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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Mevlânâ, Mesnevi’sinin 1. Cilt’inde Âdem peygamberimizin sevgi ve
saygý dolu imanýný ve bunun Ýblis’inkinden nasýl farklý olduðunu, hep
yaptýðý gibi kendi kurguladýðý öykünün içine duygularý ve zihni
amansýzca çekerek ne güzel anlatýr. Âdem yasak meyvayý yediði için
suçludur, üzgündür, tövbe eder. Yaradan ona her þeyin kendi takdirinde olduðunu, o elmayý yemesinin de kendi izniyle gerçekleþtiðini,
Âdem’in de bunu iyi bildiðini, buna raðmen neden baðýþlanma dileyip
tövbe ettiðini sorar. Âdem ise Yaradan’a bunu bildiðini, O’nun izni ve
dileði dýþýnda hiçbir þeyin gerçekleþemeyeceðini ama O’na karþý olan
sevgisi ve saygýsýnýn bunu dile getirmesine engel olduðunu, bunun
mümkün olmadýðýný söyler.
Bize bir gün aniden soruluvermiþti “Sevgi ile Saygý arasýnda ortak
tek nokta nedir?” diye. O güne kadar üstünde devamlý düþündüðümüz
bu iki kavram hakkýnda epey malûmatýmýz yok deðildi ama ortak
nokta gibi bir inceliði düþünmek pek de aklýmýza gelmemiþti. Þaþýrmýþ
olarak noktalarýn çokluðu arasýnda bocalarken aramýzdan sadece iki
kiþi bilmiþti cevabý. Soruyu soran sonra cevabý da bildirmiþti: “Elbet
ki en ortak nokta gerçekten fedakârlýk ve sabýrdýr” Mevlânâ’nýn
öyküsündeki Âdem iþte bunu yapmýþtý çok sevdiði Yaratýcýsýna. Biz de
en baþta O’na ve sonra O’nun yarattýðý kullarý arasýnda gerçekten
sevgiye, saygýya, hürmete lâyýk gördüklerimize bunu yapabiliyorsak
ne mutlu bizlere. Elbette bunun dile indirilmemesi, baþkalarýna
anlatýlmamasý, örnek teþkil etsin de bilinsin aklileþtirmeleriyle ortaya
verilmemesi güzelliktir. Bunlarýn birleþimi temiz insanlarýn edebini
ortaya çýkarýr. Ancak günün birinde güzeli görebilen baþka bir göz
bunu farkeder, anlar, deðerlendirir ve baþkalarýna aktarýrsa bu
yerinde olur. Ýlk fýrsatta kendini kurtarmak için deðer verdiði þeyleri
ve insanlarý bir çýrpýda suçlayýveren ve bunu hemen diline indiren
insanlardan olmak yerine Þeytan’ýn tam tersi iþi yaparak edebi öne
almak ne mutluluk...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsanlarýn düþünmeden,
mantýk süzgecinden
geçirmeden kabul ettikleri
öyle þeyler var ki,
biraz düþünme ile
onlarýn yanlýþlýðýný
derhal görüvermek kabildir.
Ama çoðu zaman insanlar
birazcýk düþünmeyi
yapmadan yýllar yýlý
o yanlýþ telâkkilerin
baskýsýnda ezilirler.
Bizim burada
bahsetmek istediðimiz,
bir grup insan veya bir
topluluk tarafýndan doðru
olarak kabul edilmiþ yanlýþ
kaný ve sanýlardýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Yanlýþ Kanýlar ve
Yanlýþ Sanýlar
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ir gün bir taksi
þoförü acý acý dert
yanýyordu "Bugün
sabah arabama bir uðursuz
adam bindi. Ondan beri
bütün iþlerim ters gidiyor ve
artýk bu gün akþama kadar
her þey kötü gidecek". Bu
yanlýþ düþüncenin tesirinde
kalarak hem asabî, hem ümitsiz ve hem de kederli bir ruh
haline bürünmüþtü. Tabii
"battý balýk yan gider" felsefesine kapýlarak herkese ters
davranýyor, bazý müþterileri
de almadan gidiyordu.
Aslýnda uðursuzluðu kendisi
yapýyordu. Onu kýrmadan
uyarmak istedim: "Adamdan
uðursuzluk nasýl geçer, nedir
ondaki uðursuzluk ki sana
geçsin" diye sordum." Sen
bilmezsin beyim, ben çok
denemiþim bunu. Bir uðursuz
bindi mi arabama, o gün bitmiþ demektir artýk" diye
hayýflandý. "Nasýl olur uðursuz adam?" diye sordum.
"Suratý hiç gülmez, ellerini
de þöyle bir kenetledi mi,
tamam, o günkü nasibin
kapanmýþ demektir."
Dayanamadým: "Ama
kardeþim senin de yüzün
gülmüyor ve müþterilere sert
ve ters konuþuyorsun, onlara
düþmanmýþlar gibi bakýyorsun" dedim. Hatalý durumunu kendisi de fark etti ve
mazeret beyan eder tarzda:
"Bir kere kafam bozuldu mu,
artýk rahat olamýyorum" dedi.
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O zaman ona kýsaca þunu
söyledim:
"Biliyorsun ki kýsmet ve
nasibi veren Allah'týr, uðurlu
veya uðursuz kiþi deðildir.
Ama insanlar birbirlerine
hayýr dileklerinde
bulunurlarsa, bu onlara yine
Yaradan'dan hayýr getirir.
Bize düþen kötülere,
gülmeyen yüzlere, hattâ beddualara üzülmek, kýzmak,
bunlardan korkmak deðildir.
Bilâkis onu yapanlara, sabýr,
sevgi ve güler yüz göstermektir. O zaman hem biz
rahat olur ve korunuruz, hem
de o kardeþimizi kurtarmýþ
oluruz." "Beyim hakkýn var
ama çok zor bunu yapmak"
dedi. "Kardeþim hiçbir þeyi
gözünde büyütme, tek yapmak için karar ver ve
kararýnda sebat et, Allah
yardým eder" dedim.
YANLIÞ KANILAR
NELERDÝR?
Ýnsanlarýn düþünmeden,
mantýk süzgecinden geçirmeden kabul ettikleri öyle þeyler
var ki, biraz düþünme ile
onlarýn yanlýþlýðýný derhal
görüvermek kabildir. Ama
çoðu zaman insanlar birazcýk
düþünmeyi yapmadan yýllar
yýlý o yanlýþ telâkkilerin
baskýsýnda ezilirler. Burada
hastalýk kadrosuna giren yanlýþ kaný (telâkki) ve sanýlar-

