir zaman huzur bulamazlar. Kolayca sevgisizliðe kaçan kiþilerin
ve fikirlerinin içimizde büyütmeye, geliþtirmeye çalýþtýðýmýz sevgimizi bölmelerine
izin vermeyelim. “Bu yol vuruculuk daha ne zamana dek sürecek? Bu kuþku, bu
korku, bu kin, bu nefret, bu düþmanlýk, bu gaflet? Bu mu kalsýn elinizde? Huzur
apaçýk bir nur gibi dururken yanýnýzda...”
Bütün bunlarý okur ve dinlerken bezginlikle baþýný iki yana sallayýp “Karþýmýzdakilerin nasýl olduðundan haberin var mý senin?” diye düþünebilirsiniz. Ýyilikten ayrýlmadan, doðruluktan taviz vermeden, sevgisizliðe düþmeden yollar biliyorsanýz pekâlâ uygulayýnýz. Hizmet için gelenlerin yolu bellidir, deðiþmez.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Görmeden inandýðýmýz
þeyler var mý?
Hem de pek çok var.
Aslýnda biz üzerinde
yaþadýðýmýz Dünya'nýn
ve evrenin pek az bir
kýsmýný görebilmekteyiz.
Onun dýþýnda kalan
þeyleri zekâmýzýn ve
bulduðumuz âletlerin
yardýmýyla tespit edip
görebiliyoruz.
Büyük evreni
(Makro kozmoz)
ve küçük evreni
(Mikro kozmoz) ancak
âletler yardýmýyla
ve düþüncelerimizle
buluyor ve inanýyoruz.
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Dr. Refet Kayserilioðlu

Ben Gözümle
Gördüðüme Ýnanýrým
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oðumuzun sýk
sýk tekrarladýðý
bir söz vardýr:
"Ben yalnýz gözümle
gördüðüme inanýrým" ya
da "Gözüme mi, yoksa
sana mý inanacaðým?"
deriz. Birisini inandýrmak istediðimiz zaman
da "Kardeþim kendi
gözümle gördüm, inan
bana" deriz. Birisinin
iddiasýný çürütmek için
de: "Sanki gözüyle görmüþ gibi iddia ediyor"
diye konuþuruz.
Bu sözlerin bize gösterdiði gerçek þudur ki,
insanlar gözlerinin
gördüðüne çok güveniyor
ve inanýyorlar.Hattâ bunu
doðrulayan bir atasözü
de var Türkçe'de: "Kulak
yanýlýr, göz yanýlmaz."
Acaba göze karþý duyulan bu güven doðru
mudur? Gerçekten göz
hiç yanýlmaz mý?
Araþtýrmalar, çeþitli
gözlemler ve tecrübeler
bunun tersini gösteriyorlar. Göz de birçok yerde
yanýlýyor ve yanýldýðý
yerler de öyle pek az
deðil. Herkesin bildiði
misallerden baþlayalým.
Önünüzden hýzla geçen
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bir trene baþýnýzý saða
sola çevirmeden dikkatle
bakmakta devam ederseniz, biraz sonra
kendinizi trenin aksi
istikametinde gidiyor
gibi görürsünüz. Bir
yuvarlak karton üzerine
merkezden çevreye
doðru gittikçe geniþleyen
bir helezon çizseniz ve
kartonu bir kimsenin
gözü önünde merkezi
etrafýnda, yavaþ yavaþ
döndürseniz, helezonu
merkezden çevreye
doðru helezonî (spiral)
hareket yaparak dönüyor
gibi görürsünüz. Sinema
tamamen göz yanýlmasýna dayanýr. Saniyede 16
resmi arka arkaya gözün
önünden geçirince oradaki cisimler hareket ediyormuþ gibi görünür.
Bu örnekler pek çoktur.
Bu herkeste ortak
yanýlmalardan baþka,
kiþiden kiþiye deðiþen
yanýlmalar da vardýr.
Mahkemelerde ayni olayý
gören görgü þahitlerinin
ifadelerinin birbirini tutmadýðýný gören eden ilim
adamlarý þöyle bir deneme yapmýþlar: Önceden
hazýrladýklarý ve tembihledikleri þahýslarýn

önünde bir olay, meselâ
bir kaza düzenlemiþler,
sonra hepsinden, olayýn
oluþ ve akýþ þeklini anlatmalarýný istemiþlerdir.
Hiçbirinin ifadesi birbirini tutmamýþ. Hattâ "öyle
deðildi, þöyleydi" diye
aralarýnda münakaþaya
tutuþmuþlar. Her biri
diðerini yanlýþ görmekle
suçlamaya baþlamýþtýr.
GÖRMEDEN
ÝNANDIÐIMIZ
ÞEYLER VAR MI?
Hem de pek çok var.
Aslýnda biz üzerinde
yaþadýðýmýz Dünya'nýn
ve evrenin pek az bir kýsmýný görebilmekteyiz.
Onun dýþýnda kalan þeyleri zekâmýzýn ve bulduðumuz âletlerin
yardýmýyla tespit edip
görebiliyoruz. Büyük
evreni (Makro kozmoz)
ve küçük evreni (Mikro
kozmoz) ancak âletler
yardýmýyla ve
düþüncelerimizle buluyor
ve inanýyoruz.
M. Ö. 500 senelerinde
bir kaç Yunan filozofu
her çeþit laboratuvar
tecrübelerinden yoksun
olduklarý halde atomun

SEVGÝ DÜNYASI

4
varlýðýndan haberdar
idiler. Ve bu neticeye
zekâlarý ile varmýþlardý.
Bundan 450 sene öncesine kadar Güneþin
Dünya etrafýnda döndüðü
sanýlýyordu ve o zaman
henüz teleskop icat
edilmemiþti. Kopernikus
düþünerek, akýl yoluyla
bu inancýn doðru
olmadýðýný buldu ve
"Hayýr" dedi "Güneþ
Dünyanýn etrafýnda deðil,
Dünya Güneþin etrafýnda
dönüyor."
Ýlk dürbün 1608 yýlýnda
Frankfurt fuarýnda teþhir
edildi. Önceleri bir
eðlence vasýtasý olan dürbünden tesadüfen haberdar olan Galile yapýlan
tarife göre derhal bir dürbün yaptý ve bununla
yýldýzlarý, Güneþi ve Ayý
incelemeye baþladý.
Hâlbuki ilk teleskop bundan 13 yýl önce
yapýlmýþtý. Burada insan
zekâsýnýn bir ileri hamlesiyle görme duygusunun
kuvvetlendirildiðine
tanýk oluyoruz. Bugün
dev teleskoplarla
astronomlar (gök bilginleri) 2 milyar ýþýk yýlý
uzaklýðýndaki uzay derinliklerini görüp tetkik edebiliyorlar. Bugün

gökyüzüne serpiþtirilmiþ
o yýldýzlarýn içinde bizim
Güneþimiz gibi daha
milyonlarca güneþin
bulunduðu biliniyor.
Güneþimiz ise
Dünyamýzýn milyondan
fazlasýný içine alacak
büyüklüktedir. Þöyle bir
benzetme yaparlar:
Dünyayý bir toplu iðne
baþý büyüklüðünde farz
etsek, Güneþ ona oranla
iri bir portakal büyüklüðünde olur. Güneþ ile
Dünya arasýndaki mesafeye ise yan yana dizmek
suretiyle yüzden fazla
güneþi sýðdýrabiliriz.
Rakamlarla söylersek
Güneþin hacmi yaklaþýk
olarak Dünyanýn
hacminin 1 milyon üç
yüz bin katýdýr. Güneþin
yeryüzüne uzaklýðý ise
150 milyon kilometredir.
Ve bu mesafeyi Güneþten
çýkan ýþýk yalnýz 8
dakikada almaktadýr.
Çünkü ýþýðýn saniyedeki
sürati 300.000 km.dir.
Hâlbuki 1.300.000 defa
Dünya eden o koskoca
Güneþi biz gökyüzünde
bir futbol topu kadar
görürüz. Yine gökyüzünde birer küçük yýldýz
gibi gördüðümüz sayýsýz
galaksiler var. Bir galaksi

içinde milyarlarca güneþ
ve yýldýzlar var. Bizim
Güneþimizin içinde
bulunduðu galaksiyi biz
gökte "Samanyolu" ismini verdiðimiz bir yoðun
yýldýz bulutu gibi
görürüz. Ve bizim galaksimizin çapý yüz milyon
ýþýk yýlýdýr. Saniyede üç
yüz bin km. hýz ile
dakikalar, saatler, günler,
aylar ve yýllar boyu
giden bir füze düþünelim.
Bu füze bu korkunç hýzla
yüz milyon yýl gitse
galaksimizi ancak bir
uçtan öteki uca kat etmiþ
olur. Ve gökte böyle
galaksilerden milyonlarca var. Akýl duruyor
deðil mi? Örnekleri daha
fazla uzatmayacaðým.
Ýþte Makro kozmoz
dediðimiz bu büyük
evreni biz çýplak gözle
göðe serpiþtirilmiþ küçük
parlak çakýl taþlarý gibi
görüyoruz.
Mikro kozmoz denilen
küçük evrende, yani
atomlarýn ve moleküllerin âlemlerinde ise ayný
akýl almaz küçüklüklerle
karþýlaþýyoruz. Atomun
yapýsýnýn týpký bir Güneþ
Sistemine benzediðini
biliyoruz. Ortada Güneþe
benzeyen pozitif (+)
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yüklü bir çekirdek,
çevrede deðiþik yörüngelerde dönen ve negatif
(-) yüklü elektronlar
vardýr. Atomun büyüklüðü hakkýnda bir bilgi
vermek için Prof. W.
Crookes'un yaptýðý bir
deneyden bahsedelim.
Crookes balonu denilen
futbol topundan küçük
bir cam balon alýnýyor ve
içindeki hava milyonda
biri kalýncaya kadar
boþaltýlýyor. Bu balonun
bir kenarýna endüksiyon
cereyaný ile çok küçük
bir mikroskobik bir delik
delinse acaba bu balonun
içindeki havanýn normal
haline gelmesi için ne
kadar zaman geçmesi
lâzýmdýr? Bu mikroskobik delikten saniyede yüz
milyon atom geçse balon
ne kadar zamanda dolacaktýr? Mikroskobik bir
delikten yüz milyon tanesi bir saniyede geçebilen
atomun küçüklüðünü
düþünebiliyor musunuz?
Bu kadar çok atom o
kadar kýsa bir zamanda o
delikten geçiyorsa, bir
kaç saatte balon dolacak
gibi geliyor akla deðil
mi? Hâlbuki yapýlan
hesaplara göre geçecek
zaman ancak sonsuzluklarla ifade edilebilir.
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Çünkü dört
yüz küsur
milyon senenin geçmesi
lâzým atomlarýn o balonu
doldurabilmesi
için.
Tabiî geçecek atomlar
etrafýnda elektronlarý ile
beraber geçecekler.
Elektronlarýn
çekirdeðe
oraný ise
Dünyanýn Güneþe oraný
gibidir. Elektron da en
küçük madde deðildir.
Onun içinde de bir büyük
âlem olduðu son araþtýrmalarda ortaya çýkmýþtýr.
Atomun ve elektronun varlýðý da gözle
görülerek bulunmamýþ,
akýlla, bilgiyle, düþünce
ve tahayyülle bulunmuþtur. Ancak son zamanlarda bulunan, çok büyüten
ve ionizasyon tekniðine
dayanan ion-mikroskoplarý ile atomun görülmesi
kabil olmuþtur. Ondan
önce bulunan elektron
mikroskopu ile de akla
hayale sýðmayan büyültmeler yapýlmýþtý.

Mikroskop bir damla
bulanýk suyun içinde çok
küçük canlýlarýn (mikroplarýn) yaþadýðý fantastik
âlemi gözlerimizin önüne
sermiþti. Daha sonra
bulunan ultra mikroskop
ve elektron mikroskoplarý da, mikroplardan
binlerce defa küçük ve
adýna virüs denilen
görünmez canlýlarý
görünür hale getirmiþtir.
1895 yýlýnda Prof.
Röntgen'in bulduðu
Röntgen ýþýnlarý (diðer
adýyla X ýþýnlarý) vücudun içindeki organlarý
görmemizi ve onlardaki
hastalýðý teþhis etmemizi
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saðlamýþtýr Yine
gözümüzün görmediði
ultraviole (mor ötesi) ve
enfraruj (kýzýl ötesi) ýþýnlarý bulunmuþ bunlardan
týpta ve sanayide faydalanýlmýþtýr.
DUYU
ORGANLARIMIZ
SINIRLIDIR
Beþ duyumuza ve bunlardan en fazla görme ve
dokunma duygusuna çok
güveniriz ama görüyoruz
ki onlarýn kudretleri de
sýnýrlýdýr ve yanýlmalarý
pek çoktur. Ancak
yardýmcý âlet ve vasýtalarla duyu organlarýmýzýn
haberdar olamadýðý
gerçekleri görüp
yakalayabiliyoruz. En
güvendiðimiz
gözümüzün acizliði ve
pek çok sahada yaya
kaldýðý gün gibi
ortadadýr. Öyleyken hâlâ
"Ben yalnýz gözümle
gördüðüme inanýrým"
diye nasýl iddia edebiliriz?!..
Aslýnda görünen ve
görünmeyen âlemlerde
daha bilmediðimiz ne
kadar çok þey var. Þimdi
birisi çýksa bize onlarýn

varlýðýndan bahsetse
inanmaz, bu adam
neler sayýklýyor demeye
kalkarýz.
Bundan yüz sene önce
biri çýksa bize "televizyon denilen bir âlet bulunacak ve tâ Amerika'daki
adamý Türkiye'den görebileceðiz" dese, bu
adamýn aklýndan zoru var
derdik. Keza Jules Verne
Ay'a seyahat diye bir fantastik hikâye yazdýðý
zaman herkes bunu
gerçekleþmesi kabil
olmayan bir hayal olarak
görmüþ ve gülüp
geçmiþti. Ama bugün
gerçekten insan Ay'a gitmiþtir.
Duyu organlarýmýz bize
çevremizdeki dünyayý
tanýmakta elbette büyük
yardýmcýdýr. Ama bütün
bilgilerimiz ve
inançlarýmýz duyularýmýza dayanýrsa çok
dar bir alan içinde sýkýþýr
kalýrýz. Ýnançlarýmýzý
aklýmýza baðlamak
zorundayýz. Aklýmýz ve
düþüncelerimiz bize
rehber olmalýdýr. Keza
aklýmýza baðlý tahayyül
melekesi düþüncelerimizin ilerlere doðru

uzanmasý imkânýný bize
saðlamýþ olur. Aklýmýz
ise bilgilerle geliþtiðine
göre, bilgimiz arttýkça
inançlarýmýz daha
geniþleyecek, daha
kuvvetlenecek demektir.
Ýþte bu sebepten, eðer
aklý baþýnda birçoklarýnýn
inanýp hayatlarýný
baðladýklarý bir konuya
biz inanamýyorsak mutlaka o konuda bilgimizin
azlýðýný düþünmeli, bilgimizi iyice artýrmalýyýz.
O konuda öðrenilecek
þeylerin hepsini öðrenip
her ihtimali iyice tetkik
ettikten sonra inanýlacak
doðru bir taraf bulamamýþsak, haklýyýz
demektir. Ancak o zaman
inanamadýðýmýzýn ilmî
delillerini ortaya koyacak
güçte oluruz. Aksi halde
bazý duygusal saný ve
kanýlardan öteye gitmeyen bir inanç
züðürtlüðü içinde
bulunuruz. Bir bilgiye
dayanmayan inançsýzlýk
ise, hem insaný ruhen
devamlý huzursuz eder,
hem de bilgi noksanlýðýmýzý ve düþünce
tembelliðimizi her an
yüzümüze vuran bir dert
olur.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 58

Medine’nin
Son Sýnavý
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

KADER AÐLARINI ÖRÜYOR
Uhud
Savaþýnda,
Mekkeliler
Bedir'deki hezimetlerinin intikamýný
alamamýþ
olmalarýna
raðmen,
Müslümanlarý ve peygamberi epeyce
hýrpalamýþlardý. Putperestlerin reisi Ebu

Süfyan, kesin intikam için bir yýl sonrasýný hedeflemiþti. Hz. Muhammed'e
gelecek yýl bugünlerde Bedir'de
savaþalým diye meydan okumuþ ve
peygamber de bunu kabul etmiþti. Bu
karþýlýklý sözleþmeden herkesin haberi
olmuþ ve bunu "Ýkinci Bedir Savaþý"