dan (zannetme, sanma)
bahsedecek deðilim.
Hastalýklý olanlarýn yanlýþlýðý,
hastadan baþka herkes
tarafýndan derhal anlaþýlýr.
Meselâ, yemek yerken her
þeyden pislik bulaþacaðýndan
veya vapura binerse vapurun
batacaðýndan korkan kiþilerin
bu hastalýklý düþünceleri
apaçýk ortadadýr. O hasta
kiþiden baþka herkes buradaki mantýksýzlýðý kolayca
görebilir. Bizim burada bahsetmek istediðimiz, bir grup
insan veya bir topluluk
tarafýndan doðru olarak kabul
edilmiþ yanlýþ kaný ve
sanýlardýr. Bunlar nelerdir?
CUMA GÜNÜ
ÝÞ YAPMAK
"Cuma günü iþ yapmak ve
temizlik yapmak iyi deðildir
veya günahtýr" diye bir söz
vardýr halk arasýnda. Bilhassa Anadolu'da bu kaný
yaygýndýr. Ve o gün iþ yapmamaya çalýþýrlar. Yahut da
"Salý günü yola çýkmak uður
getirmez" derler. Neden Salý
günü uður getirmezmiþ, ne
var Salý gününde? Cuma
günü iþ yapmak niçin iyi
deðil veya günahtýr? Cuma
gününde iþe engel olan çalýþma ve temizliði günah
yapacak ne gibi bir tesir
vardýr? Bunu hiç kimse
bilmez ve düþünmez de. Öyle
duymuþtur, öylece inanýr
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gider. Elbette her gün iþ
yapýlýr, her gün temizlenilir,
her gün yola çýkýlabilir.
Günler arasýnda ayrým yapmak hiçbir mantýkî sebebe
dayanmaz. Ancak "Bayramda veya kutsal bir günde, o
günü kutlamak gerekirken
iþle uðraþma da biraz eðlen
ve neþelen" denebilir belki. O
zaman önümüzde mantýkî bir
sebep olur.
UÐURSUZ RAKAM
VAR MIDIR?
Bir de 13 rakamýný uðursuz
sayarlar. Bunun da hiçbir
mantýkî sebebi yok. Bir
kiþiye veya bir topluluða bir
ayýn 13'ünde bir belâ
gelmiþse bu neden bütün
13'lere sirayet etsin? Ýnsanlara belâlar yalnýz ayýn
13'ünde mi geliyor? 13
rakamýnda ne gibi bir tesir
olabilir? Bunlar olaylarýn
nedenlerini araþtýrmadan dýþ
görünüþlere göre hüküm
veren basit, kültürsüz kiþilerin uydurmalarýdýr. Bu gibi
batýl inanýþlarýn hiçbir bilimsel dayanaðý ve mantýklý
açýklamasý yoktur.
SOL TARAFTAN
KALKMA
"Sol taraftan kalkarsan o
gün iþin ters gider" derler. Ya
da "Bugün üstünde bir terslik
var, sol tarafýndan mý kalk-

týn?" diye sorarlar. Sol tarafa
yatmak bazý midesi gaz
yapan þahýslarda sýkýntýlý bir
uykuya ve korkulu rüyalara
sebep olabilir. Bunun sebebi
de midede biriken gazýn alttan kalbe tazyik yapmasý ve
kalp çalýþmasýn bozmasýdýr.
Bu tamamen fizyolojik bir
olaydýr. Sýkýntýlý uyanan o
þahýs da belki o gün keyifsiz
veya ters davranabilir. Ama
öyle þahýslar vardýr ki onlar
yalnýz sol taraflarýna yatýnca
rahat ederler. Demek ki sol
tarafa yatmak, herkesi rahatsýz eden bir durum deðildir.
Ve sol taraftan kalkmak da
ayrýca uðursuzluk getirecek
bir þey olamaz. Bunlarda
baþka, "Elden býçak alýrsan
aramýzda kavga olur" veya
"Eþikte oturma cin çarpar",
"Evden çýkarken ilk sol
ayaðýný atmak uðursuzluk
getirir!" "Solak olanlar ve
düztabanlar uðursuzdur",
"Gece týrnak kesilmez" gibi
saçmalýðý ve yanlýþlýðý ilk
bakýþta anlaþýlan telâkkiler de
vardýr. Bunlar totemlerden ve
ilkel dinlerden kalan yanlýþ
inançlardýr.
CADI, BÜYÜCÜ ve
SÝHÝRBAZDAN
KORKMALI MIDIR?
Çoðu insanlar cadýlardan,
büyücülerden ve sihirbazlardan ve bir de nazardan çok
korkarlar. Onun için böyle

birinin hýþmýna uðramamak
için onlardan kaçarlar ya da
onlarla iyi geçinmeye gayret
ederler. Avrupa'da bir ara
cadýlar öldürülüp yakýlýyormuþ. Memleketimizde de
büyü yapanlardan korkulur
ve büyü bozuculara itibar
edilir.
Büyü, sihir, nazar gibi
þeyleri tek bir söz içinde
toplayabiliriz. O da "kötü
tesirlerdir." Kötü tesirleri
insanlar birbirine bilgisizliklerinden gönderir dururlar.
Aslýnda büyü bütün dinlerde
yasaklanmýþtýr. Bir takým
fiziksel þeylerle karþý tarafýn
zararýna iþler yapmak zaten
günahtýr. Hâlbuki asýl sýkýlan,
sýkýntýda ve yanlýþta olan,
kötü tesirleri gönderenlerdir.
Kötü tesirden korkulmazsa
ve etrafa devamlý iyi tesirler
ve iyi dilekler gönderilirse
hiçbir þey olmaz. Kötü bir
tesir ancak ondan korkana,
kendi kötü düþünce ve
davranýþlarýyla onlara kucak
açana gelir. Öyleyse
nazardan, sihirden hiç korkmayýnýz ve gönlünüzü ferah
tutunuz. Ve herkese "iyi
olunuz". Çünkü iyilik daima
kötülüðü yener. Ýyi tesirler
daima kötü tesirlerden
kuvvetlidir. Asýl kötü olan
böyle yanlýþlara âlet olmaktýr.
Korkular insanýn doðru
düþünmesini, dikkatli davranmasýný ve sinirlerini bozar.
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Kiþi, bu korku ve vehimlerle
kendine kötülük etmiþ olur.
FALA
ÝNANMALI MI?
Çok kiþi fala inanýr.
Evlerde hanýmlar hemen her
kahve içtiklerinde fincaný
kapatýrlar. Ýçlerinden biri bir
þeyler uydurur söyler. Ötekiler de buna inanýr veya gülerler. Fakat hepsinin içinde az
çok bir inanma vardýr. Bazý
kiþilerin fallarýnýn çok isabetli olduðunu söylerler.
Gazeteler burçlara göre fallar
yazýp yayýnlarlar. Hattâ
Astroloji diye bir ilim dalý
bile vardýr. Yýldýzlarýn durumuna ve Dünyanýn o burca
yakýnlýðýna göre bir takým
tahminler yaparlar. Falcýlarýn
veya fal bakanlarýn
baþarýlarýný sýralamalarýna
aldýrmamalýdýr. Çünkü binlerce yanlýþýn arasýnda bir
tane doðrunun ne kýymeti
vardýr. Ama kimse baþarýsýzlýklarýný sayýp dökmediði için
o falcý hep baþarý sanýlýr.
KADER ve
GELECEÐÝ BÝLMEK
Bir insanýn geleceði donmuþ bir kader deðildir. Ýnsanlarýn davranýþlarý, çalýþma ve
iyi yöndeki çabalarýna göre
gelecekteki durumlarý deðiþir.
Allah insanlara kendi yollarýný kendi gayret ve çabala-
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rý ile çizmeleri için akýl ve
hürriyet vermiþtir. Ýnsanlar
yüce varlýklarýn tayin ettiði
bir kaderin elinde oyuncak
veya robot deðildirler.
Elbette idareci varlýklarýn
sevk ve idareleri vardýr. Ama
bu daima þahsýn dilekleri ve
tekâmülü yönünde yapýlan
yardýmlar tarzýndadýr. Fal vs.
gibi þeyler, eski fatalistlerin,
(kaderiyecilerin) "Ýnsan
doðarken kaderi, baþýna gelecek olaylar, yapacaðý her þey
tayin edilir" tarzýndaki yanlýþ
inanýþlarýnýn neticesidir.
Ýnsanlarýn gelecek hayatýnda
bazý büyük dönemeçler, köþe
baþlarý belirtilir. O da yine
kendi ruhlarýnýn rýzasý iledir.
Geleceði bilmek yalnýz
Yaradan'a aittir. Sadece O
izin verir ve bildirirse bazý
büyük bedensiz varlýklar
gelecek hakkýnda bir þeyler
bilebilir. Ve yine O izin
verirse söyleyip bildirebilirler. Bazen de Yaradan
bildirme tarzýnda yapacaðý
yardýma herhangi bir insaný
da vasýta kýlabilir veya
doðrudan o kiþiye rüya
yoluyla bildirebilir. Onun
vasýta kýlacaðý kiþi yerine
göre bir falcý da olabilir, bir
ermiþ kiþi de olabilir veya bir
zavallý meczup kiþi de olabilir. Yaradan bildirmezse hiç
kimse bir þey bilemez. Ve
eðer O bildirecekse O'nun
elinde çok çeþitli bildirme

vasýtalarý ve yollarý vardýr.
Bazen falcýnýn söylediði
doðru çýkýyor diye fal
peþinde koþmak, bir gram bal
alacaðým diye bir çuval keçiboynuzu yemeye benzer.
Bunun için Bizim Celselerimiz'de: "Kim neyi bilirse
bilsin ve ne hazýrlamýþ olursa
olsun, yarýn olacaklarý yalnýz
O bilir" denmektedir.
YILDIZLARIN
TESÝRLERÝ
Evet, yýldýzlardan,
Güneþ'ten, Ay'dan ve bütün
kâinatlardan gelen sayýsýz
maddî tesirler vardýr. Ve bunlarýn Dünya ve onun içindeki
canlýlara tesirleri vardýr. Bu
tesirleri düzenleyen,
Dünya'ya en faydalý olacak
þekilde ayarlayan vazifeli
varlýklar ve onlarýn kullandýðý kontrol mekanizmalarý vardýr. Þunu iyice
bilmeliyiz ki bütün yaratýlanlar gördüðümüz ve
görmediðimiz her þey bizim
hayrýmýzadýr. Bizim
tekâmülümüz, arýnmamýz ve
yükselmemiz içindir hepsi.
Ýyi dileklerimizle, çevremize
yapacaðýmýz iyiliklerle,
sevgimizi, bilgimizi artýrarak
ve günlerimizi boþ geçirmeyip, vaktimizi deðerlendirerek hayýrlarýn daha
büyüðünü ve daha çoðunu
üstümüze çekeriz. Ve ancak
bu þekilde hayra ulaþýrýz.
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 59