8
diye anmaya baþlamýþlardý bile. O dönemin Araplarý arasýnda söz vermek ve
bunu uygulamak tam bir namus sýnavý
idi. Sözünü çiðneyenlere aþaðýlýk adam
gözü ile bakarlardý.
Zaman çabucak geçmiþti. Þimdi
hicretin dördüncü yýlýndayýz. Mekke
ordusu sefere çýkmýþ ve bir yerde
konaklamýþtý. Ne var ki kýtlýk yýlýnda ve
ekonomik problemler içindeyken Ebu
Süfyan aslýnda bu savaþa hiç niyetli
deðildi. Halkýn gözünde aþaðýlýk olarak
etiketlenmek de hiç iþine gelmiyordu.
Sorunu politikayla çözümlemek için
arkadaþlarýyla birlikte çok kurnazca bir
plan hazýrladýlar. Müslümanlarýn
gözünü korkutup, savaþtan onlarýn
vazgeçmesini saðlamak çok iyi bir
çözüm olacaktý.
Bunu saðlayacak, sözüne çok güvenilir her yerde dostu olan, ikna gücü
yüksek birine ihtiyaç vardý. Ve buldular
da. Mekke'nin Kureyþ kabilesinden
olmayan komþularý güçlü bir kabile
Gatafan'ýn bir kolunun reisi Nuaym tam
aradýklarý adamdý. Bu ismi lütfen
aklýnýzda tutun. Hemen söyleyeyim ki
bu II. Bedir Savaþý zaten olmadý. Buna
raðmen bir yýl sonraki "Medine'nin Son
Sýnavý" Hendek Savaþýnýn en hayatî
noktasýnda, bu Nuaym öyle ince bir
politikanýn
adamý
oldu
ki,
Müslümanlarýn iki ateþ arasýnda yok
olup gitmelerini önlemede, en büyük
etkenlerden biri o oldu. Bu büyük
görevine hazýrlanmasýnda Müslüman
olmayan bu adamýn gönlünde, iman
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kývýlcýmlarýnýn bir yýl öncesinden parlamasý gerekiyordu. Onun için II.
Bedir'den söz ediyor ve yazýma "Kader
aðlarýný örüyor" diye baþlýyorum. Her
neyse biz konumuza dönelim. Nuaym,
Mekke ordusunun baþkomutan yardýmcýlarýndan birinin yakýn dostuydu ve
oradaydý. Tam aradýklarý adamdý.
Tarafsýz ve objektif bir gözlemci ve iyi
bir öðütçü görünümündeydi. Eðer
Müslümanlarý savaþtan caydýrmayý
baþarýrsa ona 20 deve vereceklerdi.
Hýzlýca Medine'ye ulaþýp, sanki
Müslümanlarý uyarýyor, koruyor kisvesine bürünüp, Mekkelilerin çok büyük
bir ordu ile yola çýktýklarýný, bunu
gözüyle gördüðünü her yerde yaymaya
baþladý. Uhud'un acýsý zaten yüreklerdeydi. Yahudiler ve görünüþte
Müslüman gibi davranan ikiyüzlüler de
haberlerin yayýlmasýnda alabildiðine
etkili oldular. Niyetleri Müslümanlarýn
anlaþmayý çiðneyip halkýn gözünde
iyice güçsüzleþmesi idi. Þimdi Müslümanlar'ýn çoðu da ürküntü içindeydi.
Nuaym Müslümanlar üzerinde etkili
olmuþtu çoðu Bedir'e gitmenin akýl kârý
olmadýðýný düþünüyordu. Sonrasý
Martin Lings'in "Hz. Muhammed'in
Hayatý" kitabýnda aynen þöyle:
“Müslümanlarýn bu tutumunu
Peygamber de haber aldý. Kendisiyle
birlikte kimsenin gelmeyeceðinden
endiþe etmeye baþladý. Fakat Ebubekir
ve Ömer, her ne olursa olsun Kureyþ'e
verdiði sözden dönmemesi için onu
uyardýlar. Bunun üzerine Peygamber:
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'Tek baþýma bile olsam gideceðim'
dedi. Bu iki kelime Nuaym'ýn
develerinden olmasýna ve tam baþaracaðýný sandýðý anda tüm çabalarýnýn
boþa gitmesine neden oldu. Fakat kendisine verilen görevin yanlýþ olduðunu
farketmiþti. Çünkü Medine'de kendi
deneyimlerinin ve etkisinin ötesinde
bir þeylerin yürürlükte olduðunu
anlamýþ ve Ýslâm'ýn ilk tohumlarý
kalbine yerleþmiþti."
Mekke ordusu yerinde oyalanýp durmuþ ve sonra gerisin geri þehre dönmüþtü. Müslüman ordusu Bedir'e
gelmekle kalmamýþ orada sekiz gün
konaklayarak Bedir Panayýrýnda kârlý
bir ticaret bile yapmýþlardý. Panayýra
katýlan Araplarýn gözünde Mekkeliler
rezil olmuþ ve bunu her tarafa
yaymýþlardý. Müslümanlar da insanlarýn
gözünde yücelmiþti.
Kuran'da II. Bedir olaylarýndan þöyle
söz edilir:
** “O müminler için Allah katýnda
büyük bir mükâfat vardýr. Bir takým
kimseler
gelip
de
kendilerine
"Düþmanlarýnýz size hücum için toplandýlar, onlardan korkmalýsýnýz" dedikleri zaman, bu haber Allah'a olan imanlarýný bir kat daha artýrdý da "Allah'ýn
yardýmý bize yeter, O en güzel gözetleyicidir" dediler. Bunlar kendilerine hiçbir
fenalýk dokunmadan Allah'ýn nimet ve
yardýmýyla geri dönmüþler, Allah'ýn
rýzasý yolunu tutmuþlardý. Allah, en
büyük inayet sahibidir.” (3/173-174)
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MEKKE SON DARBEYE
HAZIRLANIYOR
Müslüman halk için Uhud'dan sonraki
iki yýl tam bir derlenip toplanma olmuþtu. Sosyal hayatýn düzene girmesi için
peþ peþe âyetler iniyor, yaþama geçiriliyordu. Ýnananlarýn sayýsý sürekli artýþ
içindeydi. Bu arada Peygambere suikast
planlayan, Yahudilerin kaleler içinde
yaþayan zengin kollarýndan biri olan
Beni Nadir kabilesi Medine þehir anlaþmasýna aykýrý davrandýklarýndan þehri
terk etme cezasýna uðramýþlardý. Onlar
bütün mal ve mülklerini develere yükleyip,
evvelce
satýn
aldýklarý
Hayber'deki arazilerine gitmek için kervanlarla yola koyulduklarýnda bütün
zenginlikleri gözler önüne serilmiþti,
seyre doyum olmuyordu. Bundan en
çok yararlananlar, mallarýný mülklerini
Mekke'de býrakýp oraya kaçarak göçen
ve yýllar boyu Medine yerlileri
Müslümanlar'ýn destekleriyle ayakta
duran muhacirlerdi. Þimdi onlar
Peygamber tarafýndan kaleler içindeki
bu son derece güzel evlere yerleþtirilmiþti. Yardýmcý anlamýna "ensar"
diye
isimlendirilmiþ
Müslüman
Medineliler de, þimdi daha rahat nefes
alma durumuna gelmiþlerdi.
Bu rahatlýk uzun sürmedi. II. Bedir
aþaðýlanmalarýný
unutturmak
ve
Müslümanlarý son bir darbe ile yok
etmek Mekke ileri gelenlerinin zaten
sürekli aklýndaydý. Elde hazýr bu ortamý
deðerlendirmek için göçe zorlanmýþ
Beni Nadir'in son derece pratik zekâlý,
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tuttuðunu koparan reisleri Huyay kollarý
sývadý. Diðer ileri gelenlerle birlikte
ziyaret ettikleri Mekke reisi Ebu
Süfyan'ý ve yöneticileri ikna etmeleri
hiç de zor olmadý.
Bu arada savaþla ilgili olmayan bir
diyalogu da atlamak istemiyorum.
Putperestlikte kalýp Hz. Muhammed'in
tek tanrýlý dinine savaþ açan
Mekkeliler'de için için yine de bir kaygý
vardý. Acaba haklý olan kimdi, onlar mý
Muhammed mi? Bunu yine tek tanrýya
inanan Yahudilerden iyi kim bilebilirdi?
Sordular, aldýklarý cevap yüreklerini
ferahlandýrmýþtý:
"Sizin
dininiz
onunkinden daha iyidir ve siz gerçeðe
daha yakýn yakýnsýnýz." Bu karþýlýklý
konuþma Kuran'da þöyle lânetlenir:
** “Bak nasýl Allah'a yalan uyduruyorlar. Açýk günah olarak bu yeter.
Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri
görmedin mi? Puta ve þeytana inanýyorlar ve inkârcýlara "Bunlar müminlerden
daha doðru yoldadýr" diyorlar. Ýþte
onlar Allah'ýn lânetlediði kimselerdir.
Allah kimi lânetlerse artýk onun için
hiçbir yardýmcý yoktur.” ( 4/50-51)
Yahudiler ve putperestler el ele verip,
pek çok baþka kabileleri de ganimetlerden pay vermekle kandýrýp 10.000 kiþilik, o zamana göre çok büyük bir ordu
toplamýþlar, yola koyulmuþlardý.
Donanýmlý bir ordu 12 günde oraya
varabilirdi. Müslümanlarýn haber alma
sistemleri o kadar iyi çalýþýyordu ki, 4
gün sonra durumu öðrenmiþlerdi bile.

HENDEK SAVAÞI
Tam zamanýnda orada: Haber almak iyiydi de, bu çok donanýmlý, süvarilerle de desteklenmiþ büyük orduyla
bir meydan savaþýnda kim baþedebilirdi?!.. Üstelik Uhud acýsý daha hâlâ
tazeydi. Þehir içinde kalacaklardý. Artýk
"korkak" demelerinden utanýlacak zaman deðildi. Fakat þehir içinde kalarak
bile savunma yeterli olmayabilirdi.
Hz. Muhammed Müslümanlarý
toplayýp durumu bütün ayrýntýlarýyla
anlattý. Belliydi ki savunma için daha
baþka önlemler almak gerekliydi.
Ýmdatlarýna yýllardýr Yahudi Beni
Kurayza kabilesinde esir hayatý
yaþadýktan sonra, bizzat Peygamber'in
topladýðý paralar ve harcadýðý çabalarla
esaretten kurtulup Müslüman olan
Selman isminde biri yetiþmiþti. Kaleler
içinde yaþayan zengin Yahudilerin
emrinde gece gündüz ekip biçme,
meyve toplama, toprak iþleri, kazma
doldurma
iþlerinde
çalýþtýðýndan
kuþkusuz ki, Müslümanlýktan habersiz
Bedir ve Uhud savaþlarýna katýlamamýþtý. Ama Yahudilerin çok
donanýmlý âlet ve edevatlarýný kullanmada o kadar ustalaþmýþ ve güçlenmiþti
ki, bu hünerleri savaþ hazýrlýklarýnda
çok iþe yarayacaktý.
Selmân
aslýnda
Ýranlý
idi.
Müslümanlýk ahdi yaptýðý sýrada halka,
tâ oralardan buralara nasýl sürüklendiðini uzun uzun anlatmýþtý. Aradýðý tek þey,
gerçekler ve ona uygun yaþamdý. Ve
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buna tam da þimdi kavuþmuþtu. Ýran'da
öðrendikleriyle Müslümanlarýn yok
oluþtan kurtulmalarýný saðlayan ve artýk
Selmân-ý Fârisî diye anýlan bu gönül
güzelinin yaþamýný yeri gelmiþken
yazýmýn sonunda sizlere tekrar özetleyeceðim.
Evet, tüm Müslümanlar toplantýda
ilave önlemler üzerinde tartýþýrken
Selman söz aldý ve Ýran'da kuvvetli düþmanlara, atlýlara karþý þehri savunurken
uygun yerlere hendek kazdýklarýný
söyledi. Deneyimliydi, hendeklerin
enini, boyunu, derinliðini o belirleyecekti. Teklifi herkesçe onaylandý.
Hendeði kazmak için ancak bir haftalýk zamanlarý vardý. Selman'ýn yol
göstermesiyle, Peygamber dâhil gece
gündüz hummalý bir kazma boþaltma
iþlerine girdiler. Selmân, Yahudilerin
bütün âletlerini biliyordu ya, aralarýnda
Medine sözleþmesi gereðince yardýmlaþma gerektiðinden bütün bunlarý kullanýma soktu. Antrenmanlýydý ve çok
hýzlý iþ görüyordu. Kendi aralarýnda "o
on kiþinin iþini yapýyor" diyorlar ve onu
paylaþamýyorlardý. Hayat öyküsünü
biliyorlar ya, Mekke'den hicretle buraya
gelen muhacirler, o da dýþarýdan geldiði
için "Selmân bizdendir" diyorlar,
Medineliler ise "o bizden biri, bizim
onda çok hakkýmýz var" diye karþý
çýkýyorlardý.
Son noktayý Peygamber koymuþtu:
"Selmân bizden, yani ehl-i beytten
biridir." Þu ödülün güzelliðine bakýn.
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Gerçeðin peþinde oralardan buralara
sürükleniyor ve sonunda Peygamber
ailesinden biri olduðunu herkesin önünde bizzat onun aðzýndan duyuyordu.
Mevsim kýþ. Soðuk rüzgârlar ortalýðý
kasýp kavururken Müslümanlar kazýyý
tamamlamýþ 3000 kiþilik Ýslâm ordusunun okçularý hendeklerin etrafýnda yerini almýþtý.
Düþman ordusu durumu görünce
apýþýp kaldý. "Vay korkaklar" dediler
ama nafile. Hendeði aþan bir atlý süvari
hemen öldürüldü. Ýçine çakýlýp kalan da
oldu. Anladýlar baþarý imkânsýz. Bunca
emek boþa mý gidecek? Günler geçiyor,
erzak azalýyor. Kýþ mevsimi olduðundan
develer de yiyecek bulmada zorlanmada. Ganimet için gelenler öfkeli. Her an
kopup geri dönmeleri an meselesi!..
Ýki ateþ arasýnda: Yahudi Huyay
cin fikirli biri ya. Zaten baþlangýçta da
Mekke reisleriyle gizlice konuþurken,
Yahudi Kurayza kabilesini kýþkýrtýp
Müslümanlarý arkadan vuracaklarýný
vaat etmiþti. Þimdi iþ ona düþüyordu.
Gizlice Kurayza reisinin kapýsýný çaldý.
Yüz yüze görüþmeye bile bin bir dil
dökerek ulaþtý. Reis arkadan vurmayý
kabul etmiyordu. Mekkeliler çekip gittiðinde halleri ne olurdu? Huyay, "o
zaman ben de sizlerle olacaðým" diye
dil döküyor ve ileri gelenleri, hendeðin
öte tarafýndaki bu büyük orduyu gözleriyle görmeye davet ediyordu. Gittiler
gördüler ve ikna oldular. Þimdi onlar
da iþbirliðine girip Müslümanlarý top-
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tan yok edecekler, Medine onlara kalacaktý. Nitekim Ýslâm ordusuna vermekte olduklarý erzak yardýmlarýný adým
adým azaltmaya baþlamýþlardý bile.
Haber alma sistemi yine iyi çalýþtý.
Peygamber hem haberi doðrulatmak
hem de Yahudilerin güvendiði Medine
reislerini, onlarý kalleþlik etmekten caydýrmak için elçi olarak gönderdi. Haber
doðruydu, yola gelmiyorlar, ihanet
içindeler. Bu son derece tehlikeli
durumdan bütün Müslümanlar da
haberdar olmuþ, akýllarý baþlarýndan
gitmiþti. Benim bunlarý yazmam ve sizlerin okumasý doðaldýr ki çok kolay.
Çünkü kurtulduklarýný zaten biliyoruz.
Lütfen bir an için sonucu bilmeden,
Peygamber ve Müslümanlarýn o günkü
duygularýna ortak olmaya çalýþalým.
Ben denedim ve çok ürperdim. Kuran o
günleri þöyle anlatýr:
** “O zaman onlar size, hem üst
tarafýnýzdan hem de aþaðý tarafýnýzdan
gelmiþlerdi. O zaman gözler kaymýþ,
yürekler gýrtlaklara dayanmýþtý. Allah
hakkýnda türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. Ýþte orada müminler imtihan
olunmuþlar ve þiddetli bir biçimde
sarsýlmýþlardý. O vakit münafýklar
(ikiyüzlüler) ve kalplerinde hastalýk
bulunanlar "Allah ve resûlü bize aldanmadan baþka bir þey vaat etmedi"
diyorlardý. O vakit onlardan bir grup
"Ey Medineliler! Sizin için duracak yer
yok hemen dönün!" diyordu. Onlardan
diðer bir grup da Peygamber'den izin
istiyor "Cidden evlerimiz açýk, korumasýz" diyorlardý. Oysa onlar açýk,
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korumasýz deðildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardý.” (33/10-13)
"Ey Allahýn Resûlü bu senin
fikrin mi?": Peygamber adamlarýnýn
dayanma gücünün sonuna geldiðini
biliyordu. Ýki ateþ arasýnda kalmaktan
kurtulmak için dualar içindeydi ama
elinden geleni de yapýyordu. Düþman
ordusundaki kuvvetler arasýnda anlaþmazlýk yaratýp bazýlarýný geri dönmek
için ikna etmeye çalýþýyordu. Onlar
ancak dünya nimetlerinden anlardý. Hz.
Muhammed güçlü Gatafan kabilesinin
iki büyük koluna çekip giderlerse,
Medine'de hurma hasadý yapýldýðýnda
üçte birini onlara vermeyi bir haberci
göndererek teklif etti. Onlar yarýsýný
istedilerse de sonunda ilkinde
anlaþtýlar. Daha sonra Medine'deki iki
büyük kabilenin liderlerini çaðýrýp
durumu anlattý. Onlar geçmiþte
Bedir'de ordugâhýn yeri konusunda
Peygambere sorulanýn aynýsýný sordular: "Ey Allahýn Resûlü bu senin fikrin
mi yoksa bunu sana Allah mý emretti?"
Allah emrettiyse hurmalarý vermede
duraksamayacaklar. Ancak Peygamber
bunun kendi fikri olduðunu söyleyince
hurmalarý vermeyi kabul etmediler ve
Gatafan'lýlarla yapýlan anlaþma fesh
olundu.
Biri daha uygun zamanda,uygun
yerde: II. Bedir karþýlaþmasýnda
Müslümanlarý korkutmak için
Medine'ye gönderilen ve baþarýlý olamayan, ancak onlarýn davranýþlarýndan
çok etkilenen Nuaym, kabilesi ile