Zafer Dolu Yýllar
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

MÜSLÜMANLARA MEKKE DE
YASAK, KÂBE DE…
Hz Muhammed'in Medine'ye geliþinin, yani
hicretin 5. yýlýnda Hendek Savaþý'nda iki ateþ
arasýnda kalan Müslümanlar ölüp ölüp
dirilmiþlerdi.
Metanetini
koruyan
Peygamber'in yerini bulan çabalarý ve tam
zamanýnda orada olan inançlý ve yetenekli
kiþilerin olaðanüstü becerileri sayesinde kurtuluþa ermiþlerdi. Bu, Medine'nin son sýnavý
idi. Bundan böyle dizginler Müslümanlar'ýn

elinde olacaktý. Hainlik eden Yahudi Kurayza
kabilesinin, eli silâh tutan ergin kiþileri, kendi
kutsal kitaplarýndaki hükümlere göre ölümle
cezalandýrýlarak iç huzura kavuþan
Müslümanlar, þimdi dinlerini Arabistan'a
yayma planlarý yapma gününe kavuþmuþlardý.
Kuþkusuz ki, o devirde, kendiliðinden
Ýslamiyet'i seçenlerin dýþýnda; ancak silâh
gücüyle yayýlýp, dinlerini rahatça teblið edecek imkânlarý elde etmeleri gerekiyordu. Artýk
ondan sonrasý, bireylerin kendi seçimlerine
kalýyordu. Kuran ve Peygamber, dinde zorla-
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ma olmayacaðýný sürekli tekrarlýyordu. Ancak
dinin hükümlerinin insanlara bildirilmesinin
engellenmemesi þartýyla bu geçerli idi.
Þimdi ilk olarak, Medine'yi iþgal planlarýný
yapan komþu bir kabileyi, onlarý beklemeden
ani bir baskýnla etkisiz hâle getirdikten sonra
daha da rahatladýlar. Ve hicretin 6. yýlýnda
umulmadýk bir müjde ile sevince gark oldular.
Peygamber rüyasýnda Müslümanlar'la birlikte
hac kýyafetleriyle Kâbe'yi ziyaret ettiklerini
gördüðünü anlatmýþtý onlara. Bu bir savaþ ve
iþgal deðil hac veya umre, doðrudan doðruya
Mekke'nin ve Kâbe'nin ziyaretiydi.
Peygamber'in gerçekleþen çok rüyasýný bildiklerinden, özellikle muhacirler için zorla
çýkarýldýklarý, sýla hasretiyle yanýp tutuþtuklarý
þehirlerini yeniden görebilme ümidiydi onlarý
sevinçle coþturan. Peygamber rüyasý vahiyle
de doðrulanmýþtý.
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O'nu inkâr etmek, Mescid-i Haram'a gitmeyi
engellemek, ora halkýný oradan sürüp çýkarmak daha büyük bir günahtýr." Fitne
öldürmekten daha büyük bir kötülüktür.
(2/217)
Aslýnda Kâbe putperestlerin deðil, tek
Tanrýlý dinlerin ibadet yeri olarak inþa
edilmiþti. Medine'de Müslümanlar 4 yýldan
beri oraya dönüp namaz kýlýyorlardý. Kâbe'nin
gerçek sahiplerine yasaklanmasý büyük bir
zulümdü. Kuran'da Hz. Ýbrahim'in yaþantýsýný
okurlarken, söz Hacer ve Ýsmail'e geldiðinde
içleri sýzlýyor, gözyaþlarýný tutamýyorlardý.
Geçmiþte üzerinde uzunca durduðumuz bu
serüveni yeri gelmiþken kýsaca yeniden hatýrladýktan sonra, çok ibretlerle ve tartýþmalarla
dolu Kâbe'ye gitme yolculuðuna geri
döneceðiz.
FÝLÝSTÝN'DEN MEKKE ÇÖLÜNE

** Andolsun ki Allah, resûlüne o rüyayý hak
olarak doðru çýkarmýþtýr. Allah dilerse,
baþlarýnýzý týraþ etmiþ, saçlarýnýzý kýsaltmýþ
olarak güven içinde, korku duymadan Mescidi Haram'a (Kâbe) mutlaka gireceksiniz.
(48/27)
Ne var ki Mekkeliler'in, Müslümanlar'a kini
o kadar zirvedeydi ki, savaþmanýn yasak
olduðu Hac mevsimlerinde herkesin rahatça
ziyaret ettiði Kâbe'yi, Müslümanlar'a yasaklamýþlardý. Aslýnda bu, onlarýn ticaret kurallarýna ve geleneklerine taban tabana zýt idi.
Baþka kabileler tarafýndan da hoþ karþýlanmýyordu. Yine de inatlarý inattý. Kuran'da bu fitne
ve kinleri katillikten beter görülüp þöyle
lânetleniyordu:
** Sana yasak ayda savaþmayý soruyorlar
de ki: "O ayda savaþ büyük bir günahtýr.
Fakat insanlarý Allah yolundan alýkoymak,

Hz. Ýbrahim'in çok güzel ama yaþlý ve kýsýr
karýsý Sâre, çocuðu olsun diye cariyesi Hacer
ile kocasýný evlendirmiþ, fakat Ýsmail doðduktan sonra kýskançlýk nöbetlerine girmiþti.
Huzuru saðlamak için onlarý birbirlerinden
ayýrmak gerekiyordu. Hem de nasýl bir ayýrma
bu?! Hz. Ýbrahim, Hacer ve bebeðini yanýna
alýp uzun yollarý aþarak, sonradan Mekke
þehrinin kurulacaðý boþ bir çölün ortasýna
býrakýverdi onlarý… Susuz, çorak, ýssýz bir yer.
Üstelik hiçbir açýklama yapmadan gerisin geri
yola koyulmaz mý?!.. Hacer arkasýndan yetiþip
sebebini öðrenince rahatladý. Çünkü
Peygamber Rabbin'den aldýðý emri kýlý kýlýna
uyguluyordu. Peygamber onlara biraz hurma
ve biraz su býrakmýþtý sadece. Ýyi de daha sonra
bu emzikli çocukla ne yiyip içeceklerdi bu
çölün ortasýnda? Hacer suyu bitince Sâfâ ve
Merve tepeleri arasýnda tam 7 defa koþup çýrpýnarak su aradý. Ama nafile bir damla su bile
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yok. Þimdi Hacca gidenler de aynýsýný bundan
dolayý yaparak "Sa'y" ederler. (Sa'y etmek,
hýzlý koþmaktýr)
Hacer takatsiz çöküp kalmýþken, aniden
beliren iki meleðin topuklarý ile yeri eþelediklerini ve birden suyun fýþkýrdýðýný görünce çok
sevindi ama akýp ziyan olmasýn diye "Zem!
Zem!" (dur! dur!) diye telâþla baðýrmaktan da
kendini alamadý. Hâlâ akmakta olan Zemzem
suyu o zamandan bu zamana çöle hayat veriyor. Kervancýlar kuþlarýn uçuþmasýndan orayý
keþfedince, suyun sahibi Hacer de satýþýndan
payýný alýp refaha kavuþtu. Ve çok geçmedi
aradan "suyun olduðu yere hayat da gelir"
diye boþuna dememiþler, bugünkü Mekke'nin
temelleri o zamandan atýlmaya baþladý.
Yaradan'ýn yüce planý sadece bu kadar deðildi. Yýllar sonra onlarý ziyaretinde Peygamber
Yaradan'ýndan aldýðý emir ve bilgilerle ilk
mabet Kâbe'nin temellerini bulup delikanlý
oðlu Ýsmail ile birlikte duvarlarýný ördüler.
Bugün etrafýnda çepeçevre namaz kýlýnan, tavaf edilen kutsal mabet iþte böyle inþa edildi.
COÞKU ve ÖZLEM DOLU YOLCULUK
Mekkeliler istedikleri kadar yasaklasýn.
Peygamber'in rüyasý ve hepsinden öte
Tanrý'nýn vaadi var ya!… Analarýnýn ak sütü
gibi helal Kâbe'ye ve muhacirlerin doðup
büyüdükleri Mekke'ye mutlaka gidecek ve
hasret giderecekler. Yýllardýr barýþ yüzü
görmeyen, sürekli can derdine düþen
Müslümanlar için ne kutlu bir yolculuktu bu.
Savaþmanýn yasak olduðu "Haram ayýnda"
peygamber, eþi ve 1400 Müslüman sadece
yolcu silâhý olarak kýnýndaki kýlýçlarý ve 70
kadar kurbanlýk olarak süslenmiþ develeriyle
þehrin yakýnlarýndaki ihrama girme (kýyafet
deðiþtirme) yerine ulaþtýlar. Namaz kýlýp hep
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birden: "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk" (iþte
sana geldim emrindeyim Allah'ým) sedâlarýyla
yeri göðü inlettiler. Ancak Mekke'den gelen
haber yine kötüydü. Onlarý karþýlamak için
öncü bir savaþ birliði þimdiden yola koyulmuþtu. Savaþacaklar ve yine onlarý Mekke'den
ve Kâbe'den mahrum edeceklerdi. Peygamber
asla savaþ istemiyor. Onlarý kýþkýrtmamak için
yönlerini deðiþtirip, dar ve taþlý yollardan
Hudeybiye denen bir vahada konakladýlar.
Kalkan tozlarý öncü kuvvetler Mekke ileri
gelenlerine bildirince aldýklarý karar kesindi,
topluca yemin ettiler, asla Müslümanlarý þehre
almayacaklar.
TOPLULUK RUHSAL ÇÖKÜNTÜDE
Rüya ve Kuran ne vaat ediyor, aldýklarý
haber ne?... Gerçekten elleri boþ, gerisin geri
mi dönecekler? Þimdi yüreklerde sadece öfke
ve büyük hayal kýrýklýðý var!..
Mekkeliler, Peygamber'e peþ peþe elçiler
göndererek kati kararlarýný, ona tekrar ediyorlar. Elçiler dönüþlerinde, Müslümanlar'ýn
gerçekten hac için geldiklerini, hattâ kurbanlarýný keserek buna baþlamýþ bile olduklarýný
bildirdiler. Hattâ bu elçilerden biri onlara, pek
çok hükümdarý ziyaret ettiðini, hiçbir yerde
etrafýndakilerin Peygamber'e olan saygý ve
sevgilerini görmediðini bile söyleyerek, onunla fazla uðraþmamalarýný ve girmelerine izin
vermelerini öðütledi ama dinlemediler bile.
Bu defa Peygamber, kendisi bir elçi göndermeyi düþündü. Mekke'de çok sevilen, dostlarý
bol olan damadý Osman'ý onlara yolladý. Hoþ
karþýladýlar. Osman onlarý ikna için çok yol
denedi. Ama "yeminliyiz, dönmeyiz" cevabýndan baþkasýný alamadý. Dönmesi gecikince
kan dökmenin yasak olduðu haram ayýnda bile
olmalarýna raðmen onun öldürülmüþ olduðunu
düþünmeye baþladýlar. Artýk herkesin eli
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kýlýcýnýn kabzasýndaydý. Peygamber kýzgýnlýðý
yatýþtýrmak, hem de bir savaþ halinde herkesin
ölünceye kadar dövüþmesi için onlarý bir aðaç
altýnda toplayarak yeniden and içmeye, ahitlerini tazelemeye çaðýrdý. Topluca "evet"
dediler. Tarihte Rýdvan (Allahýn rýzasý) biatý
denilen Peygamber'in bu davranýþý aldýðý