SEVGÝ DÜNYASI

beraber Mekke ordusu ile hendeðin
öbür tarafýnda düþman saflarýndaydý.
Akýllý ve gönlü açýk bir adam olduðundan Müslümanlarýn kendilerinden kat
kat kuvvetli ordulara karþý bu direniþinden çok etkilenmiþti. Kendi ifadesiyle:
“Allah Ýslâm'ý kalbime düþürdü" diye
tanýmladýðý bir âna gelmiþti. Ne hayati
bir ân bu!.. Çünkü Yahudilerle düþman
ordusu arasýnda ikilik çýkaracak, birbirlerine güvenlerini baltalayacak, her iki
tarafýn da dostluðunu, güvenini kazanmýþ biri aransa, ancak o olabilirdi.
Nuaym Gatafan'lýlarla hurma anlaþmasýnýn iptal edildiði gece Medine'ye
geçti ve Peygamber'i görmek istediðini
söyledi. Peygamber: "Seni buraya
getiren ne ey Nuaym?" dedi. "Buraya
senin sözüne ve gerçeði getirdiðine
inandýðýmý belirtmeye geldim. Ey
Allah'ýn Resûlü, bana ne emredersen
emret yapmaya hazýrým. Halkým ve
diðerleri benim Müslüman olduðumu
bilmiyorlar" dedi. Peygamber: "Tüm
gücünle onlarý birbirine düþürmeye
çalýþ!.." dedi.
Nuaym Kurayza'ya gittiðinde onu eski
bir arkadaþ olarak karþýladýlar. Sonra
eski dostu Ebu Süfyan'a uðradý. Her iki
tarafa da birbirlerine güvenlerini sýfýra
indirecek öyle sözler etti ve bunun
gerçekleþmesi için öyle planlar yaptý ki,
sonunda iki taraf da ona inanýp iþbirliðinden vazgeçtiler. Kitaplarda bunu
hangi sözler ve iþlerle baþardýðýyla ilgili
satýrlarý okuyunca Nuaym'ýn diplomatik
maharetine insanýn içinden þapka çýkarmak geliyor.
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Bu arada yaþanmýþ bir olayý aktarmadan yazýmý noktalamak istemiyorum.
Ýnsanlarýn, gruplarýn, devletlerin birbirlerinin tutumlarýný, inançlarýný, geleneklerini iyice bilip anlamadan iþbirliði
yapmalarýnýn çok güç olacaðýný kanýtlayan olaylardan biri bu. Ebu Süfyan
henüz
anlaþma
bozulmamýþken
Yahudilere "yarýn Muhammed ile
savaþa çýkýn" deyince onlar "Yarýn
cumartesi. O gün bizim tatilimiz. Dünya
iþleriyle uðraþmamýz yasaktýr" dediler.
Ebu Süfyan "Cumartesi yerine baþka
gün tatil yapýnýz" diye cevapladý onlarý.
Aslýnda Yahudilerin yan çizdiklerini
sanýyor ve yanýlýyordu. Bilmiyordu ki
cumartesi yasaðý 10 emirden biridir
onlar için.
Anlaþmalarýn bozulmasý, kýþ soðuðu,
erzaklarýn tükenmesi ve fýrtýnalarýn
çadýrlarý söküp ortalýðý darmadaðýn
etmesi son damla olmuþ, düþman
ordusu çekip gitmiþti.
Ve bu sondu. Müslümanlar dinlerini
yaymak için dört bir tarafa gideceklerdi
artýk bundan sonra.
SELMÂNI FÂRÝSÎ'NÝN ÖYKÜSÜ
Babasýndan
öðrendiði,
içinde
büyüdüðü dinini bile, ilk gençlik
çaðlarýndan itibaren akýl terazisinde
tartmaktan çekinmeyen, en doðruyu
bulma uðruna þehirden þehre; ülkeden,
ülkeye göçerek her türlü cefaya katlanan bir dava adamýnýn öyküsü ne
kadar ibret verici. Zerdüþt dininin
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çarpýtýlmýþ bir þekli olan, ateþe tapan
Mecusi'lerden birinin çocuðu. Babasý,
bu her þeyden fazla sevdiði Selmân
isimli evlâdýna dininin bütün inceliklerini gereðince öðretti. Selman yalnýzca
öðrendiðiyle yetinecek biri olmadýðýndan, iþe öyle sarýldý ki, kutsal ateþin
daima yanar kalmasý için gecesini
gündüzüne katarak durmadan çalýþtý.
Ama o, durduðu yerde put gibi duracaklardan deðildi. Çok geçmedi aradan, bir
gün yolu bir Hýristiyan Kilisesine
uðradý. Ýçeride ibadet edenlerin varlýðýný
öðrenince merakla içeri daldý. Akþama
kadar onlarla dinleri, inançlarý, ibadetleri hakkýnda konuþtu. Öðrendikleri, o
zamana kadar büyük gayretlerle
sürdürdüðü inanç sistemini kuþkulara
boðdu.
Hýristiyanlar ezelî ve ebedî, hiçbir
þeye muhtaç olmayan, her þeye gücü
yeten bir sevgi Tanrýsýna ibadet ederken;
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kendileri sadece inananlarýn gayretleriyle "yanar kalan" gelip geçici bir
ateþe tapmaktaydýlar. Kuþkusunu
babasýna açýnca, karþýlýðý doyurucu bir
cevap deðil, sadece þiddetli bir tokat ve
ev hapsi olmuþtu. Ama Selmân'ýn aklý
yeni tanýþtýðý kimselerdeydi. Yýllar akýp
giderken, gizli gizli de olsa onlarla iliþkisini sürdürdü. Sadece onlardan
öðrendikleriyle yetinmediðinden, en
derin bilgiyi alabileceði Þam'a gitmek
için fýrsat kolluyordu. Arayan ergeç
bulur. Oraya giden bir tüccar grubuna
katýlarak, doðruca en yüksek makama,
Piskopos'un hizmetine girerek dinin
inceliklerini iyice öðrendi. Bu arada
Piskopos'un sözleriyle davranýþlarýnýn
birbiriyle uyuþmadýðýný da esefle gördü.
Onun ölümünden sonra yine þehirden
þehre taþýnarak özü sözü bir, baþka din
büyüklerinin yanýnda aklýnýn yanýsýra,
gönlünü de iyice eðitti. Yine de Selmân,
için için esas aradýðýný henüz bula-
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madýðýný hissediyor; gelmesi çok yaklaþtýðý söylenen yeni bir peygamberin
öðretisine girebilmek için gece gündüz
dua ediyordu. O, sevgi ve coþku ile baðlandýðý Yaradan'ýndan ne istiyor; kader
onu nereye götürüyordu!..
Olaylar hiç de umduðu gibi
geliþmemiþti. Aradýðýný Arabistan'da
bulacaðý sezgisiyle oraya gitmeyi planlamýþken, tacirler onu türlü vaatlerle
kandýrýp istediði yere götürmüþlerdi
ama malýný mülkünü elinden alýp, onu
bir köle gibi satarak. Artýk elden ele
deðiþ tokuþ edilen bir mal idi o. En son
satýldýðý yer, son duraðý Medine
Yahudileri’nin Kureyza kabilesi olmuþtu. Artýk yakýcý çöl güneþinin altýnda,
hurma aðaçlarýnýn tepesinde meyve
toplayýcýlýðýyla gecesi gündüzüne
karýþmýþ, eza ve cefa dolu bir yaþamdý
nasibine düþen.
Yine böyle aðaçta hurma devþirirken
aþaðýda konuþulanlardan bölük pörçük
duyduklarý tüm vücudunu titretmeye
yetmiþti. Az kalsýn aðaçtan düþüyordu.
Aþaðýdakiler Mekke'den Medine'ye
hicret etmiþ bir peygamberin etrafýna
Medineliler'in toplanýp ona yardýmcý
olmalarýný kýnayan konuþmalar içindeydiler. Selmân kendini kaybedip hýzla
aðaçtan inerek: "Ne, ne?!.." diye sorunca aldýðý cevap müthiþ bir yumruk ve:
"Sana ne bundan, sen iþine bak!.."
olmuþtu. Sahipleri ne derlerse desinler;
o, aramak ve bulmak konusunda yýllar
boyu öyle piþmiþti ki; kýsa zamanda bir
fýrsatýný yakalayýp bizzat Peygambere
ulaþmayý becermiþti. Ýslâm öðretisini,
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yol göstericinin söz ve davranýþlarýný
ince eleyip sýk dokuyarak derinliðine
irdeledi. Zaten manevî konularda iyice
piþmiþ, çok þey öðrenmiþti. Gerçeðe
ulaþmak onun için hiç zor olmadý.
Baþýna gelenleri, köleliðini falan unutmuþ; tâ Ýran'lardan kopup gelerek onu
Ýlâhî planýn tam da merkezine ulaþtýran
Yüce Âlem'in ince düzenine bin bir
þükürle dolmuþtu. Bundan sonrasý
kolaydý artýk. Hz. Peygamber de nasýl
bir "gerçek arayýcýsý" ile karþý karþýya
olduðunun bilincindeydi. Nitekim onun
kölelikten kurtulmasý için efendisine
dikmesi gereken fidanlar için bizzat
Peygamber de iþçi olarak çalýþmayý bir
zevk bilmiþti. Þu, gerçeði bulma
konusunda dur durak bilmeyen kiþinin
ödülü de ancak bu olabilirdi. Ayrýca
kölelikten kurtuluþ (azadlýk) için
gereken
parayý
Müslümanlardan
toplayan da bizzat Hz. Muhammed'in
kendisi olmuþtu.
Yaradan'ýn ince düzeni esas hünerini
yaklaþmakta olan büyük savaþta
gösterecekti. Bedir ve Uhud cenkleri
Selmân'dan önce olup bitmiþti. Þimdi
putperest Mekkeliler, Müslümanlara
son darbeyi vurmak için komþu kabilelerden de kuvvet toplayarak çok büyük
bir güçle Medine'ye sefer hazýrlýðýndaydýlar.
Bilinen
yöntemlerle
onlarý durdurabilme imkânlarýnýn
tükendiði, bu hayat memat anýnda;
Ýran'lý olduðu için þimdi Selmân-ý
Fârisî diye anýlan kiþinin "Hendek
kazma" teklifi büyük coþkuyla hemen
kabul edilmiþ ve Müslümanlar kurtulmuþtu.
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Ýnanç, Mucize ve
Keramet

Güngör Özyiðit, Psikolog

Mucize istiyorsanýz, ki bu sizin arzularýnýzýn en büyüðüdür, onu
düþüncelerinizde bulabilirsiniz.
(Bizim Celselerimiz)

Ý

nanmak, bir düþünceye bütün
benliðimizle baðlanmak,
aklýmýzla onayladýðýmýz bir
doðruyu gönlümüzle de
kucaklamaktýr. Baþka deyiþle o doðruyu
aklýmýzla ruhumuza (gönlümüze) benimsetmektir.

Ýnanmak daha çok gözle görülmeyen,
beþ duyu organýna çarpmayan, Tanrý, ruh,
evrensel ilkeler, öte âlem, peygamberler,
melekler gibi manevi niteliklerle ilgili
olup, bu üst düzeydeki gerçekleri akýl,
mantýk ve gönül gözüyle görmektir.
Düþünerek, aklý çalýþtýrarak gerek olay-
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larýn özünde gizlenmiþ gerçeklerin,
gerekse vahiy yoluyla bildirilen bilgilerin
özüne ve anlamýna varmak, sonra da o
bilgileri akýlla gönle benimseterek, o
yönde davranmak "inanmak" demektir. O
nedenle inanç akla, mantýða uygun olmalý
ve bilimsel verilerle uygun düþmelidir.
Akýl ve mantýðýmýzdan doðru, yararlý,
gerekli ve zorunlu hükümlerini almalýdýr.
Ayrýca donup kalmamalý ve çaðýn dýþýna
düþmemek için bilgi ile sürekli beslenen,
kendini yenileyen, uyanýk ve dinamik bir
inanç olmalýdýr.
ÝNANANLAR DENENÝR
Ýnanç insanýn davranýþýný sürekli kýldýðý
gibi, günlük yaþantýsýna da anlam
kazandýrýr. Çünkü insan, ancak inandýðý
þeyleri devamlý yapar ve yaþantýsýný
inançlarýna göre deðerlendirir.
Ýnsan inandýðý þeyi yaptýðýna göre,
inanýyorum diyen kiþinin sözlerine deðil,
davranýþlarýna bakmak gerekir. Hz.
Ýsa'nýn verdiði bir örnekte, bir babanýn iki
oðluna tarlada çalýþmalarýný söylemesi
gibi hani. Biri, "peki" der ama gidip
çalýþmaz. Diðeri "hayýr dediði halde gidip
çalýþýr. Bu durumda hangisi söz dinlemiþ
oluyor?
Ýnsan "inandým" deyince öyle
býrakýlývermez. Ýnananlar önce
inançlarýnýn saðlamlýðýndan, sonra baðlý
olduklarý þeylerden, mallarýndan, evlatlarýndan, canlarýndan denenirler. Bu sýnamalardan yüz akýyla çýkmak için, inancýn
emekle ve düþünerek kazanýlmasý, iyice
gönle inip ruha sinmesi, akla, mantýða ve
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bilimsel gerçeklere dayalý olmasý gerekir.
Ayrýca gönlün arýnmasý dünya ile ilgili
isteklerin makul ölçülere indirilmesi de
lâzým.
MUCÝZELER
Gülyüzlüler, Tanrý katýndan getirdikleri
bilgiler yanýnda, zaman zaman bir takým
mucizeler de göstermiþlerdir. Ve genellikle nerede, ne zaman bir toplum bir yönde
ileri gitmiþ, bu yüzden böbürlenmiþse, o
konuda onlarý aciz býrakacak bir mucize
görülmüþtür. Hz. Muhammed de benzer
þekilde þunu söylemiþtir: "Her peygambere sadece kendi zamanýndaki insanlarýn
inanmak zorunda kaldýklarý türden
mucizeler verilmiþtir. Bana verilen
mucize ise Allah'ýn bana vahyettiði
Kuran'dýr."
Hz. Musa, kavmini Mýsýr'dan çýkarýp,
vaadedilen Kenan ülkesine vardýrmak
üzere, nice mucizeler göstermiþti onlara.
O dönemde insanlar sihirbazlýkta hüner
sahibi idiler. O nedenle Musa elindeki
asayý yere attýðýnda ejderha oldu da,
sihirbazlarýn ipten yýlanlarýný bir çýrpýda
yutuverdi. Çünkü gerçek ortaya çýkýnca
yalanlar suya düþer. Bunun üzerine sihirbazlar, O'nun önünde küçüklüklerini
anlayarak "Biz âlemleri yaratan Musa ve
Harun'un Rabbi'ne iman ettik" diyerek
secdeye kapandýlar.
Yine Musa, asasý ile Kýzýldeniz'i yarar
da, deniz dümdüz olur Firavun'dan kaçan
Ýsrail kavmine. Ayrýca her gece nurdan
bir sütun yol gösterir, kýlavuzluk eder
onlara.
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Bunca elle tutulur, gözle görülür
mucizelere tanýk olduklarý halde, Ýsrail
kavmi, peygamberleri Musa, Tanrý'dan
vahiy almak üzere daða çýktýðýnda kýrk
gün dayanamayýp da, kendilerine altýndan
yapma bir buzaðýyý mabut yaparak taptýlar.
Diðer gülyüzlü Ýsa döneminde
üfürükçülük ve þifacýlýk yaygýndý. Ýsa
üstün þifacýlýðýný göstererek körlerin
gözünü açtý, kötürümleri yürüttü, cüzzamlýlarý iyi etti. Ve ölüyü bile diriltti.
Yaptýðý mucizelere hayran kalýp, peþine
düþen kalabalýða "Neyiniz varsa verin ve
arkamdan öylece gelin" dediðinde, herkes
dönmüþtü kös kös evlerine. Geride 12
kiþi kalýr sadece. Onlardan biri Yahuda,
Ýsa'yý satar para karþýlýðýnda. Diðeri
Petrus, canýný kurtarmak için, önceden
bildirildiði gibi "Tanýmýyorum" diyerek
onu üç kez inkâr eder.
Hz. Muhammed döneminde ise,
Araplar arasýnda þiir ve edebiyat revaçta
idi. Savaþlarda bile bir beyit söylendikten
sonra ok atýlýrdý. Sýk sýk þiir yarýþmalarý
yapýlýr ve birinci gelen þairin þiiri Kâbe
duvarýna asýlýrdý. Hz. Muhammed kýrkýndan sonra okuduðu sûrelerde öyle yüksek
bir þiir ve edebiyat vardý ki, ona karþý
olanlar bile Muhammed'e "Söz
büyücüsü" demekten kendilerini alamadýlar. Ve baþ þair Lebit, Kuran'ý dinledikten sonra kendinden geçer, onun
yanýnda çok sönük kalan kendi þiirini
alýp yýrtarak, gerçeðin önünde eðilir.
Ve Kuran'ý Hz. Muhammed'in mucizesi
olarak kabul eder.
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MUCÝZEYE DAYALI ÝNANÇ
Mucizeler baðlamýþ insanlarý bir yerde.
Ama sürekli olmamýþ bu etki. Mucize,
insanlarýn bilmedikleri evrensel bir
yasanýn sonucu ile birden karþýlaþmalarýdýr. Gülyüzlülerin, insanlarý hem
Tanrý'ya, hem de kendilerine inandýrmak
için Tanrý'nýn kendilerine baðýþladýðý
üstün bir gücü kullanarak gösterdikleri
olaðanüstü bir olaydýr. Yani o da bir bilgidir aslýnda. Yararý, gülyüzlülerin
getirdiði gerçeðe kulak vermeyi, üzerinde
önemle eðilmeyi saðlamaktýr. Yoksa salt
mucizelere dayalý bir iman eðretidir ve
yýkýlmaya mahkûmdur. Saðlam inanç
kaya, yani bilgi üzerine kurulan inançtýr.
Bunun yolu da akýl ve mantýkla düþünmek, araþtýrmak ve gerçeði gerçekten
istemektir. Onun için son din Ýslamiyet,
bilgi yolunu açmýþtýr insanlara. Ve en
büyük mucize bilgidir, düþünerek varýlacak yeni bilgiler ve onlarla hayata geçirilecek yeni kudretlerdir. Çünkü bilginin
kendisi bir kudrettir. Bu yüzden ancak
bildiðimiz þeyi yapabiliriz. Onun için
þöyle denmiþtir: "Mucize istiyorsanýz, ki
bu sizin arzularýnýzýn en büyüðüdür, onu
düþüncelerinizde bulabilirsiniz."
Gülyüzlüler mucize gösterdikleri,
davranýþlarýyla güzel ahlâk örneði olduklarý ve hiç karþýlýk beklemeden hizmet
ettikleri halde dünyadan mahzun
ayrýldýlar. Getirdikleri gerçeðin insanlarýn
elinde bozulduðunu gördüklerinden,
gülyüzlülerin gözyaþlarý dinmedi gitti.
Yaptýklarý hizmetin büyüklüðüne karþý
horlanma, alay ve giderek en yakýnlarýn-
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dan gördükleri ihanet gülyüzlülerin
deðiþmeyen kaderi olmuþtur. Þöyle ki:

Artýk buna ne denir Temel? Temel anýnda
yanýtlar: "Alýþkanlýk öðretmenim!"

"Her zaman halka halka olmuþtur,
gülyüzlülerin gözlerinin altý deðiþmeyen
kaderlerinden. Çünkü hizmet için
geldikleri hizmetin deðerini bilemezler,
ondan.." (Bizim Celselerimiz)

Yetiþkinler de bu konuda çocuk
Temel'lerden pek farklý deðiller. Rehber
Varlýðý dinleyelim:

Ýnsanlar akýllarýný kullanma çabasý ve
cesaretini göstermediklerinde, istedikleri
kadar mucizeler görsünler, yine de inanmamak için bir sebep ve bahane bulurlar.
Güldürerek düþündüren þu fýkra, bu
gerçeði ne kadar çarpýcý bir þekilde
gözler önüne seriyor.
Din dersinde öðretmen ilkokul çocuklarýna mucizenin ne olduðunu bir örnekle
anlatmaya çalýþýr: "Düþünün çocuklar,
intihar etmek isteyen biri, yüksek bir
kuleye çýkar. Oradan kendini aþaðýya
atar. Ama ölmez. Buna ne nedir, söyle
bakalým Temel: Temel cevap verir:
"Tesadüf". Öðretmen biraz hayal kýrýklýðý
içinde ama bozuntuya vermez. Sormayý
sürdürür: "Adam canýna kýymaya kararlý.
Yine kuleye çýkar. Oradan tepeüstü kendini býrakýr. Küt diye aþaðýya düþer. Ama
iþe bakýn, gene ölmez. Peki, buna ne
denir, Temel?" Temel "Þans" der. Öðretmen üzgün ama kararlý, ne yapýp edip
mucizeyi anlatmaya ve Temel'e anlatmanýn da ayrýca bir mucize olduðunu
kanýtlamaya. Tekrar sorar: "Çocuklar,
adam intiharda ýsrarlý. Bu defa kulenin en
tepesine çýkar. Oradan fýrlatýr kendini
aþaðýya. Fakat hayret! Gene ölmez.

"Geçmiþte bir gün, bir gülyüzlüye bir
söz geldi O'ndan: "Ey sevgili ve bizi
gerçekten bilen, düþünüp hayrý en iyi
gören. Onlara de ki: Biz onlarýn ayaklarýný bastýðý yerden, onlar için sular
çýkarsa idik hayýrlarýna, onlar arasýnda
yine inanmamak için sebep bulanlar
olacaktý buna." (Bizim Celselerimiz)
MUCÝZENÝN AZÝZLÝÐÝ
Muhiddin-i Arabî anlattýðý bir hikâyede
sadece mucizeye dayalý bir inancýn,
insanlarý nasýl þaþýrtabileceðini, þaþkýna
çevirebileceðini, ne yapacaðýný bilemez
hâle düþüreceðini gösterir.
Adamýn biri yeni gittiði bir bölge halkýna, oraya Tanrý tarafýndan peygamber
olarak gönderildiðini bildirir. Halk haklý
olarak: "Biz seni tanýmayýz, huyunu
suyunu bilmeyiz. Peygamber olarak yollandýðýný nereden bilelim?" derler. Ve
delil isterler. Adam "Size bir mucize
göstersem, örneðin þu karþýdaki duvara
"Konuþ" desem, duvar da konuþsa, o
zaman peygamber olduðuma inanýr
mýsýnýz?" der. Halk "O zaman inanýrýz"
deyince adam duvara: "Konuþ" der. Ve
duvar konuþur: "Bu adam peygamber
deðildir!" Halk öylece olduðu yerde
þaþkýn kalakalýr.
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DÝRÝLTME MUCÝZESÝNÝN RÝSKÝ
Deðerli dostum Ahmet Kayserilioðlu
"Mucizeler Ýyiye de Götürebilir, Kötüye
de" baþlýklý yazýsýnda (Sevgi DünyasýTemmuz 2018 sayýsý) peygamberler
döneminde gerçekleþen birçok mucizeden söz eder. Ama geleceðe yönelik bir
yaný da bulunan ve çok önemli olan iki
ölüyü diriltme mucizesine deðinir. Biri
Musa döneminde geçer. Öldürülen biri,
sarý ineðin kanýndan canlanýr da, kendisini öldürenleri bildirir: "Siz bir adam
öldürmüþtünüz de, onunla ilgili çekiþip
duruyordunuz ya. Oysaki Allah sizin
gizlediklerinizi ortaya çýkaracaktý. Þöyle
dedik: 'Kesilen ineðin bir parçasýyla
öldürülen adama vurun. Ýþte Allah
ölüleri böyle diriltir. Size âyetlerini
gösteriyor ki aklýnýzý iþletebilesiniz."
(Kuran, Bakara 71-73)
Ayný olaydan geleceði de kapsayacak
biçimde "Bizim Celselerimiz'de þu
þekilde söz edilir:
"Biliyor muydunuz, size eskiden
bildirilen ve buldurulanlar arasýnda bir
tane, sizin için en hayýrlý ya da en kötü
olandýr. Onu kötüye de iyiye de kullanmak elinizdedir ve þimdi bildiriliyor,
hatýrlayýnýz da þaþmayýnýz diye.
"Biliyor muydunuz, bir zaman bir
yerde bir þaþýlacak iþ oldu. Bir ölü, bir
sarý ineðin kýzýl kanýndan canlandý da,
öncesini söyledi olanlarýn. Þimdi
bildiriliyor, hatýrlayýnýz da þaþmayýnýz
diye..."
(Bizim Celselerimiz)
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Diriltme deyince akla hemen Hz. Ýsa
gelir. Onun hayatý -doðumu dâhilmucizelerle doludur. Ýsa'nýn çamurdan
kuþlar yapýp, onlarý dirilttiði mucizesine
Kuran da yer verir:
"Þu bir gerçek ki ben size Rabbimden
bir mucize getirdim. Ben çamurdan
kuþlar yapar, ona üflerim de Allah'ýn
izniyle canlandýrýrým. Ölüleri Allah'ýn
izni ile diriltirim." (3/49)
Resmi Ýncil'lerde yer almayan bu olay,
dýþlanan Thomas Ýncil'inde þöyle
anlatýlýr: "Ýsa beþ yaþýnda küçük bir
çocukken Yahudiler'in çalýþmasýnýn yasak
olduðu bir sebt (Cumartesi) gününde
çamurdan kuþlar yapýyor. Babalýðý kýzýp
da kuþlarýn üzerine yürüyünce küçük
Ýsa'nýn 'Kaçýn sizleri parçalayacak' demesi üzerine, çamurdan kuþlar canlanýp
uçuyorlardý. Ayrýca Ýncil'lerde Hz. Ýsa'nýn
'Lazarus' isimli bir ölüyü dirilttiði de
bildirilir.
Burada ölünün diriltilmesi olayýna
özellikle dikkat çekilerek, bunun kötüye
de kullanýlabileceði konusunda þiddetle
uyarýlmaktayýz. Ahmet Kayserilioðlu bu
uyarý ile ilgili olarak þöyle bir deðerlendirmede bulunur:
"Hz. Muhammed'in sahih hadislerinde
Din Gün'ünden önce ortaya çýkarak
insanlarý þaþýrtacak ve doðru yoldan
saptýracak olan Deccâl'in 'ölüleri diriltme'
hünerine sahip olacaðý açýkça bildirilmektedir. Ve Deccal Allahlýðýný da
ilan edecektir. Onun bu mucizelerine
bakarak bir insanýn Allah olamayacaðýný
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düþünüp taþýnmadan onun peþinden
koþanlar, elbette belâlar çukuruna düþecek olanlardýr. Nitekim Hz. Ýsa Ýncil'de,
dünyanýn bu son devresinde birçok
yalancý yol göstericinin çýkarak mucizeler
sergileyeceðini, onlarýn doðrusunu
eðrisinden ayýrmak gerektiðini anlattýktan
sonra: "Siz onlarý meyvelerinden tanýyacaksýnýz" diyerek ölçünün ne olacaðýný
apaçýk iþaret etmektedir."
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yanýnda, bilim ahlâk ve ibadet yönünde
beliren gerçek kerametler de vardýr.
Bunlar; ermiþin duasýnýn kabul olmasý,
zor zamanlarda Tanrýsal yardýmýn
yetiþmesi, bilimde bir buluþ, kalýcý bir
kitap yazma veya sanat dalýnda yaratýcý
bir ürün verme gibi belirtilerdir. En zor
ve sýkýþýk durumda bile ermiþin aðzýndan,
baþkasýnýincitecek bir sözün çýkmamasý
ise, en büyük ve gerçek keramet
sayýlmýþtýr.

MUCÝZE - KERAMET ÝKÝLÝSÝ
Keramet de ermiþlerde beliren,
Tanrý'nýn izniyle üstün bir gücün uygulanmasýndan meydana gelen olaðanüstü
bir olaydýr. Hristiyan dünyasý böyle bir
ayýrýma gerek görmemiþ, her iki olaðanüstü hali de mucize olarak nitelemiþtir.
Ýslâm dünyasý ise, peygamberlere özgü
olaðanüstü güce mucize, gönülerlerinde
olana ise "keramet" demiþtir. Ermiþlerde
(evliya=aziz) su üzerinde yürümek, baþka
biçimlere bürünmek, ayný anda iki yerde
birden görünmek (çift bedenlenme), az
zamanda uzun yol almak (tayy-i
mekân=ýþýnlanma), az besinle çok kiþiyi
doyurmak gibi kerametler görülmüþtür.
Örneðin Hacý Bektâþ arasýra güvercin
biçimine girermiþ. Bu onun kerameti
olarak bilinir.
Keramet de mucize gibi, insanlarý bir
gerçeðe inandýrmak ve hayra çekmek için
kullanýlýr. Tasavvufta keramet, "görünen
keramet" ve "gerçek keramet" olarak
ikiye ayrýlmýþtýr. Suda yürümek, vahþi
hayvanlara yaklaþmak, az zamanda uzun
yol almak gibi görünen kerametlerin

Halife Ömer, kalabalýk bir yerde kaza
ile birinin ayaðýna basmýþ. Ayaðý acýyan
adam, basanýn kimliðini bilmediðinden
"Kör müsün be adam!" diye baðýrmýþ.
Bunun üzerine Ömer "Kör deðilim, fakat
kaza oldu. Bilmeyerek basmýþým. Beni
baðýþla" demiþ. Einstein da bir yerde:
"Bana da kin oklarý atanlar oldu. Ama
hiçbiri bende ekran bulamadý. Çünkü
bilmediðim, tanýmadýðým bir dünyadan
geliyorlardý" demiþtir.
Böylece gönlünü arýtmýþ, kendini yola
koymuþ gönüleri her hayra anahtar ve her
kötülüðe kilit olur. Güle gönlünü
verdiðinden, dikene de katlanmasýný bilir.
Tanrý ve insan sevgisi için giriþtiði savaþta sevgi ve bilgi silâhýndan baþkasýný kullanmaz. Iþýk içinde yürürken üzerine
gölge düþürmez...
Güle gönlünü, dikene elini vermek.
Gerçek yolundaki savaþý, barýþýn simgesi
oksuz yayla yürütmek. Ýnsanlardan gelen
her türlü ezâ ve cefaya karþýlýk, yine de
onlarý incitecek bir tepki vermemek..
Öylece "Tanrý kuzusu" karakterini sürdürmek. Ýþte gerçek keramet bu demek!..
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Yeni Bilinç Çocuklar
“Bu gezegene gelen çocuklarýn bilinci ile ilgili çok þey söylendi ve biz de
bundan söz ettik. Bu niteliðe Akaþa ile daha fazla temasta olma adýný
veriyoruz. Sizin kiþisel Akaþik kaydýnýz içinizdedir. Bu DNA’nýzýn
boyutlararasý enerjisinin parçasýdýr.”
Kryon

Alana
Eda
Johnson ile
Söyleþi
Nihâl Gürsoy

Nihâl Gürsoy: Edacýðým, bizlere kýsaca
özgeçmiþinden söz edebilir misin?
Eda Johnson: Tabii ki, memnuniyetle. 23
Temmuz 2001 yýlýnda New York'ta dünyaya
geldim. Evimiz Queens'te, halen orada oturuyoruz, annem Derya ile birlikte. Benim için

çok kýymetli, anne ve arkadaþ olarak.
Çalýþkan, dürüst ve yeniliklere çok açýk.
Ayrýca esprili ve zorluklarý kafasýnda büyütmeyen mücadeleci bir yapýsý var. Ýliþkimiz
çok iyi, birbirimizi gerçekten çok seviyor,
destek oluyor ve anlýyoruz.
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Nihâl Gürsoy: Biliyorum caným..
Aranýzdaki sýcaklýk hemen hissediliyor.
Eda Johnson:Annem New York'ta özel
bir müzik ve dans okulunun Juliet Music
and Dance School’un dans bölümü direktörü
ve eðitimcisi. Ben de orada müzik bölümü
öðrencisiyim. Ayrýca annemden dans dersleri
de alýyorum. Bir de eðitimime devam
ediyorum tabii. Forest Hills High School'da
üstün zekâlý çocuklar bölümünde lise eðitimi
görüyorum.
Nihâl Gürsoy:Opera dalýnda ABD'de pek
çok baþarýlara imza attýðýný biliyorum. Bizlere
biraz söz etmek ister misin?
Eda Johnson: Sanýyorum hikâyem annemin karnýnda iken baþladý. Annem bana
hamile iken de klasik müzik eþliðinde bale
dersleri veriyordu. Belki de bu nedenle müzik
ve ritim duygum henüz bebekken bile
geliþkin olarak varmýþ.
Annem, hep farklý bir çocukluk geçirdiðimi
söyler. Örneðin, hiç çizgi film seyretmemiþim. Henüz çok küçükken elimle
karnýmý tutarak nefesimi çok derinlerde hissetmeye ve bu arada dinlediðim müziði adeta
kalp atýþý gibi tüm bedenimde hissederek
söylemeye bayýlýrdým. Daha sonra müzik
eðitimim esnasýnda öðrendim ki bu bir
diyafram egzersiziymiþ. Sadece Beethoven,
Mozart, Schuberth, Bach dinlerdim ama
favorim Beethoven'di. Sonrasýnda ise dinlediðim, hoþuma giden tüm müzik ve ritimleri
ezberleyerek söylemeye baþladým. Ýlgi
odaðýmda hep sesler ve müzik vardý.
Daha sonra ilkokul öðretmenim anneme,
müzik konusunda çok yetenekli olduðumu
söyleyerek bu yeteneðin ölçülmesinin yerinde
olacaðýný söylemiþ.

23
New York Üniversitesi'ne baðlý bulunan,
tüm müzik otoritelerinin ve akademisyenlerin
ABD çapýnda yetenekleri deðerlendirdiði bir
kuruluþ var, ismi NYSSMA ( New York State
Schol Music Association ) beni oraya yönlendirdiler. Hiç müzik eðitimim yoktu ancak
seçmelerde 100 üzerinden 98 aldým. Böylece
yeteneðim doðrulanmýþ oldu. Artýk bu yolda
nasýl yürüyüp, ilerleyebileceðimi düþünmeye
baþladým, tabii ki annemle birlikte. Annemin
çalýþtýðý okulun müzik bölümünde klasik
opera dersleri almaya baþlamam böyle
gerçekleþti.
Nihâl Gürsoy: Neden klasik opera?
Eda Johnson:Çünkü en çok klasik opera
seviyordum þimdi de öyle.
Nihâl Gürsoy: Peki, sonra?
Eda Johnson:Sonra uluslararasý bir kast
ajansýnýn tertiplediði yarýþmalara katýlarak
þansýmý artýrmak istedik. Tabii bu kast ajansýna baðlý pek çok ajans var, binlerce insanýn
katýlýmý söz konusu. Katýlýmcýlar arasýndan
gerçek yetenekleri seçiyorlar. Size öncelikle
bu kast ajansýnýn nasýl bir yol izlediðini anlatmak isterim. Toplam on yedi dalda seçmelere
katýlma þansýnýz var, ancak önce seçtiðiniz
dalda altý ayý aþkýn bir süre eðitim almanýz
gerekiyor. Eðitim aldýktan ve yeterli
görüldükten sonra yarýþmaya katýlabiliyorsunuz. Ben on yedi dalýn hepsini birden seçtim ve eðitimini aldým. Sonuçta on yedi dalda
da birinci oldum. Bu muhteþemdi.
Ajansýn pek çok etkinliðinde faal olarak yer
aldým, medyada adýmdan sýkça söz edilir oldu
ve neticede çok iyi teklifler almaya baþladým.
Ajans gelen teklifler doðrultusunda beni
Hollywood'a yönlendirdi. Orada tekrar uzun
bir eðitim sürecinden sonra uluslararasý Ýpas
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Showcase yarýþmasýna katýldým ve orada da
birinci olunca ertesi yýl çok büyük bir müzik
þirketi benimle anlaþma yapmak istedi.
Annemle birlikte gittik. Fakat benim tüm
yetkilerime sahip olmak istiyorlardý, annem
benim çok yýpranacaðýmý düþündü. Yaþýmýn
gereklerini yerine getirmek ve eðitimimi de
dengeli bir biçimde yürütmek bakýmýndan bu
anlaþmaya sýcak bakmadýðýný dile getirdi, ben
de öyle düþünüyordum. Bu kadar çalýþma,
emek ve mücadele sonunda böyle bir karar
almak kolay olmadý tabii ki. Bu arada konserler veriyor ve eðitimime devam ediyordum.
Lisedeki müzik öðretmenimin yönlendirmesiyle yýllar önce hiç eðitimsiz olarak katýlýp
98 puan aldýðým NYSSMA seçmelerine tekrar
katýlma kararý aldým. Bu sefer ki seçmede
kurumun çok nadir olarak verdiði 100+ puan
içeren birincilik belgemi altýn yaldýzlý kâðýtta
aldým.
Nihâl Gürsoy: Tebrik ederim. Bu sana ne
gibi imkânlar saðlayacak?
Eda Johnson: Yani artýk ABD'nin opera
dalýnda en önemli seslerinden biri olarak
tescil edildim ve New York Üniversitesi'nin
eleme yoluyla seçerek aldýðý yüksek seviyeli
sanatçýlar grubuna dâhil olarak tertiplenen
tüm organizasyonlarda da temsil yetkisine
sahip oldum.
Nihâl Gürsoy:Yeteneðin, çalýþman ve
gayretinle bunlarý en güzel þekilde hak ettin
Edacýðým, hepimiz seninle iftihar ediyoruz.
Baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Bildiðim
kadarýyla daha pek çok dalda çalýþýyor,
araþtýrýyor, düþünüyor ve sürekli okuyorsun.
Burada tatilde olmana raðmen seni sahilde
bile okurken ya da bir þeyler yazarken görüyorum. Baþkaca neler yapýyorsun?
Eda Johnson: Evet.. Okulda iken teneffüs
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aralarýnda bile bir þeyler okuyorum. Bu
benim alýþkanlýðým. Ýngilizce dilinde üç kitap
yazdým. Basým aþamasýnda. Ayrýca þiir ve
þarký sözü yazýyorum, yazdýðým þarký sözleri
ve þiirler de bana pek çok birincilikler
kazandýrdý.
Nihâl Gürsoy:Kitaplarýnda ne gibi konularý iþliyorsun?
Eda Johnson:Gerçek yaþamdan kesitler
içeriyor ve temel unsur insan. 15 yaþýndan
büyükler için yazýyorum, toplumsal, sosyal,
politik konularý iç içe iþlemeyi ve olaylar
üzerinde okuyanlarý düþünmeye yönlendirmeyi seviyorum. Yazdýðým kitaplarýn,
yaþanýlanlarý ve gerçek hayatý yansýtmasý
benim için önemli. Hem gerçekleri anlatmaya
hem de o gerçekler hakkýnda düþündürmeye
çalýþýyorum. Çünkü insanlar artýk düþünmeye
zaman ayýramýyorlar sanki. Sürekli koþturuyorlar. Para kazanmak, kariyer yapmak, çalýþmak ve elde ettiklerini nasýl tüketeceklerini
planlamaktan kendileri ve çevrelerindeki
olaylar, hattâ dünyada olan biten hakkýnda
bile düþünmeye fýrsat bulamýyor gibiler.
Örneðin, hata yapýyorlar ve bazen bu hatalar
baþkalarýnýn hayatýnýn akýþýný olumsuz yönde
etkileyebiliyor, farkýna varsalar bile þartlanmýþ bir biçimde hiçbir þekilde içselleþtirmeden "üzgünüm" diyorlar ve olay bitiyor.
Sonra ayný hatayý baþka bir þekilde tekrarlýyorlar. Böyle olmamalý, "Ben neden bu hatayý
yapýyorum, hangi yönden eksiðim var ve bir
daha ayný yanlýþý yapmamak için kendimde
neleri deðiþtirebilirim?" diye düþünmeli
insanlar. Böylece kendilerine ve hayatýn daha
güzel akmasýna çok büyük katkýlarý olacak
aslýnda. Olaylar, yanlýþlar ve yaþanýlan her
þey hepimizin oradan kendi payýmýza düþeni
almamýz için deðil mi? Ýnsan böyle yaparak
çok daha iyi ve doðru yönde geliþmez mi?
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Yaþam böyle deðerlendirilirse daha anlamlý
olmaz mý? Bu gibi nedenlerle senaryo da
yazýyorum ve ideallerimden biri de kendi
yazdýðým filmleri yönetebilmek ve kendi
mesajlarýmý verebilmek.
Nihâl Gürsoy: Çok güzel bir bakýþ açýsý ve
bence de doðru bir deðerlendirme Edacýðým.
Aklý ve gönlü insan potansiyeline uygun bir
biçimde çalýþtýrmaktan söz ediyorsun sanýyorum?
Eda Johnson: Evet…Harika.. Aklýmýz, bizi
insan yapan, seçme þansý yaratan büyük bir
ayrýcalýk. Ýnsan, olaylar içinde bilgisini artýrarak, düþünerek ve gereken dersleri alarak
yaþarsa, yaptýðý hatalarý tekrar etmemek için
uðraþýrsa ancak o zaman gerçekten insan olabilir. Akýl bize sadece eðitimimizi tamamlayabilmek ya da iyi bir kazanç elde edebilmek
için verilmedi. Akýl bizi geliþtirir ama bunu
yapabilmesi için öncelikle bizim aklýmýzý
beslememiz lâzým; seçerek bilgilenmek,
düþünmek ve öðrendiklerimizi uygulamak
gibi. Ýlginç bir döngü, aklýmýz bize, biz
aklýmýza çok þey katabiliyoruz.
Ben bu konuda eðitimde büyük boþluklar
görüyorum ve isterdim ki çocuklar henüz
anaokuluna baþladýklarýndan itibaren, yaþama
iliþkin temel beceriler kazandýrýlmaya
çalýþýlýrken bir yandan da gerçek bir insan
olma eðitimi verilmeye baþlansýn. Çünkü
bugünün dünyasýnda en çok buna ihtiyaç
görüyorum. Okullarda sürekli bilgi testleri
yapýlýyor, bu testler okullarý ayakta tutabilir
ama çocuklarý asla. Okul, ailelerle iþbirliði
içinde çalýþmalý ve güçlü, hayata hazýr
bireyler yetiþtirmeli. Eðitim kiþiyi hangi
seviyeye getirirse getirsin iyi ve doðru bir
insan, seven ve yararlý þeyler üreten bir insan
haline getiremiyor çoðu zaman. Bunun için
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baþka bir eðitime ve baþka öðretmenlere
ihtiyaç var.
Çaðýmýzda çevre kirliliði kadar önemli bir
sorun da bilgi kirliliði. Bilgiye çok çabuk
ulaþabiliyorsunuz ama hangi bilgi? Bilgi
hakkýnda insanlarýn sorgulama yapabilecek
seviyeye gelebilmesi için insanlýk eðitimi
almalarý þart. Aksi halde bilgiyi kendi çýkarlarýmýz doðrultusunda kullanabiliyoruz bugün
yaþanýlan sorunlarýn temelinde güç odaklý
bilgi yatýyor, iktidar odaklý bilgi yatýyor,
dünyayý kendi istekleri doðrultusunda yönetmek isteyenlerin çýkarlarý için kullanýlan bilgi
yatýyor. Bilginin kendisi büyük bir güç zaten
yetkin olmayan ellerde bu yýkýma dönüþüyor.
Eðitim konusunda þunu da ilave etmek
istiyorum Nihâl Haným, çocuklara çok küçük
yaþlardan itibaren kendi gereksinimlerini ve
bakýmýný karþýlayabilecek beceriler de
kazandýrýlmalý. Çok iyi yetiþmiþ bir insan,
öncelikle kendi kiþisel ihtiyaçlarýný giderebilmeli, bu konuda kimseye yük olmamalý.
Tabii ki bir engeli veya saðlýk sorunu yoksa.
Örneðin, kendi daðýnýklýðýný kendisi toplayabilmeli, yemeðini yapabilmeli gibi. Yeterlilik
duygusu çok önemli, gerektiðinde kendisine
yetebileceðini bilmeli.
Nihâl Gürsoy: Teþekkürler Edacýðým.
Biliyor musun seninle konuþurken çok rahatladýðýmý hissediyorum, o kadar yumuþak,
sevgi dolu, söylediklerine tam inanan ve
uygulayan bir ifade biçimin varki, gelecek
için umutla doluyor ve seviniyorum. Politika
ve politikacýlar için düþüncelerin neler?
Dünyada beðendiðin liderler hangileri diye
sormak istiyorum?
Eda Johnson: Ooo… Tam da herkesi kafa
kafaya getiren konular. Politika ve Din..
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Politika, dünyada yaþanýlanlarý belirleyen
büyük bir güç ve güç kullanýmý iyi bir etik
eðitimini ve baþka eðitimleri de içeriyor.
Dünyadaki politikalar þu anda insanýn araç
olarak kullanýlmasýna yönelik iþliyor maalesef. Ýktidar sahibi olanlarýn sorumluluklarý
çok fazla, onlar bu sorumluluðu derinden hissetmeli ve kendi çýkarlarý doðrultusunda
deðil, insanýn güvenliði, refahý, yükselmesi,
mutluluðu ve dünyanýn daha yaþanýlýr bir yer
olmasýný saðlamaya yönelik politikalar için
uðraþmalarý gerekir diye düþünüyorum.
Politikacýlar son derece özel insanlar, yüksek
insani deðerlere ve çok iyi bir eðitime sahip
olanlarýn politikada aktif rol almalarý gerekir.
Politikacýnýn halkýn içinden biri kadar sade
görünmesi ve yaþamasý lâzým, tabii ki iþinin
getirdiði sorumluluklarýn dýþýnda. Öncelikle
insaný ve halkýný çok sevmesi lâzým. Þu anda
bana örnek olacak bir lider göremiyorum.
Politikacýlarýn yaþam hikâyeleri ilgimi çekiyor, okuyor ve araþtýrýyorum. Yakýn geçmiþte
ise Mustafa Kemal Atatürk.. Ýnanýlmaz. Bir
insan kaç þey birden nasýl olabilir? Ýnsan,
asker, kumandan, devrimci, yenilikçi, çok iyi
bir politikacý, bilgiye çok düþkün, araþtýrmacý,
barýþ yanlýsý, gerçekçi, mücadeleci, geniþ
görüþlülük sahibi, inanç sahibi, sanata önem
veren, eðitime önem veren, çocuklarý seven,