vahiyle onaylanmýþ ve üzerlerine huzur ve
sükûnun geldiði müjdesi bildirilmiþtir.
Osman'ýn sað salim dönmesiyle gönüller
biraz ferahlamýþtý. Mekkeliler ikilemdeler. Bir
savaþ vukuunda kan dökülürse haram aylarýn
bir anlamý kalmadýðý bütün Arabistan'a
yayýlýp, Kâbe'ye gelenlerin azalacaðý endiþesi
içindeler. Sadece bu yýl engelleyebilirlerse
buna razýlar. Akýllýca bir karar alýp içlerinden
en diplomat birini, bunu saðlayacak bir barýþ
sözleþmesi yapsýn diye Peygamber'e gönderdiler. Peygamber ziyaretin gelecek yýl
yapýlmasýný kabul etti. Yani gerisin geri
dönecekler. Bu anlaþmadan sonra, velisinin
izni olmadan Mekke'den Medine'ye gelip
Müslüman olmak isteyenler ailelerine geri
gönderilecek ama Müslümanlýktan dönüp
Mekke'ye gidenler geri gönderilmeyecek. 10
yýllýk bir barýþ olacak aralarýnda. Elçi anlaþmanýn "Allah'ýn resûlü diye imzalanmasýný
kabul etmediðinden "Abdullah oðlu
Muhammed" diye yazýldý. Bütün bunlarý
duyan Müslümanlar'ýn aklý baþýndan gitti.
Kollektif bir öfke nöbeti geçirdiler. Hele
Allah'ýn resûlü yazýlmamasý bardaðý taþýran
damlaydý. En hiddetlileri Ömer, gelip peygamberi sorgulamaya bile tabi tuttu. Aksilik bu ya
imzalar tamamlanýr tamamlanmaz Mekke
elçisinin oðlu yollarý aþýp gelerek Müslüman
olmak istediðini bildirmez mi?!.. Babasý razý
deðil, delikanlýnýn yalvarmasýna raðmen çarnaçar onu babasýna býraktýlar. Anlaþma böyleydi. Gerçekten kanlarýný baþlarýna sýçratacak
olaylar peþ peþe gelip duruyordu…
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Peygamber, Müslümanlar'a umrenin gereði
olarak: "Haydi artýk kalkýnýz kurbanlarýnýzý
kesip, baþýnýzý týraþ ediniz" bu hitabýný üç kere
tekrarladý. Yerinden kýpýrdayan bile olmadý.
Israra gerek yok. Herkesin içi taþacak kadar
dolu. Peygamber herkesin gözü ününde tek
baþýna bunlarý yapmaya baþlayýnca, ashâbý hiç
onu yalnýz býrakýr mý? Direniþ buraya kadar.
Hepsi ayaða kalkýp öyle çabuk týraþa kalkýþtýlar ki, az daha bir yerlerini keseceklerdi.
Hudeyniye barýþýndan sonra yaþananlar
Peygamber'i haklý çýkardý. Bir yýlda
Müslümanlar'ýn sayýsý hýzla artarak iki katýna
ulaþtý. Mekke'nin düþmanlýðýndan kurtuldular
artýk baþkalarýyla uðraþabilirler. Ayrýca gelecek yýl da olsa Mekke yolu açýlýyor ya.
Müslüman olmak isteyip geri çevrilenler zaten
bir yolunu buldular. Dinden dönenler ise
varsýn gitsinler, zarar deðil fayda bu.
MEKKENÝN FETHÝ YAKLAÞIRKEN
Hudeybiye barýþýndan bir ay kadar sonra
sürekli çevredeki kabileleri Müslümanlar'a
karþý kýþkýrtan Hayber Yahudileri'ne
Peygamber komutasýnda sefer düzenlendi.
Müslümanlar'ý yok oluþun eþiðine getiren
Hendek Savaþý onlarýn kýþkýrtmasýyla olduðu
gibi Müslümanlar'ýn iki ateþ arasýnda kalmasýna da onlar sebep olmuþlardý. Mekkeliler'le
barýþtýlar ya þimdi kuzeydeki Suriye yolu
üzerindeki 10.000 kiþilik büyük ordularý,
eriþilmez kaleleri olan Hayberliler'e sýra
gelmiþti. Müslümanlar artýk beklemede deðil,
ataktalar. Uzun çatýþmalardan sonra
Yahudiler'in canlarýný baðýþlayýp, mallarýna el
koyarak tek tek kaleleri zaptettiler.
Gidiþ ve dönüþleri 7 hafta sürmüþtü. Ama
deðer. Çünkü çok zenginleþmiþlerdi. Mal çok-
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luðu huzur deðil, huzursuzluk getirmiþti.
Peygamber'in eþleri arasýnda bile hediye
beðenmemekten
sorunlar
çýkmýþ,
Peygamber'in baþý bunlardan epeyce aðrýmýþtý.
Eþlerinin hepsini terk ederek bir ay boyunca
inzivaya bile çekilmiþti.
Hudeybiye'den bir yýl sonra, hicretin 7.
yýlýnda barýþ anlaþmasý gereðince Müslümanlar umre için Mekke'ye gittiklerinde baktýlar ki
yerli halk Kâbe'yi kilitleyip tepelere çekilmiþler onlarý seyrediyorlar. Yan yana gelmemeye özen gösteriyorlar. Ne olur ne olmaz,
aralarýndan Müslümanlýk'ý seçenler onlara
katýlýr baþlarýna yeniden dert getirirler. Kâbe'yi
de kilitli tutup açmadýlar. Müslümanlar
tavaflarýný yaptýktan sonra, eskiden
Mekkeliler'in kölesi olan Bilal'i Kâbe'nin
damýna çýkardýlar. Gür ve güzel sesiyle
okuduðu ezaný da iþitince Mekkeliler neler
düþündü Allah bilir. O kadar sabýrsýzlar ki üç
gün dolunca hemen þehri terk etmelerini ýsrarla yinelediler.
MEKKE SAVAÞSIZ TESLÝM OLUYOR
Aykýrý davranýþlar sergileyerek Hudeybiye
Barýþýný geçersiz hâle getiren Mekkeliler yeni
bir barýþ anlaþmasý için, kýzlarýndan biri
peygamberin eþi olan Ebu Süfyan'ý Medine'ye
gönderdiler. Sürekli ýsrarlarýna ve araya koyduðu adamlarýna raðmen peygamberi ikna
edemedi. Çünkü þimdi sýra Mekke'nin fethine
gelmiþti.
Ertesi yýl, yani Hicret'in 8. yýlýnda savaþsýz,
kan dökülmeden Mekke'nin fethini planlayan
Peygamber ordusunu topladý. Çok güvendiði
birkaç kiþi hariç, seferin nereye olduðunu
kimse bilmiyordu. Böylece Mekke'ye çok yaklaþýp kamp ateþi yakan 10.000 kiþinin görüntülerinin ve dilden dile ordunun daha da büyük