“Tam þimdi gezegendeki eðitim,
insan doðasýnýn statik olduðuna ve
asla deðiþmeyeceðine inanýyor.
100 yýllýk eski bir bilinç bu. Onlar
bugün doðan çocuklarýn,
nasýl ki kendileri ebeveynlerinin
ve onlar da kendi ebeveynlerinin
bilincine sahip iseler, ayný bilince
sahip olacaklarýna inanýyorlar”
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halkýný seven, saymakla bitmez gerçek bir
lider. Üstlendiði bütün görevleri baþardý.
Örnek lider benim için Atatürk… Yukarýda da
söz etmiþtim ya, insana seçme özgürlüðü verildi, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayýrt etmek
için akýl verildi. Þimdi dünyada seçim zamaný
yaþanýyor gibi, her þeyin propagandasý yapýlýyor, seçeceðiz. Onun için bu zamanda seçimler çok önemli. Politikacýlarý, uygulanan
politikalarý seçmek de iþin önemli bir kýsmý.
Nihâl Gürsoy: Dünyamýz için nükleer
savaþ tehdidi görüyor musun?
Eda Johnson: Evet. Okuldaki tarih öðretmenim de geçenlerde bu konuyu açtý.
Biliyorsunuz geçmiþte Japonya, ABD'ye Pearl
Harbor saldýrýsýnda bulundu. ABD bunun
üzerine Hiroþima ve Nagasaki'yi nükleer
bomba kullanarak yok etti. Öðretmenim,
"Sizce, yeniden böyle bir tehlike olsa, nükleer
kullanýlmalý mý?" diye sordu. Kesinlikle
"hayýr" diyorum. Çünkü yapýlan saldýrý ile
karþý saldýrýnýn güç dengesi yok. ABD bu
saldýrýyý " güç bende artýk " demek için planlayarak araç olarak kullandý. Ýkinci Dünya
Savaþý'ndan sonra dünyadaki güç dengesinin
aðýrlýklý merkezi olduðunu, nükleer bomba
kullanarak göstermek istedi. Bu nasýl bir güç?
Korku salarak yönetmek…Güç kelimesinin
yeniden tanýmlanmaya ihtiyacý var.
Sorunuzun cevabý sanýyorum burada yatýyor.
Güç kavramý böyle algýlanmaya devam
ettikçe nükleer savaþ tehlikesi hep olacak.
Nihâl Gürsoy: Peki, sen insanlýðýn geleceðini nasýl görüyorsun? Daha yaþanýlýr bir
dünya için neler yapmak gerekiyor?
Eda Johnson:Biliyorum cevaplarým size
çok basit gelebilir ama ben kendi inandýðým
þeyleri söyleyeceðim, maddeler halinde.
Aslýnda adýmlar çok basit ama uygulamak o
kadar kolay deðil.
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* Temelde tüm insanlar eþittir ve eþit haklara sahiptir denmesine raðmen böyle bir
uygulama görüyor musunuz? Belki çok
kiþisel olarak buna dikkat edenler var ama
yeterli mi? Dünyadaki tüm sistemlerin hak
ilkelerine oturmasý gerekiyor. Aslýnda hak,
sevgiden doðuyor.
* Peþin hüküm ve yargý, insanlarý kategorize etmek en büyük ayrýlýklarýn temelidir.
Buna renk, din, sýnýf, eðitim, düþünce, yaþam
biçimi, millet farklýlýklarý gibi aklýnýza
gelebilecek her türlü farklýlýðý ekleyebilirsiniz. Bütün bu ayrýlýklarýn kökeninde
sevgisizlik yatar. Sevginin, karþýmýzdaki
insaný anlamak ve onu sadece insan olduðu
için deðerli görmek olduðunu düþünüyorum
ben. Öyleyse insanlara sevgiyi öðretmek
lâzým. Ben bunun için sürekli kendimi
geliþtirmeye çalýþýyorum. Sevgi öðrenilebilir
bir þey. Bunun için emek vermeniz, enerji
harcamanýz gerekiyor. Bir terim var biliyorsunuz "renk körü" diyorlar. Doðuþtan gelen
genetik bir rahatsýzlýk, bazý renkleri
algýlayamýyorlar renk körü olanlar.
Sevgisizlik de bunun gibi bir þey, sanki insan
körü oluyorsunuz. Þartlanmalarýnýz, kalýplarýnýz, yaþama bakýþýnýz karþýnýzdaki insaný
olduðu gibi algýlamanýzý ve sevmenizi engelliyor. Bir de sevgi, iyilik ve vermek gibi
davranýþlarý hiç karþýlýk beklemeden, sadece
istediðiniz ve tercihiniz bu yönde olduðu için
yapmanýz gerekir diye düþünüyorum.
Müsaade ederseniz burada kýsaca bir anýmdan söz etmek isterim. Okuldaki Ýngilizce
öðretmenim, ders esnasýnda bir konuya deðindi. Dedi ki: "Ýnsanlar, olaylar karþýsýnda
genelde iki tür davranýþ sergilerler. Empatik
olanlar olayla yüzeysel olarak ilgilenmezler,
samimi bir ilgi kurarlar ve ellerinden geleni
sürekli biçimde yapmaya devam ederler. Bir
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“Çocuklar sýkýldýðý ve yaramazlýk yaptýðý
zaman siz buna hastalýk dediniz.
Onlarý gruplara ayýrýp, ilaç bile
verdiniz. Bu genç insanlar
lineer yaklaþýmýn tüm konseptine bakýp
onu reddediyor.
Onlar deneyim merdiveninde
yukarý doðru çýkmak istemiyorlar. Çünkü
onlarýn DNA’larý, onlarýn zaten orada
bulunmuþ olduklarýný haykýrýyor.”

de sempatik olarak davrananlar vardýr. Onlar
o anda ilgilerini çektiði için olayla ilgilenirler
ama ilgileri çok kýsa bir süre sonra tamamen
yok olur. Unutur giderler." Bu beni çok düþündürdü. Dedim ki kendi kendime kimsesizler ve yoksullar için çok üzülüyorsun ama ne
yapabiliyorsun? Sonra evde kurabiyeler yapýp
okuldaki arkadaþlarýma satmaya baþladým.
Parasýný biriktirip kimsesiz ve yoksul çocuklara gönderiyordum. Hayatýmda beni en çok
mutlu eden zamanlardý bunlar. Hiçbir karþýlýk
ve menfaat beklemeden sadece sevdiðim için
yapmýþtým bunu ve bu gerçek bir mutluluktu.
* Ýnsanlýðýn bütünü kavramasý ve kendi
egolarý nedeniyle bütüne zarar vermemeyi
öðrenmesi gerekiyor.
Coðrafya öðretmenimiz sýnav için bir test
hazýrladý. Testteki sorular genelde þöyleydi.
Bugün bilim ve teknoloji çok farklý boyutlara
geldi, tarih öncesi çaðlarda yaþamýþ bazý canlýlarý Dünyamýzda yaþamak üzere yeniden
oluþturmak ister misiniz hangilerini yeniden
oluþturmak istersiniz ve niçin? Ben ne yaptým
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biliyor musunuz? Bütün test kâðýdýnýn her
yerini baþýndan sonuna, noktasýndan
virgülüne kadar "no" yani hayýr kelimesiyle
doldurdum. O kadar uðraþtým ki sýnav süremi
bile aþtým. Öðretmenim kâðýdýmý okuyunca
biraz sinirlendi ve elini kürsüye vurarak. "
Bu ne demek oluyor?" dedi. "Evet" dedim,
"Böyle düþünüyorum, bizler Tanrý deðiliz,
canýmýz istedi diye tüm canlýlýkla keyfimizce
oynayamayýz. Dünyadaki düzenin kendi
içinde bir dengesi var, bunu bencilce
bozamayýz." Bu ve benzeri pek çok konuda
bütün kavramýnýn bilincinde olmadýðýmýzý
düþünüyorum.
Tüketim ekonomisi ve çýlgýnlýðý insanlarýn
aklýný baþýndan aldý sanki. Bir yerde aç ve
susuz insanlar var, diðer yanda sadece harcamaya ve tüketime endeksli yaþayanlar. Bu da
bütünlük kavramýnýn çok dýþýnda bir olgu.
Buna çevre sorunlarýný, ekolojik dengelerin
bozulmasýný, doðal kaynaklarýn israfýný ve
yanlýþ kullanýmýný, insanlarýn giderek güvenli
gýda alma þanslarýný bile yitirdiklerini daha
pek çok sorunu ekleyebilirsiniz. Ýsraf ve tüketimin yaygýn olarak kullanýldýðý bir alan da
zaman. Zamana hiç kýymet verilmiyor. Ýnsanlar, zamaný insafsýzca tüketiyorlar ne yazýk ki.
Zamaný verimli bir biçimde kullanmayý
öðrenmemiz gerek oysa. Daha pek çok þey
söylenebilir ancak sanýrým kendimi ifade edebildim. Tüm bunlara raðmen ben pozitif
düþünüyorum ve bekliyorum. Elbette bunlarý
baþka düþünenler de var diyorum. Yakýn bir
zamanda bir grup insan çýkacak ve diyecekler
ki "Biz bir tek kiþiyiz, hepimiz bir kiþi gibi
olduk ve hiçbir ayýrým yapmadan tüm insanlýðýn mutluluðu ve sevinci için çalýþmak istiyoruz. Din, dil, ýrk, mezhep, zengin ve yoksul
ayýrmadan herkesle evrensel deðerler doðrultusunda birleþip, çareler üretmek istiyoruz."
Belki de baþka ülkelerden onlar gibi düþünen-
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“Bu gezegene daha önce
burada olduklarýný biliþ kavramýyla gelen
çocuklarý hayal edin. Lineer olan sizler
onlara parçalarý öðretmeye çalýþýrken onlar
sonucu ve bütün konsepti görür.
ler de katýlacak onlara, ben de katýlmak isterim tabii ki, iþte o zaman insanlýðýn kurtuluþu
yaklaþtý demektir. Sanata yönelmemdeki
nedenler arasýnda bu çok önemli benim için.
Ýnsanlarla sanat yoluyla iletiþim kurabilmek.
Nihâl Gürsoy: Eda, ne kadar inanarak
söyledin tüm bunlarý.. Ýnþallah caným. Ben de
katýlýrým size.
Eda Johnson: Ooo.. Yaþasýn çok sevindim.
Ben çok seviyorum sizi biliyorsunuz.
Nihâl Gürsoy: Teþekkür ederim.
Biliyorum. Eda Tanrý'ya inanýyor musun?
Eda Johnson: Evet. Tüm kalbimle inanýyorum. Yalnýz bu konuda deðiþtirmek istediðim birkaç yönüm var.
Nihâl Gürsoy: Paylaþmak ister misin?
Eda Johnson: Elbette, büyük ihtimalle
herkes için çok önemli olmayan þeyler bunlar.
Ben Tanrý'nýn sonsuz büyüklükte bir güç ve
enerji olduðuna inanýyorum. Ancak, bize
okulda o kadar çok erkek olarak anlatýldý ki,
Tanrý'yý düþündüðüm zaman, artýk sadece bir
erkek olarak canlanýyor gözümde. Bunu
deðiþtirmek istiyorum.
Nihâl Gürsoy: Anlýyorum.. Herkes bir þeyi
diðerine kendi anladýðý kadar anlatabiliyor
maalesef, ya da eðer Ýsa gibi bir bilge ve yol
gösterici bir peygamberse karþýsýndakilerin
anlayabileceði þekilde söz ediyor bazý kav-
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ramlardan diye düþünüyorum bu konuda.
Peki, reenkarnasyon konusunda neler düþünüyorsun diye merak ediyorum ve evrende bizden baþka canlýlarýn olup olmadýðý hakkýnda.?
Eda Johnson:Tanrý konusunda yorumunuz
çok aydýnlatýcýydý. Gerçekten çok teþekkür
ederim. Tekrar doðuþa inanýyorum. Sandýðýmýzdan büyük bir kitlenin de inandýðýný
izliyorum. Dünyada yaþanan pek çok þeyi
mantýklý olarak açýklamak istersek aklýmýz
bizi oraya götürüyor zaten. Ancak, kiþisel tercihim bir daha buraya gelmemekten yana, çok
zor bir yer.. Çok karmaþýk. Seçme hakkýmý
gelmemekten yana kullanmak istiyorum.
Nihâl Gürsoy: Beni çok güldürdün Eda..
Söylediklerin bir arkadaþýmý anýmsattý bana.
O da senin gibi düþünüyor.
Eda Johnson:Peki siz ne düþünüyorsunuz..
Bitmeyen bir yolculuk gibi, sürekli gidip
gelmeyi mi?
Nihâl Gürsoy: Ne güzel ifade ettin Eda'cýðým. Yol, güzel bir seçim oldu. Bizim burada bazý sözler var yol ile ilgili "Baþlanýlan
her yol biter" gibi. Sen seçmelerde 100+ puan
alana kadar oldukça uzun bir yol kat ettin
deðil mi? Neticede baþardýn. Yeterlilik belgeni aldýn. Dünyaya geliþ gidiþimizin de asýl
gayesi bu iþte. Her dünyaya geliþimizde
deðiþik yaþamlar bize çeþitli deneyimler ve
yeterlilikler kazandýrýyor. Ancak bu geliþ ve
gidiþlerden sonra bu okuldan mezun olabilmemiz için belli bir yeterlilik seviyesi var
tutturmamýz gereken, o seviyeyi tutturmadan
bir üst sýnýfa geçemiyoruz. Düzen, tam da
senin istediðin gibi hak ve hak etme esasýna
uygun kurulmuþ aslýnda.
Eda Johnson: Vavvv…Çok güzel bir açýklama. Bunu lütfen daha sonra geniþ bir
biçimde konuþalým olur mu?
Alýntýlar: Kryon “Ýnsan Tekâmülü” 26 Eylül 2008
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Nihâl Gürsoy:Tabii..Memnuniyetle. Evet..
Uzaylýlar vardý sýrada?
Eda Johnson: Evrende yaþayan baþka canlýlar elbette var. Zaten çoðu zaman görüntüleniyorlar da biliyorsunuz. Onlar, daha önce
buradan geçtiler. Bizim hakkýmýzda pek çok
þey biliyorlar ama biz onlar hakkýnda pek bir
þey bilmiyoruz. Dünyaya ve içinde bulunduðumuz düzene zarar vermeye kalkarsak
dolaylý olarak tüm dengeleri etkileyeceðimiz
için bizleri durdurmak zorunda kalabilirler.
Bu, baþlý baþýna düþünmemiz gereken bir
konu.
Nihâl Gürsoy: Edacýðým seninle yaptýðým
bu söyleþi bana çok büyük mutluluk verdi.
Samimiyetin, açýk sözlülüðün, çalýþman,
azmin ve gayretinle, yapýcý ve yaratýcý
kiþiliðinle mükemmel ve çok güzel bir
genç kýzsýn. Daha pek çok baþarýlara imza
atacaðýna eminim. Senden hem öðreneceðimiz hem de örnek alacaðýmýz çok þey var.
Dilersen söyleþimize burada son verip,
sohbetimize kaldýðýmýz yerden devam edelim.
Deðerli zamanýný ayýrdýðýn için çok teþekkür
ediyorum.
Eda Johnson: Tüm kalbimle teþekkür
ediyorum. Beni dinlediðiniz ve anladýðýnýz
için. Bütün
okuyucularýnýza da
sevgilerimi
ve
saygýlarýmý
iletiyorum
sizin vasýtanýzla.
Tekrar
teþekkürler.
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Dolores Cannon - 1

Gönüllülerin Üç Dalgasý ve
Yeni Dünya
Çeviren ve Özetleyen: Ýsmail Acar

Dolores CANNON (1931-2014) geçmiþ
yaþam (regresyon) hipnoterapistidir. Kýrk
yýlý aþkýn sürede binlerce hastaya,
danýþana geçmiþ yaþam terapistliði
yaparak yardýmcý olmuþtur. Ve bu
regresyon hipnoterapilerinden
Evren'deki yaþam hakkýnda dikkate
deðer bilgiler elde etmiþtir. Ruhsal
geliþim konusunda dünyanýn önde gelen
baþyapýtlarýný yazdýðý kabul edilmektedir. Konu üzerine 17 yayýnlanmýþ kitabý
bulunmaktadýr. CANNON'un kendi alanýnda
dünyanýn en çok aranýlan araþtýrmacýlarýndan
biri olduðu söylenebilir.
CANNON yaptýðý seanslar sonunda gelecekle ilgili
mesajlar -bir baþka deyiþle 'kehanetler'- almaya baþlayýnca, bu mesajlarý insanlara
duyurmak için karþý konulmaz bir arzu duymuþ ve danýþanlarýndan, onlarýn deðiþen sesleriyle verdikleri mesajlarý derleyip kitaplarýný yazmaya baþlamýþtýr. Kitaplarýnda iþlediði
baþlýca konular þunlardýr:
Geçmiþ Yaþamlar,
Dünya-Dýþý Varlýklar
Uzaylýlar Tarafýndan Kaçýrýlmalar,
Baþka Gezegenlerde Yaþam,
Nostradamus,
Hz. Ýsa vb.
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Dolores CANNON ve Hipnoz
Seanslarý sýrasýnda CANNON,
danýþanlarýný hipnotize etmekte, onlarý
kiþinin deneyimleyebileceði en derin
translarýndan biri olan 'süper bilinç'
düzeyine getirmekteydi. CANNON
yaptýðý bir röportajda bu tekniði þöyle
açýklamýþtýr:
“Yýllar boyunca kendi tekniðimi
geliþtirdim. Bu diðer hipnoz tekniklerine benzemiyor. 'Var Olan En Büyük
Güç' adýný verdiðim þey ile temas kurabiliyoruz ve o tüm bilginin kaynaðý.
Birlikte çalýþtýðým her insanda ona eriþmenin yolunu buldum ve binlerce
insanla çalýþtým.”
CANNON 'hipnoz' ile bilgi almayý
þöyle anlatýyordu: "Hipnoz, bilinç
düzeyinden yüksek benlik diyarýna
geçiþ için kullandýðým bir araç. Bu
araçla pek çok sorun ve fobiye çözüm
bulmak mümkün. Danýþan hipnoz
aracýlýðýyla daha derin bir bilinçaltý
düzeyine geçtiðinde, geçmiþ yaþamlara
ulaþmak ve ruhun uçsuz bucaksýz bilgilerinden yararlanmak mümkün oluyor.
Deðiþik hipnoz metotlarý binlerce
yýldýr þamanlar, antik Yunan filozoflarý
tarafýndan da kullanýlmýþtýr. Hipnoz
kelimesi, Yunanca 'hypnos' kelimesinden gelir ve anlamý da 'uyku'dur. Kiþiyi
hipnozla geçmiþ bir yaþama götürdükten sonra, kiþi bilinç düzeyinde 'uyanýr'.
Aslýnda kiþi gerçekten hiç uyumamýþtýr.
Hipnoz sýrasýnda bilinçli zihin aktif
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deðildir. Bu nedenle pek çok kiþi
seansla ilgili bazý parçalarý yarým
yamalak hatýrlar. Hipnoz olmadan
dikkate deðer geçmiþ yaþam yolculuklarýnýn hiçbiri mümkün olmazdý."
Dolores CANNON ve
"Gönüllülerin Üç Dalgasý ve
Yeni Dünya"
Dolores CANNON "Gönüllülerin Üç
Dalgasý ve Yeni Dünya (Three Waves
of Volunteers and the New Earth)"
isimli kitabýnda, yaþadýðýmýz dönemde
ortaya çýkan dünya görüþü ve deðerler
dizisindeki (paradigma) deðiþimleri ele
alýr, bu olgularýn 'perde arkasýný' anlatan regresyon hipnoterapi seanslarýný
aktarýr. Kitap 3 Kýsýmdan oluþmaktadýr:
Kýsým 1: Gönüllüler
Kýsým 2: Dünyadýþý ve Iþýk Varlýklar
Kýsým 3: Yeni Dünya
Kitapta Özetle:
Dünya'nýn frekansý deðiþiyor.
Ýnsan bedenleri de bu frekansa
ayarlanýyor. Ýnsanlardaki hücreler
deðiþime uyumlanýyor ve yeni yapýlandýrmayý alýyorlar.
CANNON'a göre; "Dünya bir
düzensizlik/kargaþa içinde ve 'geçiþ'
bunu düzeltmenin yollarýndan biri
olarak görülmeli".
Dünya'da þu an var olmamýzýn
ana nedeni çok zor olan bu dönemden
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geçerken birbirimize yardýmcý
olmamýz.
CANNON'a danýþan hastalar
hipnoz altýnda çoðunlukla þunu
söylemiþler: "Burada amacýmýz evlenmek veya bol para yapmak deðil, birbirimize yardýmcý olmaktýr."
Tüm danýþanlar hipnozdan çýktýklarýnda olumlu yönde deðiþiyorlar ve
canlýlarýn birbirleriyle olan ayrýlmaz
baðlarýnýn varlýðýna þahit oluyorlar.

Ruhsal ve enerjetik olarak önemli
bir sýçrama noktasýna, eþiðe yaklaþmaktayýz. Sevmeyi fazla arttýramasak
bile korkuyu tümüyle aþabilirsek bu
geçiþ süreci daha yumuþak ve kolay
olacaktýr.
Bu ruhsal sýçrama sonrasý,
'Eski Dünya', yenisinin varlýðýndan
haberdar olmayacaktýr. Hem 'Eski
Dünya' hem de 'Yeni Dünya' ayný anda,
ancak farklý boyutlarda var olmaya
devam edecektir.

Daha önceleri baþka
Gezegen'lerde yaþamýþ ancak bu
dönemde bu Gezegen'e ilk kez enkarne
olan pek çok ruh var. Bu nedenle,
Dünya'nýn zorluklarýna ve bu
Gezegen'e özgü titreþimlere uyum
saðlamada güçlük çekenler olmaktadýr.

Bu çalýþmada, söz konusu kitabýn 1.
Kýsmý olan 'Gönüllüler' ile 3. Kýsmý
'Yeni Dünya' özetlenmektedir.

Titreþimler deðiþirken yeni
deðiþimlere uyumlanamayanlar geride
býrakýlacaktýr. Olumsuzluk düzeyi yüksek olanlar ile Dünya'nýn yükselmesi
mümkün olmayacaktýr.

"Gönüllülerin Üç Dalgasý ve Yeni
Dünya" kitabýnýn "Gönüllüler"
Kýsmýnda CANNON, 1945 yýlýnda
Japonya'da iki atom bombasýnýn patlatýlmasýný takiben, Evren'in muhtelif
köþelerinden Dünya'ya enkarne olan
ruhlarýn Dünya'nýn frekansýný yükseltmek, küresel ve evrensel felaketi önlemeye yardýmcý olmak için insan olarak
doðmaya gönüllü olduklarýný aktarmaktadýr. Kitabýn bu Kýsmý 14 Bölümden
oluþmaktadýr:

Günümüzde ekonomi, politika
gibi 'illüzyonlar' bizleri kontrol etmektedir. Bu yöndeki küresel olaylar ne
kadar önemli görünse de 'büyük resme'
bakýldýðýnda bunlar hiçbir anlam ifade
etmemektedir.
DNA'mýz deðiþim içindedir.
Gelecekte bir gün bedenli, yani fizik
ortam dâhil, ölümsüzlüðe ulaþacaðýmýz
noktaya ulaþacaðýz.

GÖNÜLLÜLER
Giriþ

1. Üç Dalganýn Farkedilmesi
2. Ýlk Kez Gelenler
3. Bir Enerji Varlýk
4. Gözlemcinin Fiziki Oluþumu
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5. Koruyucu
6. Yorgun Gönüllü
7. Çocuklar üzerinde Kontrol
8. Sürgün
9. Konseyden Bir Varlýk
10. Bir Gezegeninin Tahrip Edilmesi
11. Baþka Gezegenin Tahribi
12. Daha Fazla Tahrip
13. Bir Aðaç olarak Yaþam ve Lemurya
14. Konsey
Kýsým Özeti
CANNON yýllar boyunca yaptýðý
seanslarda danýþanlardan aldýðý bilgiler
ile bu dönemde gezegenimize enkarne
olan ruhlarýn yolculuklarý arasýnda köprü oluþturan bir baðlantý fark etmiþtir:
“Terapist ve danýþman olarak binlerce
danýþaný dinlediðiniz zaman, vakalarýn
çoðunda ortak bir mesaj dizisi görmeye
baþlýyorsunuz. Daha önceleri, herkes
geçmiþ bir yaþama gidiyordu ve orada
bazý yanýtlarý buluyordum, sonra
danýþanlarýn tüm sorularýný yanýtlamak
için tüm bilginin kaynaðýný keþfediyordum ve þifa veriyordum. Son beþ yýldýr,
Dünya'da hiç geçmiþ yaþamý olmayan
danýþanlar görmeye baþladým. Daha
önce Dünya'ya hiç gelmemiþ, bu kez
doðrudan Kaynak'tan, Iþýk Varlýklar
olarak baþka gezegenlerden, baþka
boyutlardan gelen kiþileri saptamaya
baþladým. Bu saptamam üzerine,
'Gönüllülerin Üç Dalgasý Teorisi'ni
ortaya attým.
“Radyo programlarýnda bundan
basetmeye baþladýðým zaman, tüm
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dünyadan insanlar benimle temas kurmaya baþladýlar ve temas edenler
'sonunda bir anlam hissettim, Dünyada
kendimi bu þekilde hisseden tek insan
benim diye düþünüyordum' dediler.
Onlar buraya ait deðillerdi ve Yuva'ya
dönmek istiyorlardý. Dünya'yý anlamýyorlar. Burasýnýn Yuva olmadýðýný
biliyorlar. Yuva'nýn nerede olduðunu
bilmiyorlar, ama burasý olmadýðýný
biliyorlar ve tek istedikleri Dünya'yý
terk etmekti. Çünkü onlar için burasý
garip bir yerdi. Bu temaslar bu konuda
kendilerinin yalnýz olmadýklarýný fark
ettirdi. Binlerce insanýn ayný þekilde
hissetmesi onlarda iyi duygular uyandýrdý. Daha önce hissettikleri huzursuzluklarýn nedenini bulduk: onlar daha
önce hiç Dünya'da bulunmamýþlardý.
Onlar tam þu anda, içinden geçtiðimiz
bu zamanda bize yardýmcý olmak için
gelen özel bir grubun parçasýydýlar.”
CANNON, bu zamanda bir seri
ruhun Dünya'ya yardým etmek için
baþka gezegenlerden ve boyutlardan
geldiðini ileri sürüyor. Dünyada yerleþik olan ruhlardan daha yüksek
titreþimde olan bu ruhlarýn çoðu, bu
Gezegen'e ilk kez enkarne olmaktaydý.
CANNON Dünya'da tekrar tekrar
enkarne olarak birçok yaþam geçiren
ruhlarýn karmik döngüye yapýþýp
kaldýklarýný ve en sonunda da
Gezegen'in yýkýmýna yol açan ayný
hatalarýn kalýplarýný ve dersleri tekrarladýklarýný öne sürmektedir. Bu nedenle, danýþanlarýndan aldýðý bilgiler ile,
gezegenin temizlenmesi ve titreþiminin
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yükseltilmesi için daha saf ruhlarýn
Dünya'ya gelmeleri için çaðrý
yapýldýðýný ileri sürmektedir.
CANNON'un danýþanlarýndan elde
ettiði bilgilere göre:
“Bu insanlar, þimdi bedende iken,
neden geldiklerinin herhangi bir
anýsýna sahip deðiller. Geliyorlar ve
kiþinin üzerine unutkanlýk çöküyor,
neden burada olduklarýnýn bilgisini
kaybediyorlar. Ancak bu grubun aktarmalarý gereken bir enerjileri var. Bu
enerji, Dünya'daki zihin yapýsýný
deðiþtirecek olan SEVGÝ dolu bir enerjidir. Onlarýn sadece burada bulunmalarý tarihi deðiþtirecek. Bunu yaptýklarýný kavramýyorlar, ama dünyanýn
negatifliðini dengelemek için pozitif
enerji üretiyorlar.
“Ama burada olmak istemiyorlar.
Burada olmayý sevmiyorlar. Dünyayý
anlamýyorlar: 'Burada ne yapýyorum,
yuvaya gitmek istiyorum' diyorlar.
Olmalarý gereken yerin burasý olmadýðýný biliyorlar, herkesin yararýna olacak
pozitif enerji üretmek için buradalar.
“Bu insanlardan bazýlarý,
özellikle gönüllülerin ikinci dalgasý
kalabalýk bir alýþveriþ merkezinde
yürüdükleri zaman enerjilerinin yanýndan geçtikleri herkesi etkilediðini
söylediler. Herhangi bir þey yapmak
zorunda deðiller. Bu enerji sadece
onlardan yansýyor ve herkesi pozitif,
güzel bir þekilde etkiliyor. Ortalama bir
insan bunun için minnettar olmalý,
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çünkü bu dünyanýn titreþimini
deðiþtiriyor ve negatiflikten uzaklaþtýrýyor.”
Danýþanlarýndan aldýðý bilgilerden
CANNON, Dünya'nýn tüm evrendeki
en yoðun gezegenlerden biri olduðunu
saptadý. Dünya'ya enkarne olan bir ruh,
'cesur' olarak nitelendirilmekte idi.
Özellikle yüksek âlemlerden ve yüksek
titreþimli gezegenlerden gelen ruhlar
için Dünyada yaþamak zorlayýcý bir
deneyimdi. Bununla birlikte, Dünya'ya
gelme nedenleri sorulduðu zaman
danýþanlarýn hemen hepsi ayný yanýtý
verdiler, onlar 'çaðrý'yý duymuþlardý:
“Dünya büyük bir dönüþümden
geçiyor, bu daha önce hiç olmadý. Ýlk
kez, tüm gezegenin titreþimi deðiþiyor,
yeni boyutsal frekansa geçiyor. Birçok
ruh veya ruh grubu geçmiþte benzer bir
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geçiþi deneyimledi, örneðin Mayalar.
Ama hiçbir zaman tüm bir gezegen
ayný anda GEÇÝÞ yapmadý.”
Bu nedenle CANNON, tüm
Evren'in þimdiye dek görülmemiþ
büyüklükte bir deðiþimi seyretmek için
ön koltuklarda yer aldýðýný vurgulamaktadýr. Ancak yardým gerektiðini,
çünkü insanýn gezegeni yoðun bir
titreþim ile kirlettiðini, bunun da gezegenimizin bir bütün olarak hayatta
kalmasýný tehdit ettiðini vurguluyor.
CANNON, gezegenimizin kendisini
yok etmesi halinde, bunun tüm evrende
yankýlanacaðýný ve evrendeki tüm varlýklarý etkileyeceðini ileri sürüyor.
Bundan dolayý, yardým çaðrýsýnýn
yapýldýðýný ve birçok ruhun yardýmcý
olmak için çoðunluða katýldýðýný
söylüyor.
Kitabýn "Gönüllüler"Kýsmýnda CANNON 1945 yýlýnda Japonya'ya iki atom
bombasý atýlmasýný takiben, Dünya'ya
enkarne olan ruhlarý üç farklý sýnýfta
deðerlendirmektedir. Bunlarýn hepsi
Dünya'nýn frekansýný yükseltmek, küresel ve evrensel felaketi önlemek için
insan olarak doðmaya gönüllü
olmuþlardýr:
1. Ýlk Dalga: Þu anda 40-60 yaþlarýnda olan bu gönüllüler Dünya'da
deneyimledikleri þiddet, öfke ve nefretten rahatsýz oluyorlar. Ýnsanlar olarak
hayata uyumlanmakta en zor zamanlarý
yaþadýlar ve onlarýn çoðu intihar
etmeyi deniyor.
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2. Ýkinci Dalga: Þu anda 20-30
yaþlarýnda olan bu gönüllüler bedenlerinde daha rahatlar ve sadece yakýnlarýnda bulunarak diðerlerini etkileyebilen enerji kanallarý veya ýþýk fenerleri
olduklarý söyleniyor.
3. Üçüncü Dalga: Þu anda çoðu ergen
olan yeni çocuklarýn hepsi boyutsal
geçiþ ve dönüþüm gerçekleþtikten sonra
gezegende var olmak için gerekli bilgiye sahipler. Onlarýn DNA'sý daha
geliþmiþ. Onlarýn karþýlaþtýklarý en
büyük zorluk insanlar tarafýndan yanlýþ
anlaþýlmalarý, dikkat eksikliði, hiperaktivite bozukluðu gibi etiketler konulmalarý.
Kitabýn sonlarýna doðru dördüncü
grup Gönüllüler'den de bahsedilmektedir: Izgara Sisteminin Koruyucularý. Bu
konuya CANNON þu þekilde açýklama
getirmektedir:
“Bu, kitap toparlanýrken keþfettiðim
bir þeydi. Diðer kitaplarýmda Atlantis
hakkýnda birçok kez yazdým, Atlantis
ile ilgili tüm bilgileri, neden çöktüðünü
bulduðumu düþündüm, ama Atlantis'in
yok olan tek uygarlýk olmadýðýný
öðrendim. Ondan önce yok olan birçok
uygarlýk vardý.
“Ýnsanlarýn enerjiyi yanlýþ þekilde
kullandýklarý ve onu kontrol edemedikleri, her seferinde, durdurulmalarý
gerekti. Ve her seferinde, bu gezegende
her þey 'reset' (sýfýrlandý) edildi.
Uygarlýk ilkel duruma geri döndü ve
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yeni baþtan baþladý. Bu nedenle bu kez
bunun gerçekleþmesi istenmiyor.
Gezegeni yeniden baþlatmak ve bir kez
daha insanlýk için hayatý baþlatmak
istenmiyor.

maya neden olurdu ve bu tüm Evren'in
ýzgara sistemini parçalayacak noktaya
kadar yankýlanýrdý. Ama bu noktaya
gelmeden onu durdurdular, yine de
yýkým gerçekleþti.

“Sonra Izgara Sistemi Koruyucularýný öðrendim. Bir hipnoterapi seansý
sýrasýnda, bir kadýn Atlantis'e geri gitti
ve bana Atlantis'in yok oluþunun asýl
nedenini anlattý. Daha önce iþittiðim bir
þey deðildi ve onlara "bu teoriyi hiç
duymadým" dedim. "Bunun nedeni,
bunu daha önce hiç kimseye anlatmamýþ olmamýzdýr, bu yeni teori"
dediler.

“Bu bilgiyi, gönüllü olup
olmadýðýmýzý bilip bilmememiz önemli
deðil, belki de sadece yapabileceðimiz
en iyi þeye odaklanmalýyýz. Herkese
söylediðim þey bu. Sadece yaþayýp
yapmamýz gereken þeyi yapabilmemiz
için anýlarýmýz bizlere unutturulup
uzaklaþtýrýlýyor. Görev herkese yardým
etmek, insanlara yardým etmektir. Bunu
kavramasalar bile, Dünya'ya gelen
herkesin amacý bu.

“Bana Atlantis zamanýnda bilim
insanlarý olduðu anlatýldý. Karanlýk
Madde adýný verdikleri þey ile etrafta
dolaþan baþkalarý vardý. Þu anda antimadde adýný verdiðimiz þey ile etrafta
dolananlarýn ayný bilim insanlarý olduklarý ve ayný þeyi yaptýklarý söylendi.
Bunu bilmemiz gerektiðini söylediler,
çünkü bilim adamlarý þu anda ayný þeyi
yapýyorlar.

“Zengin olmak, içip parti yapmak
için burada deðilsiniz. Birbirinize
yardým etmek için buradasýnýz,
baþkalarýna yardým etmenin birçok
farklý yolu var. Ama, neden burada
olduðunuzu bilmemek daha iyidir, o
zaman misyonunuzu gerçekleþtirebilirsiniz.”

“Ýsviçre'deki Büyük Hadron
Çarpýþtýrýcý ayný þeydir. Onlar antimadde ile uðraþýyorlar. Çarpýþtýrýcý
Deneyi ile uðraþan bilim insanlarýnýn
gerçekte ne yaptýklarý ve bunun çok
tehlikeli olduðu ile ilgili hiçbir fikirleri
yok.