SEVGÝ DÜNYASI

olduðunun haberlerinin oraya ulaþmasý üzerine acele bir meclis toplantýsý yaptýlar. Ebu
Süfyan'ý tekrar Peygamber'e göndermeyi
kararlaþtýrdýlar. Ufak tartýþmalardan sonra
Müslümanlýk'ý kabul eden Ebu Süfyan,
ordunun onun önünden bölük bölük geçmesiyle durumun ciddiyetinin farkýna vardý.
Peygamber ona: "Bugün merhamet günüdür.
Allah'ýn Kureyþ'i yücelttiði gündür" dedi.
"Kim evinin kapýsýný kilitlerse, kim mescide
veya Ebu Süfyan'ýn evine sýðýnýrsa caný güvenliktedir" diyerek sözünü tamamladý.
Ebu Süfyan þehre dönüp gördüklerini ve
Peygamber'in bu sözlerini evinin etrafýnda
toplananlara anlattý. En doðrusunun ve kendi
kararýnýn da direnmeyip teslim olmak
olduðunu sözlerine ekledi. Baþta karýsý Hind
olmak üzere itiraz edenler olmasýna raðmen
herkes evine, mescide, Ebu Süfyan'ýn evine
sýðýnarak canlarýný kurtarma kararýna vardýlar.
Ýslâm ordusu þehre girince de aynen vaat
edildiði gibi davranýp hepsinin canlarýný
baðýþladýlar. Kâbe'nin içindeki putlarýn
temizlenmesi ve Müslümanlýk'ý seçenlerin
ahitlerinin alýnmasýyla fetih tamamlandý.
Komþu Havazinliler, sürekli kuvvetlerini
artýrýyorlardý. Putlarýn yýkýldýðýný duyunca
hemen harekete geçtiler. Mekke'nin fethinden
3 hafta sonra 20.000 kiþilik bir orduyla
Huneyn bölgesinde kamp kurdular.
Peygamber olanlardan haberdardý. Ordusuna
eklenen 2000 kiþilik Mekkeliler'le onlara
yakýn bir yerde kamp kurdular. Savaþ çok þiddetli oldu. Müslümanlar bir ara bozguna bile
uðradýlar. Peygamber'in amcasý Abbas, çok
gür sesiyle onlara ahitlerini hatýrlatýnca kaçanlar geri dönüp saldýrýlarý durdurdu ve karþý
hücuma geçip düþmaný bozguna uðrattýlar.
Havazinliler'in canlarý baðýþlandý, esir alýnanlar fidyesiz geri verildi. Ancak alýnan ganimet
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o kadar fazla idi ki, kitaplar saya saya
bitiremiyorlar.
Yazýmý ganimetin daðýtýlmasýnda yaþananlarý sizlere tekrar hatýrlatarak noktalýyorum.
AYRIMCILIK SANDILAR
AMA YANILDILAR
Hz. Muhammed, âlemlerin varedicisi Tek
Tanrý inancýnýn yayýlmasý için Mekke'de
büyük çaba sarfetmesine raðmen, putlarýndan ve putlarýn onlara Hac'da saðladýðý
gelirlerden vazgeçemeyen akrabalarý ve
hemþerilerinden fazla taraftar kazanamamýþtý.
On üç yýl boyunca bir avuç yandaþýyla bin bir
eziyete uðramýþ, en sonunda canlarýný onlara
kucak açan Medine'ye hicret ederek kurtarmýþlardý. Ne iyi ev sahipleriydi onlar. Malýný
mülkünü, iþini gücünü, akrabalarýný geride
býrakarak göç etmek zorunda kalan muhacirlere evlerini, rýzýklarýný paylaþma dâhil, her
türlü desteði saðlamýþlar; Hz. Muhammed'i
þehrin yöneticisi seçerek, Peygamber'e onca
sýkýntýdan sonra rahat bir nefes alma þükrünü
yaþatmýþlardý. Üstelik kinleri gittikçe azgýnlaþan Mekkeliler'in saldýrýlarýna karþý, canlarýyla mallarýyla pek çok savaþta peygamberi
korumuþlar, Müslümanlar'ýn çoðalmasýnda
ona destek olmuþlardý. Geçen zaman içinde
iyice kuvvetlenen Müslümanlar'ýn neredeyse
hiçbir çatýþma olmadan ezeli düþmanlarý,
Mekke'yi fethetmesi de Medineliler'in bu yýllar süren desteklerinin doðal bir sonucuydu.
Mekke'nin fethinden henüz bir ay geçmiþken
ayaklanan putperest Havazinliler'le, Huneyn
bölgesindeki çetin savaþý, kýlýç zoruyla
Müslüman olmuþ Mekkeliler'in de desteðiyle
Ýslâm Ordusu kazanýnca, bölgenin hâkimiyeti
tamamen onlara geçmiþti. Bu son zaferde çok
büyük bir ganimet de elde edilmiþti.
Medineliler, sabýrsýzlýkla bunca emeklerinin
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karþýlýðý olarak hisselerine düþecek ganimet
mallarýný beklemeye baþlamýþlardý. Fakat
sonuç hiç de umduklarý gibi olmamýþ;
Peygamber, ganimetlerin çoðunu, zor karþýsýnda ister istemez Müslüman olmuþ akrabalarýna, Mekkeli hemþerilerine daðýtmýþtý. Üstelik
onlarýn çoðu, zaten varlýklý kiþiler olduðu
halde!..
Bütün bunlara birebir tanýk olan ve bir
anlam veremeyen binlerce Medineli, biraraya
gelmiþler ve içlerinden geçeni, dillerine dökerek: "Peygamber, demek ki akrabalarýný, eski
tanýdýklarýný, hemþerilerini bizden fazla seviyor. Bir bize verdiklerine bak, bir de
onlara?!.." diye söylenmeye baþlamýþlardý.
Peygamber durumu öðrenmekte gecikmedi.
Medineliler'i bir yerde toplayýp doðruca onlarla konuþmaya gitti. Birlikte yaþadýklarý çetin
günleri ve onlarýn özverilerini minnetle andýktan sonra, sözü ganimete getirerek, yeni
Müslüman olmuþ Mekkeliler'in kalplerinin
dine ýsýnmasý ve aradaki düþmanlýklarýn tamamen yok olmasý için ganimetlerin çoðunu
onlara daðýttýðýný; Medineliler'in inanç ve
baðlýlýklarýndan zerrece þüphesi olmadýðýndan
buna gerek görmediðini dile getirdikten sonra,
esas onlarý titretip gözyaþlarýna gark eden son
cümlesini söyledi:
"Evet, ganimetin çoðunu onlara verdim.
Ama kendim, sizinleyim!.. Eski þehrime, akrabalarýma deðil, sizinle beraber yine Medine'ye
dönüyorum. Hangisini seçersiniz, ganimetleri
mi, beni mi?!.."
Yüce amacýn farkýna varan Medineliler'de
malý mülkü düþünecek hal mi kalmýþtý?!..
Gözyaþlarý içinde hep bir aðýzdan haykýrdýlar:
"Biz payýmýza düþen Allah'ýn Resûlü'nü isteriz. Biz payýmýzdan hoþnuduz!.."
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Sevgi Birleþtirir
Güngör Özyiðit, Psikolog