CANNON'un bu kitabý ve diðer
kitaplarýnýn çoðunda Dünya gezegenindeki insanlýðýn Evren'deki daha
ileri uygarlýklar tarafýndan tohumlandýðý gerçeðinden söz etmektedir:
bitki tohumlarý ekip, onlarýn büyümesini izlemek gibi. Ancak Dünya
projesinde bir þeylerin yanlýþ gitmiþ
olduðu görülmekte.

“Eðer Atlantis zamanýnda o deneyler
devam etseydi, gezegeni saran ýzgara
sistemini parçalardý, Dünya'da patla-

“Problemleri yaratan insanlar.
Tohumlamada yanlýþ giden hiçbir þey
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yok. Çünkü Dünyayý tohumladýklarý
zaman, 'Bu güzel gezegene zekâsý, bilgisi ve özgür iradesi olan bir yaratýk
verelim ve bununla ne yaptýðýný görelim' dediler.
“Dünya Evren'de özgür iradeye sahip
tek gezegen ve 'Müdahale Etmeme
Yasasý' geçerli. Bir uygarlýk yarattýðýnýzda ve ona özgür irade
verdiðinizde, uygarlýðýn geliþmesine
müdahale edemezsiniz. Sadece
arkalarýna yaslanýp özgür irade ile
ne yapacaðýmýzý ve dünyamýzý nasýl
iþleteceðimizi izlemek zorundalar.
Yaptýðýmýz, ortaya çýkarttýðýmýz her
durum kendi icraatýmýz ve bunda yanlýþ
olan bir þey yok.”
Kitapta sözü edilen 'gezegene gönüllüler gönderme' konusu, bir tür ýlýmlý
müdahale olarak nitelendirilmektedir.
Bu konuyu CANNON þöyle açýklamaktadýr:
“Bunu çok dikkatle açýklýyorum:
Onlar (gönüllüler) bize ilerleme saðlýyor. Dünya'nýn baþka bir ilerlemeye
gereksinimi olduðu her seferinde bu
müdahale geldi.”
Tarih boyunca, yaratýcýlar gezegeni
geliþtirirken insanlar arasýnda yaþadýklarý zaman, o kadar uzun yaþadýlar ki,
insanlar onlarýn tanrýlar olduklarýný
düþündü. Tanrýlar teorisinin ve
efsanelerinin çýktýðý yer budur.
Dünyadaki her kültür, kültür 'getirenler'in efsanesine sahiptir ve zamanlar
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boyunca bu þekilde olmuþtur. Kendi
uygarlýklarýndan sonraki ilerlemeyi
onlara getiren farklý biri daima
efsaneleþmiþtir.
Þu anda Dünya'da çok fazla insan
olduðu için, onlar aramýzda yaþayamýyorlar, bu nedenle fikri atmosfere
býrakýyorlar. Zaman çizgisinde içinde
icadý/keþfi kimin yapacaðýný umursamýyorlar.
Onlara göre bu tür ilerlemeler bize
müdahale deðilmiþ. Bu tür aktarýmlar
bize verilen armaðanlarmýþ. Ancak
onunla ne yapacaðýmýz bizlerin özgür
iradesi kapsamýna giriyormuþ. Ancak
bu aktarýmlar ile yaptýðýmýz þeyler,
onunla yapýlmasý niyet edilen þey
olarak ortaya çýkmýyor. Bizler onlarý
silaha veya baþka bir þeye çeviriyoruz.
Bu aktarýmlarý yapan gönüllülerin
bizlere gelip geliþmenin niyetleri dýþýnda kullanýldýðýný söylemeleri ise müdahale olarak nitelendirilmektedir.
Gönüllülerin gelme zorunda
kalmalarýnýn nedeni de budur. Çünkü
onlar 2. Dünya Savaþý sonunda atomik
gücü keþfettiðimizi ve atom bombasýný
icat edip patlattýðýmýzý gördüler. Bu
gücü olumlu yönde kullanmak yerine
niyetin aksine, bir kötülük unsuru, bir
silah olarak kullanýlmaya baþlanmýþtý.
Aktarým yapýlýrken onlarca beklenen
bu deðildi. Bununla baþa çýkamayacaðýmýzý, onunla dünyayý yok edebileceðimizi ve evrene zarar verebileceðimizi gördüler.
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Evrendeki her þeyi kurallar ve düzenlemeler ile gözeten konseyler (parlaklar) var. Müdahale hakký olmayan, müdahale edemeyecek olan konseyler parlak bir fikir ile yola çýktýlar: Dýþarýdan
müdahale etmeyecekler, ama içeriden
etki edeceklerdi. Gönüllülerin Dünya'ya yardým ve etki etmesini istediler.
Karma çarkýna hiç yakalanmamýþ olan
tüm bu yeni, saf ruhlar bedene girdiler.
2. Dünya Savaþýnýn bitiþinden bu yana
onlarýn binlercesi dünyamýza geldiler.
Bu özgür iradeye müdahale deðil, kurtarmak için yardým yöntemidir.
Gezegenin dönüþümü, Dünya'nýn
titreþiminin yükselmesi, Yeni bir
Dünya'nýn ortaya çýkmasý ve Yeni
Dünya'nýn parçasý olabilme konusunda
da CANNON'un aktardýklarý þöyledir:
“Konferanslarýmda katýlýmcýlar eðer
bu tür konular ile ilgileniyorlarsa, o
zaman doðru yolda olduklarýný söylüyorum. Olumsuzluða o kadar derin
girmiþ çok fazla insan var ki, onlar
deðiþmek istemiyorlar, olumsuzluklarýný seviyorlar ve koruyorlar. Mevcut
durumda kalmak, devam etmek istiyorlar. Bunlar Eski Dünya'da kalacak, Yeni
Dünya'ya geçmeyecek olanlar. Ama en
sonunda hepimiz yine de oraya gideceðiz.
“Negatiflikte olanlar yarattýklarý þey
ile kalacaklar. Bunu çabucak deðiþtiremezler, bu normaldir. Onlar olmalarý
beklenen yerdeler. Onlara üzülmeniz
beklenmiyor. Þimdi kendinizi düþün-
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meniz, geleceðe ilerlemeniz ve yapabildiðinizin en iyisini yapmanýz isteniyor. Eðer baþkalarý negatiflik içindeyse,
bu onlarýn halletmeleri gereken bir þey.
Onlarýn problemlerini çözemeyiz,
kendileri çözmek durumundadýrlar.
Ancak önemli husus, bedenimizin
frekansýný ve titreþimini çok hýzlý bir
þekilde deðiþtirememekten kaynaklanmaktadýr. Ani frekans deðiþimi bedenimizi yok eder. Bu nedenle bu deðiþim
kademeli olarak yapýlmalýdýr.
“Yeni bir frekansa, yeni bir boyuta
geçiyoruz, bu Yeni Dünya olacak ve o
son derece güzel olacak. Bunu kitaplarda tanýmladýlar: güzel renkler, her þeyin
tümüyle sevgi olmasý.
“Eski Dünya'nýn negatifliðinden
uzaklaþýyoruz ve bu tamamen bir
geri dönüþ olacak, inancýn ötesinde
ve hepimiz þimdi oraya gidiyoruz.
Vahiyler Kitabýnda Yeni Cennet ve
Yeni Dünyadan söz edilmektedir. Bu
sahip olacaðýmýz ile ayný þey.
“En önemli þey, Evren'in tarihinde
en önemli zamanda yaþamakta olduðumuzdur ve þu anda burada olmak çok
önemli. Bunu deneyimlemek için burada olmak isteyen binlerce ruh var,
sadece birkaç saat için burada olabilseler, doðup hemen ölseler bile. Sadece
'Bu geçiþ olayý gerçekleþtiði zaman
oradaydým' diyebilmek için. Bütün
Evren için çok önemli bir olay. Bir
daha hiç tekrarlanmayacak olan çok
olaðanüstü bir zamanda yaþýyorsunuz.”
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Öte Taraftan Konuþmalar

Yüksek Kuvvetlerin
Doðasý
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat" Çeviren: Nelda Ýnan

Hatýrlayacaðýnýz gibi, geçen ay Erik bizlere Ölümün Fiziði
ve ayrýca Sevgi ve Korku hakkýnda bilgiler vermiþti. Elisa
Medhus, Erik'ten ölüm anýnda tam olarak ne olduðunu,
tüm insanlar için en önemli konulardan biri olan ölüm
olayýnda, enerjimizin dalga modeline ya da frekansýna bir
müdahale yapýlýp yapýlmadýðýný öðrenmek istemiþti.
Erik, yaþam enerjisinin bedenini, hücrelerini, kaslarýný,
kemiklerini geride býraktýðýný çünkü o enerjinin artýk o
bedeni istemediðini çünkü artýk içi boþalmýþ bir kabuk
olduðunu anlatmýþtý. Bu konuda Erik'in verdiði en ilginç bilgilerden birisi ise
hücrelerden ayrýlan enerjinin kývýlcýmlar þeklinde çýkmasý idi. Bazýlarýnýnkinin
çok çabuk olduðunu ancak maddeye çok baðlý olanlarda bu kývýlcýmlarýn çok
güçlü ve çok fazla olduðunu ve adeta alevlere dönüþtüðünü söylemiþti. Bu kiþilerin maddeye baðlý olduklarýndan dolayý hiçbir þeyi býrakamayanlar olmasý
ise çok daha ilginç bir bilgi ydi. Erik "Sevgi ve Korku" baþlýðýnda ise þunlarý
söylemiþti: " Korku, içinde yaþanýlan ortamlar kanalýyla geliþiyor. Her insanda
bir çeþit korku vardýr. Korku, sevginin olmadýðý yerde vardýr. Korku spiritüel
bir baðýn olmadýðý yerde, yani sevginin ve onun ýþýðýnýn olmadýðý yerde vardýr.
Ýnsan deneyimi için çok önemli olan, düalitenin bir parçasýdýr. Korkuyu
yendiðimizde, sevgiyi keþfederiz. Spiritüel kutsallýðýmýzý keþfederiz. Ve korkunun döngüsüne girip de onu yendiðimizde, sevgiyi defalarca her yerde bulduðumuzda düaliteyi yenmiþ oluruz. Ýþte bu spiritüel aydýnlanmanýn kendisidir."
Bu ay konumuza "Yüksek Kuvvetlerin Doðasý" baþlýðýyla devam ediyor, Erik'in
Tanrý hakkýndaki düþüncelerini dinliyoruz.
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Tanrý'ya veya tanrýsal varlýklara
duyulan inanç, çoðu dünya dinlerinde
mevcut olan bir olgudur. Bir süre
önce, Erik'e bu tarz bir varlýkla
karþýlaþýp karþýlaþmadýðýmý sorduðumda, öte tarafa geçiþ yaptýðý andan
itibaren profilini düþük tuttuðunu
söyledi. Radara yakalanmamaya
çalýþtýðýný çünkü kendi hayatýna
son vermesi nedeniyle cezalandýrýlmaktan korktuðunu iletti. Öte tarafta
herhangi bir yargýlama veya ceza
olmadýðýnýn farkýna vardýktan sonra,
daha fazlasýný araþtýrýp bulmaya söz
verdi bana. Çünkü Tanrýnýn varlýðý
veya üstün bir gücün varlýðý pek
çok hayat için çok önemli bir olgudur.
Bu nedenle Erik'in de söz verdiði
þekilde ödevini yapýp yapmadýðýný
merak ediyordum.
Ben: Sence Tanrý neye benzer?
Gerçekte Tanrý nedir?
Erik: Tanrý, Güneþe veya ýþýða bakmak gibi bir þeydir. Ve kendini tümüyle
tamlanmýþ, tümüyle sevgiye dönüþmüþ
hissetmeden bakamadýðýn bir varlýktýr
Tanrý. Ben sadece bunu söyleyebilirim
O'nun hakkýnda.
Ben: Peki Tanrý'nýn duyarlý ve sezgileri yüksek bir farkýndalýðý olmalý, öyle
deðil mi? Tanrý seninle iletiþime geçebilir mi? Veya sen Tanrý ile iletiþim
kurabilir misin?
Erik: Evet, bu çok açýk anne. Bize
O'ndan akan enerji inanýlmaz derecede
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farkýndalýða sahip olan harika bir enerjidir. Týpký kalbin atýþlarý gibi. O enerjiye doðru çekilirsin. Ve yaklaþtýkça,
daha çok sevgiyle dolarsýn. Bunu, bundan daha fazla sözcüklere sýðdýrarak
anlatmam zor. Kýsaca Tanrý enerjidir.
Enerji ise bulaþýcýlýðý olan canlý ve
kuvvetli bir kaynaktýr.
Ben: Hastalýk gibi bulaþýcý demek
istediysen, dikkatli ol, Tanrý seni cezalandýrmasýn!
Erik: Anne, yargýlayarak konuþuyorsun þu an.. Çünkü hastalýðýn kötü bir
þey olduðunu düþündün.
Ben: Evet ama bu doðru!
Erik: Hâlbuki hastalýk dediðimiz þey
inanýlmaz derecede pozitif de olabilir.
Pek çok insan için dev bir katalizördür
o. Ben bulaþýcý sözcüðünü, enerjinin
her yere daðýlmasý özelliðinden dolayý
kullandým. Çünkü bu özellik olmaksýzýn, bizler yaratýlamazdýk. Tanrý
hepimizin içindedir.
Ben: Evet, tam anlamýyla böyledir..
Erik: Tanrýyla yaptýðýmýz konuþmalar, bir telefon konuþmasýna benzemez. Çünkü böyle bir durumda kimi
çevirdiðini bilirsin ve o da karþýlýðýnda
sana cevap verir. Saf enerji kaynaðý ile
iletiþim kurduðun zaman, seninle
anlayacaðýn lisanda konuþur. Öyle ki
seni huzura kavuþturacak ve rahatlatacak bir enerjiye dönüþebilir.
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Ben: Tüm bunlarýn titreþimsel
frekanslarla ilgisi var mýdýr? Tanrý'nýn
bu özelliðiyle alâkalý bir fizik kanunu
var mýdýr?
Erik: Evet. Duygusal statünü ya da
durumunu deðiþtirdiðinde, bu senin
düþüncelerini, o da nihayetinde senin
titreþimsel enerjini deðiþtirir.
Saf enerji kaynaðýna uyumlandýðýnda
Tanrý'nýn ya da o Saf Enerjinin sana
asla yargýlamadan baktýðýný da hatýrlamalýsýn. Çünkü O asla sana: "Sana söyleyeceklerimi anlayamazsýn, çünkü sen
kýzgýnsýn, çünkü sen düþük titreþimdesin veya benim gördüðüm þekilde göremeyeceksin" diye cevap vermez. Bu
asla olmaz. Hangi titreþimde olursan
ol, Tanrý sana getirdiði bilgiyi azaltmadan her zaman seninle olacaktýr.
Ben: Peki Tanrý biz insanlarýn hayatlarýnda nasýl bir rol oynamaktadýr?
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gösterilmesi gerekmiyor mu? Ýhtiyaç
duyuyorlar mý? Bu tarz enerjilerden
uzak mý yaþamalýyýz?
Erik: Karanlýk enerjiler Tanrý'dan
ayrý deðildirler. Sadece uzaðýndadýrlar.
Çünkü her þey Tanrýnýn enerjisi
dâhilindedir. Hiç bir þeyi bu nedenle
O'ndan ayýramazsýn.
Ben: Peki Tanrý sevgi ise, bu enerjinin bir kýsmý nasýl oluyor da karanlýk
enerjiye sahip oluyor? Bu kötülük
enerjisi deðil midir? Ya da gerçekten
kötülük müdür?
Erik: Ýnsanlarýn yarattýðý kötülük
tanýmýna baktýðýnda gerçekten de
Tanrý'dan tümüyle ayrý olduðunu ve
kendine has bir kimliði olduðunu
düþünürsün. Tanrý, ýþýklar yansýn ya da
yanmasýn, odanýn kendisidir. Iþýklar
söndüðünde oda ortadan kalkabilir mi?
Ben: Anladým þimdi…

Erik: Sana anlattýklarýmý anladýðýnda
ve Tanrý bilincine vardýðýnda yaþamýn
deðiþir. Tanrý Dünyayý ve tüm
dünyanýn bilincini gözlemler ve sadece
tek bir parmaðýyla her þeyi yok edebilir
veya orada tutabilir. Dünyanýn da
kendine göre bir bilinci vardýr ve
üzerinde yaþayanlar aslýnda bunu kabul
ederek oradadýrlar.
Ben: Peki karanlýk enerjiler için ne
diyeceksin? Onlar nereden geliyorlar?
Farklý bir yerden mi? Bunlarýn Tanrý ile
iliþkisi nasýldýr? Bu karanlýða ýþýðýn

Erik: Pek çok insan ýþýklarýn yandýðý
odada olmak ister. Bazýlarý ise tümüyle
karanlýk odayý tercih eder. Ama böyle
olsa bile onlar yine odanýn içindedirler.
Ben: Evet elektrik faturalarý için iyi
bir þey! Ama bununla birlikte, karanlýkta yürürken ayaðýný veya parmaðýný bir
yerlere çarpma tehlikesini de gözardý
edemeyiz.
Erik: (Gülüyor) Haklýsýn.. Karanlýkta
olanlar, odanýn çok az bir bölümünü
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görebilirler. Çünkü onlar Tanrý'nýn
orada olmadýðýný düþünmektedirler.
Tanrý enerjisini Dünyaya gönderir. Bu
enerjinin bir kýsmý bitkilere, böceklere
ve yeryüzünün ruhuna gider, onlarý
besleyebilmek için. Bir kýsmý da
yeryüzünde bedenlenecek varlýklara
gider. Bazý ruhlar ise geride kalýrlar ve
Dünyaya gitmezler. Onlara biz "meleksi varlýklar" deriz. Onlar kutsal ve
saftýrlar. Enerjilerini yeryüzünde farklý
hayatlar yaþayarak bozmazlar.
Bazý yüksek varlýklar ise yeryüzüne
Tanrý'yý anlatmak için gelmeyi seçerler
Budha, Ýsa, Dalai Lama, Sai Baba ve
diðerleri bu tarz ruhlardýr. Dünyada
farklý dinlerin olmasý da bu nedenledir.
Çünkü insanlar bu kiþilerin yanlarýnda
kendilerini huzurlu, mutlu hissettiklerinden dolayý, daha fazla anlayabilmek
için onlarýn etraflarýna bir yapý
örerler.
Evet insanlar bunu yapar. Ýnsanlar
ölçmeye, mukayese etmeye, zýtlýklarý
ortaya çýkarmaya ve etiketlemeye
çalýþýrlar. Ve ayný þeyleri farklý
görevlilerin (Kriþna, Buda ve pek çok
diðerlerinin) yanýnda yapmýþlardýr.
Bu tarz görevli varlýklar Dünyanýn
önemli zamanlarýnda sýradan insanýn
geliþimi için gelmiþlerdir. Onlar diðer
ruhlar gibi yüzlerce kere gidip gelmezler elbet. Ýsa da böyleydi.
Ben: Peki, Buda ve Muhammed
peygamberin de týpký Ýsa gibi bir
fonksiyonu var mýydý?
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Erik: Evet onlarýn hepsi usta rehberlerdir. Hepsi de öðretmek için
gelmiþlerdir anne.
Ýþte tüm bunlar, Erik'in ölümünü
takiben dini konular hakkýnda bizlerle
paylaþtýðý tek bilgi oldu. Onun içgörüsü
ve bunun pek çok kuantum fizikçiye
ait bakýþ açýlarýyla örtüþmesi beni çok
etkilemiþti. Bazý bilim adamlarý
Tanrý'nýn yoðun bir bilinç alaný olduðuna ve bizim de bu alanýn hem bir
parçasý hem de tümü olduðumuza inanmaktalar. Erik Tanrý ile iliþkimizi bir
holograma benzetiyor. Örneðin Erik'in
bir fotoðrafý onun ruhunu veya bilincini temsil ettiðinde, o fotoðrafý oluþturan her bir piksel de esasýnda Erik'in
kendisidir.
Pek çok organize din, bize Tanrý'nýn
bizleri kendi suretinde yarattýðýný
söyler. Bu da bizler için bir anlam ifade
eder. Belki de Tanrý, tüm ruhlarýn
kolektif bilinci olan en üst Enerji
Kaynaðý'dýr. Ve bizler de o enerjinin bir
parçasýyýz.
Einstein sevgiyi matematiksel terimlerle tanýmlamayý denemiþti. Ve belki
de sevgi, tüm bilincin ona doðru
tekâmül ettiði bir çeþit enerji formu idi.
Bu açýklamayý rahatlatýcý buluyorum,
çünkü bizler sadece daha yukarýdaki
evrensel bilince deðil, ayný zamanda
zaman'dan, uzaydan ve boyuttan
baðýmsýz biçimde birbirimize de
baðlýyýz. Tüm bu düþünceler beni
Erik'e her zamankinden daha da
yakýnlaþtýrmýþ oldu.
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Bilimin Ötesinde
Medyum: Lee Carroll,
17.Haziran.2018, Nanaimo, Victoria Island, Kanada
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Burada ruhsallýk ile bilim
biraraya geliyor. Bu son
celsede hikâyenin geri kalan bölümünü
anlatacaðým ve bu belki de bazýlarýnýzýn 29 yýldan beri beklemekte
olduðunuz açýklama olabilir. Ruhsallýk
ile bilim hiç beklenmedik þekilde el
sýkýþýyorlar. Böylece bilinç ve inanç
tutarlýlýðý ile birlikte pek çok insanýn
hiç bilgi sahibi olmadýðý konularda
anlayýþ ortaya çýkmaktadýr.
Partnerime yavaþ hareket etmesini
söyledim çünkü söylediklerimin
doðru olarak aktarýlmasýný istiyorum.

29 yýl önce partnerim Kryon ile
celse yapmaya baþladýðýnda, ben
perdenin diðer tarafýndaki ses olarak
Alandaki bilinç ve belki de daha
yüksek kaynakla baðlantýda olan
varlýktým. 29 yýl önce ilk geldiðimde
partnerime Manyetik Üstat olduðumu
açýkladým ama bu hususu ne partnerim,
ne de çevresindeki insanlar anlayamadýlar. Hattâ bir süre partnerim de
dâhil olmak üzere herkes, bunun tuhaf
ve komik olduðunu bile düþündü.
Partnerim güldü, çünkü ne demek
istediðimi hiç anlayamamýþtý ama
açýklamamý kabul etti. Þimdi size
bunun ne anlama geldiðini söyleyeceðim.
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Biraz önce sahneden ayrýlan bilim
insaný Gregg Braden buradayken son
derecede dikkat çekici bir hususa iþaret
etti ve insan bilincinin fiziksel deðiþikliklere yol açmasýyla ilgili kanýtlardan
söz etti. Bu metafiziksel bir gerçekliktir. Bundan önce yeniçaðýn sözde bilim
insanlarý olduklarýný iddia eden kiþiler
tarafýndan doðru varsayýlan önerme
olarak öne çýkarýlýrdý. Ancak, artýk
günümüzde hükümetler tarafýndan
çalýþtýrýlan uydular bu önermenin
doðru olduðunu ortaya çýkarmýþlardýr.
Manyetik alanýn gücünün ölçümünde,
mikro tesla düzeyinde ortaya çýkan
deðiþimin arkasýndaki kuvvet neydi?
11 Eylül 2001'de bu kuvvet þefkatti.
Dolayýsýyla, Dünyanýn fiziði, manyetik
güç ve þefkat arasýnda kesin olarak bir
korelasyon, bir baðýntý vardýr. Bunlar
birbirleriyle baðlantýlýdýr ve bunu ilk
kez görebildiniz. Þimdi bu mantýðý
biraz takip etmenizi istiyorum.
Manyetik alanýn ve dolayýsýyla
Gaia'nýn insanlýðýn ortaðý olmasý size
anlamlý geliyor mu? Alanýn kendisinin
kalp aracýlýðýyla dokunulabilecek bir
þey olmasý size anlamlý geliyor mu?
Kanallýk yoluyla celse yapýlmasý
konusunda þüpheleri olan kiþilere,
uydular aracýlýðýyla ölçüm yapýldýðýný
söylemek istiyorum.
Size bazý hakikatlerden söz edecek ve
"Manyetik Üstat" deyimini açýklayacaðým. Dünyaya geldikten sonra
verdiðim, ses kayýtlarý her tarafa
yayýlan ve 1993 yýlýnda yayýnlanan
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kitapta yer alan ilk mesajda, Dünyaya
gelme sebebimin manyetik alanda
ayarlama yapmak olduðunu belirtmiþtim. O zaman bu ayarlama nedeniyle
Dünyanýn manyetik alanýnda, ondan
sonraki 10 yýl boyunca, daha önceki
100 yýlda gerçekleþmiþ olandan daha
fazla deðiþiklik gerçekleþeceðini
söylemiþtim. Söylenenlere dikkat edenler bu durumun gerçekleþtiðini biliyorlar.
O yýllarda balinalar Dünyanýn birçok
yerinde yollarýný þaþýrýp kumsallarda
karaya vurdular. Oysa daha önce hiç
böyle bir þey görülmemiþti. Daha sonra
balinalarýn beyinlerinde varolan bir
organik pusula aracýlýðý ile yollarýný
bulduklarý ortaya çýktý. Baþka bir deyiþle, balinalarýn beyinlerinde bir GPS
cihazý vardýr ve að deðiþmeye ve pusulalar bunu göstermeye baþladýðýnda,
balinalar bile durumun farkýna varamadýlar.
Aranýzdan kaç kiþi o dönemden
itibaren havaalanlarýndaki pistlere
verilen rakamlarýn aslýnda pusula okumalarý olduðunu hatýrlýyor veya biliyor? Son 29 yýl boyunca bu rakamlarýn
kaç tanesinin deðiþtirilmesi gerektiðini
biliyor musunuz? Bunlarýn çoðunda
deðiþiklik yapýlmasý gerekti. Çünkü
manyetik alandaki ayarlama ve
Kuzeydeki yeni ayarlama nedeniyle
toroid açýsý deðiþmiþti. Eðer son bir
saat süresinde iyi dinlediyseniz, size þu
anda bir sýr vermiþ olduðum dikkatinizi
çekmiþ olmalýdýr.
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O zamanlar son sürat gündönümlerinin devinimine doðru gidiyordunuz
ve biz baþarýlý olacaðýnýzý görebiliyorduk. O dönemde Sovyetler Birliði
çöktü ve parçalandý. Sizler de, aynen
kadim insanlarýn öngördükleri gibi,
iþaret noktasýný geçtiniz. O zamanlar
Alanda çok büyük heyecan vardý. Manyetik aðýn yeniden ayarlanmasý gerekiyordu çünkü sizler yok olmayacak ve
Dünyada kalmaya devam edecektiniz.
Bu yeniden ayarlanma toroidal biçimle
sizin aranýzda bir korelasyona neden
oldu ve böylece Alan þefkat sayesinde
yapabilecekleriniz açýsýndan çok daha
uygun hale geldi. Ben bu yüzden
geldim. Bu söylediklerimi bazýlarý
anlarken, bazýlarý anlayamayacaktýr.
Ölçümler yapan insanlarýn toroidin
yeniden ayarlanmasý, 1989 yýlýnda
olduðu yer ile 2000 yýlýnda olduðu yer
hakkýnda, bu toroid ayarlamasýnýn
Alanda bilinç ve fizik arasýndaki
iliþkide herhangi bir fark yaratýp yaratmayacaðý hakkýnda düþünüp düþünmediklerini bilmiyorum. Alandaki
ayarlama daha fazla þefkatin ortaya
çýkmasýna yol açar. Þimdi benim neden
Manyetik Üstat olduðumu biliyorsunuz. Bunu öðrendikten sonra var
olduðum þekilde var olmamýn mümkün
olup olmadýðý, mesajýn gerçekten
tarafýmdan verilip verilmediði,
mesajlarýn doðru olup olmadýðý ve bu
kanallýk yoluyla celse yapma iþinin
gerçek olup olmadýðý hakkýnda ne
düþünüyorsunuz? Bu durum size mesaj
hakkýnda ne söylüyor?
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Bu mesajýn ikinci ve son bölümüdür.
Bu bölümde size Ruh veya Tanrý
hakkýnda ne söylerseniz söyleyin,
bunun aslýnda dikkat etmek olduðu
söylenmektedir. Çünkü Tanrý her bir
insanýn içindedir ve sizin istediklerinizi
bulabilmeniz için gezegendeki her þeyi
koordine etmek istemektedir. Yeniden
ayarlanma sizlerin bunu görebilmeniz,
üzerinde çalýþabilmeniz ve kahramanýn
yolculuðunda Dünyada barýþ adý verilen yere daha çabuk varabilmeniz için
yapýlmaktadýr. Bu ayarlanma yenidir.
Bundan önceki hiçbir uygarlýkta bu
yeniden ayarlanma olmamýþtý.
Þimdi artýk benim kim olduðumu
biliyorsunuz. Hikâyenin geri kalan
kýsmýný anlatabilirim. Bilim insanlarý
sizleri ancak belirli bir noktaya kadar
getirebilirler. En iyilerin en iyileri, ne
kadar zeki olurlarsa olsunlar, kullandýklarý tablolar ve grafiklerle sizi ancak
belirli bir yere kadar getirebilir ve
Alanýn gerçek olduðunu gösterebilirler.
Alan gerçekten de vardýr ve bugün
itibarýyla eskiye göre daha da güçlüdür.
Bunu toroiddeki yeniden ayarlama
nedeniyle söyleyebiliyorum.
Bilim insanlarý uyumlu tutarlýlýktan,
uyumlu tutarlýlýðýn gücünden, Alanýn
ne olduðundan ve zamandan baðýmsýz
olduðundan söz ederler. Ýnsanlar olarak
sizler doðrusal zaman çerçevesi için
yaþarken etrafýnýzda zamandan baðýmsýz olan bir þey nasýl var olabilir? Bu
nasýl mümkün olabilir? Tanrý'nýn sizi
çepeçevre kuþattýðýna inanýyor
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musunuz? Sizin içinizde olan ve sizinle
birlikte yaþayan, Tanrý adýný verdiðiniz
ve sizin isminizi bilen çok boyutlu bir
gücün varlýðýna inanýyor musunuz?
Evet, buna inanýyorsunuz zira aksi
halde buradaki izleyici grubunda
olmazdýnýz. Bu durumda Alan ile ilgili
açýklama sanki Ruh ile ilgili açýklamaya benzemeye baþlamaktadýr, öyle
deðil mi?
Bilim insanlarý sizi ancak bir noktaya
kadar götürebilir ve boþluk hakkýnda
konuþabilirler. Boþluk nedir? Onlar sizi
meditasyon ile boþluðun içine yerleþtirmek ve sizin böylece en azýndan
gidebileceðiniz sevgi dolu bir yer
olduðunu anlamanýzý istiyorlar.
Bununla birlikte, onlar sizi ancak belli
bir noktaya kadar götürebilirler. Ben
ise sizi, yolun geri kalan kýsmýna
götürmek istiyorum. Eðer inanýrsanýz,
bunu yapabilirim. Ancak, eðer sýkýntýyla ayak parmaklarýnýzý yere vuruyor ve
gitmek için yemek zamanýnýn gelmesini dört gözle bekliyorsanýz, bu
mümkün olmayacaktýr.
Boþluk içinde ne olduðunu size anlatmaya çalýþmam için bana birkaç
dakikanýzý verin. Burada olanlarýn çoðu
reenkarnasyon tecrübesine inanýyor.
Sevgili dostlar, sizler asla ölmezsiniz.
Ruhunuz ebedidir ve beden eskidikçe
gidip yeni bir beden için yeniden gelir.
Dolayýsýyla, yüzlerce ve binlerce yýl
boyunca birçok bedenin içinde
yaþarsýnýz. Bu bir yeniçað inancý
deðildir.

SEVGÝ DÜNYASI

Bu gezegende ortaya çýkmýþ olan en
sezgisel inanç sistemlerini inceler ve
gidebildiðiniz kadar eskiye giderseniz,
sizin peygamberlerinizden binlerce yýl
önce gelmiþ olan Hindu ve Budist
inançla ilgili metinlere ulaþýrsýnýz.
Onlarýn inancýný birarada tutan zamk
neydi? Orada da ruhun geri geldiði
bilinirdi. Ancak, zaman içinde bu
doðru inanç saptýrýldý, sulandýrýldý ve
Gaia iþin dýþýnda býrakýldý ve dolayýsý
ile anlamsýzlýklarla boðuþma dönemi
baþladý. Þu aþamada varolan sistem bu
haldedir.
Sevgili dostlar, bu potansiyelin
gerçek uyanýþý baþlamýþtýr. Burada
oturan ve dinleyen kiþilerin çoðu daha
önce Dünyada yaþamýþ olduklarýný
biliyor ve kabul ediyorlar. Her
seferinde erkek veya kadýn olarak ayný
cinsiyet mi söz konusudur? Hayýr, cinsiyet deðiþimi ile ilgili bir sistem vardýr
ve insanlar her iki cinsiyette de gelirler.
Böylece akaþýnýzda her iki cinsiyete ait
olan þefkat yer almaktadýr ve bu
yaþamda veya daha sonraki bir yaþamda karþý cinse âþýk olduðunuzda belli
bir düzeyde karþýnýzdaki kiþiyi daha iyi
anlayabilirsiniz.
Kadýnlardaki erkek taraf ve erkeklerdeki diþi tarafla ilgili çalýþmalar çok
ilginç olabilir ama ben bunun hakkýnda
konuþmak istemiyorum. Asýl söylemek
istediðim husus, burada bulunan ve
daha sonra dinleyen ve okuyan her bir
insanýn çocuk doðurmuþ olduðudur.
Çocuðun doðumundan hemen sonra
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annenin kendi içinden çýkmýþ olan o
bebeðin gözlerinin içine baktýðýnda,
uyanmakta olan ve soluk alýp vermeye
baþlayan ruha baktýðýnda hissettiði o
inanýlmaz derinlikteki þefkat ve sevgi
ölçülebilseydi, o enerjiyle koca kentler
aydýnlanabilirdi. Eðer bunu ölçebilseydiniz, Alan buradakiler tarafýndan
hissedilebilirdi.
Çocuk doðuran insanlar buna hiçbir
zaman alýþamazlar, çünkü bu sevgi ve
þefkat bulaþýcýdýr. Dünyaya bir çocuk
getirmiþ olan bir annenin sevgisi
ölçülemez. Erkek ve kadýn hepiniz bu
tecrübeyi yaþamýþ olduðunuz için, belki
de bu duyguyu þimdi kýsa süreliðine
yeniden canlandýrabilirsiniz. Ýþte bu
sevgiyi üstsel olarak arttýrýrsanýz, bu
bazýlarýnýn var olduðuna bile inan-
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madýðý Merkezi Yaratýcý Kaynaktan
boþluðun içine gelen ve bekleyen
sevginin bir bölümüne ulaþýrsýnýz.
Yaratýcý güç sizi bir amaçla buraya
yerleþtirdi, sizi koþulsuz olarak sever,
isminizi bilir, hasta olmanýzý istemez ve
her zaman güvende olmanýz için son
nefesinize kadar elinizi tutacak ve
sevmeye devam edecektir. Bilim insanlarýnýn ellerindeki tablo ve grafiklerle
bu alana girmelerine izin verilmez.
Eðer sizin çocuðunuz için hissettiðiniz
sevgi hiçbir grafiðe ve tabloya sýðmýyorsa, Tanrý'nýn sizin için hissettiði
sevgi ne kadardýr dersiniz?
Bu yeni enerjide bir þey oluyor. Size
uzatýlmýþ ve özgür iradenizi ve serbest
seçim hakkýnýzý kullanarak onu tut-
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manýzý bekleyen bir el olduðu ile ilgili
harika keþif bu yeni enerjide aðdaki
yeniden ayarlanma, toroidin yeni açýsý
nedeniyle þimdiye dek olduðundan çok
daha güçlüdür. Sizleri daha önce hiç
olmadýðý gibi çaðýrmaktadýr. Bu yüzden
bu odada ve daha sonra dinleyen bu
kadar çok insan vardýr. Bu toplantýlara
daha önce bu kadar raðbet olmazdý.
Son zamanlarda sizi buraya gelmeye ve
bu ihtimali dinlemeye itekleyen ne
oldu?
Siz bilim için geldiniz ve burada
sevgiyle karþýlaþýyorsunuz. Daha
sonra da sevginin belki de bilimin
tamamlayýcýsý olabileceðini öðreniyorsunuz. Bir aðacýn ýþýðý uzun yýllar
boyunca belli açýdan aldýktan sonra
ýþýða doðru eðildiðini hiç gördünüz
mü? Bu yeni ayarlanma, bilinç,
manyetik güç ve fizik arasýndaki
bu korelasyon (karþýlýklý iliþki)
nedeniyle sizler de ýþýða doðru
eðilmeye baþlýyorsunuz.
Doðrusal olmamayý tanýmlayamazsýnýz. Tanýmý icabý doðrusal bir
zihnin doðrusal olmayan bir þeyi
tanýmlamasý çok zordur, hattâ imkânsýzdýr. Bu yüzden sizden ricamýz bunu
anlamaya çalýþmamanýzdýr. Ýþi kendi
haline býrakýn. Tablolarý ve grafikleri
anlayabilirsiniz. Buraya bu yüzden geldiniz. Ancak, iþ Tanrý'nýn sizin için hissettiði o inanýlmaz sevgiye geldiðinde,
çizgiyi çekmelisiniz. Ýsminiz biliniyor.
Sizler tesadüfen burada deðilsiniz. Yeni
doðmuþ bir bebeðin gözlerinin içine

bakýp, "Senin tüm ihtiyaçlarýný
karþýlayacaðým ama senin de benim
için bazý þeyler yapman gerekecek"
diyemezsiniz. Sizler tüm ihtiþamýnýzla
bu Dünyaya geldiðinizde Tanrý da size
böyle bir þey söylemedi. Herkesin bu
mesajýn gerçekliðini kavramasýný istiyorum.
Sizler buzdaðýnýn tepesini gördünüz.
Biyolojiyi deðiþtirebileceðinizle ilgili
olarak size birçok kanýt gösterildi.
Þimdi sýra buzdaðýnýn alt kýsmýný
görmeye geldi. Size yardým geliyor.
Eðer içinizde gerçekten de Tanrý'nýn bir
parçasý varsa, o zaman o parça Alanda
ebeveynle iletiþim içinde olmalýdýr.
Yaratýcý Kaynak bu Dünyada (çeþitli
yaþamlar boyunca) yaþadýðýnýz sürece
sizi koruyup kollayacaðýný söyledi.
Önemli olan husus özgür iradenizle
Yaratýcý'nýn elini tutup bunun neye benzediðini, nasýl bir þey olduðunu anlamaktýr.
Buradan ayrýlýrken þüphe duyanlarýn
yanýnda yürüyen meleklerin sayýsý,
burada þifa bulanlarýn yanýndaki melek
sayýsý ile ayný olacaktýr. Ben kimlerin
burada olduðunu ve kimlerin ayrýlýrken
geldiðine göre farklý olacaðýný biliyorum. Böylece bu toplantý dizisinin
sonuna gelmiþ olduk. Bu bir dairedir.
Ýleride bir gün bilim ve ruhsallýk ayný
kelimeyle ifade edilecektir. Yaratýcý sizi
ve bu yeri aynen olduðunuz gibi yarattý
ve sizlerin kim olduðunuzu biliyor.
Ve öyledir.
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