Birliðe ve bütünlüðe ermek, yaþamýn en büyük hedeflerinden birini
yakalamak demek. Onun için ayýrýcý, bölücü her þeyden uzak durmak,
buna karþýlýk parçalarý birleþtirip bütünleyen her þeye yakýn olmak, özellikle 'yüreði' en büyük birleþtirici güç olan sevgiye açýk tutmak gerek.

nlü mistiklerden Farid'i, bir kral
ziyarete gelir. Armaðan olarak
üstü pýrlantalý, yakutlu, çok
deðerli bir makas getirir. Sufi,
makasý alýp inceledikten sonra þunlarý söyler:
"Teþekkür ederim Kral'ým. Bu makas gerçekten çok deðerli. Ama benim iþime hiç mi hiç

Ü

yaramaz. Bunun yerine bana bir iðne vermenizi yeðlerdim." Kral biraz þaþkýn kekeler:
"Anlayamadým doðrusu, iðneye ihtiyaç duyulan yerde, makasa da gerek yok mudur
sizce?" O zaman Farid, daha açýk konuþarak
þu karþýlýðý verir: " Makasý istemiyorum;
çünkü bölücü, ayýrýcý bir nesnedir. Her þeyi
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keser. Ýðne ise birleþtiricidir. Makasýn kestiðini diker. Ben sevgiyi öðretiyorum. Tüm öðretim sevgiden kaynaklanýyor. Benim amacým,
her þeyi birleþtirmek, parçalarý bütünleþtirmek. O nedenle Kral'ým, bir dahaki geliþinizde bana sadece bir iðne getirin yeter."
CENNET ve CEHENNEM
Kendini dizginlemek, nefsini kontrol edip
arzularýna hâkim olmak, dünyada gerçeðe
ermenin, cennete ve parlaklar arasýna girmenin en emin yollarýndan biri.
Bilge Hakvin'e, Japonlar'ýn soylu
savaþçýlarýndan bir samuray gelip sorar:
"Cennet, cehennem var mý? Varsa nerede?"
Hakvin, bir asker edasýyla sorar: "Sen kimsin?" Adam kasýlarak cevap verir: " Ben bir
Samuray'ým. Ýmparatorlar bile benden
çekinir…" Hakvin gülerek: "Oysa ben seni
dilenci sanmýþtým" der. Samuray, hiddetinden
kendini kaybedip, derhal kýlýcýný çeker, tam
Hakvin'i öldüreceði sýrada "Ýþte" der Hakvin,
"bu, Cehennemin kapýsýdýr. Bu davranýþ seni
Cehennem'e sokar." Samuray bu söz üzerine
aklýný baþýna toplayarak, kýlýcýný kýnýna yerleþtirince "Ýþte bu da cennetin kapýsýdýr. Böyle
davrandýðýnda, cennetin kapýlarý açýlýr sana,"
diye sözünü tamamlar Hakvin.
Cennet ve Cehennem gidilecek bir yer
deðil, yaþanacak bir haldir aslýnda. Burada ve
orada (âhirette), Cennet ve Cehennem iç içe
ve insanýn içinde. Her ikisinin kapýsý da
elimizi uzatýp açacaðýmýz denli yakýnýmýzda.
Ýnsan, kontrolsüz davrandýðýnda, yaptýðý
kötülüðün azabýyla, içindeki Cehennem'in
ateþi ile kavrulur. Akla uygun davranýp,
düzgün yaþadýðýnda ise içinde cenneti bulur,
gönlü serin ve huzurlu olur.
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BÜYÜDÜKÇE KÜÇÜLMEK
Gerçek bilge ile sahtesini birbirinden ayýran
ölçülerin en önemlisi, "Büyüdükçe
küçülebilme" erdemidir.
Ünlü yazar Henry Miller, günün birinde
çok bunalýr. Nerdeyse intihar edeceði bir sýrada, bir arkadaþýnýn "Neden þu ünlü bilge
Swami'ye danýþmýyorsun?" demesi üzerine, o
umudun da ipine sarýlmayý dener. Swami'ye
telefon ederek, kendisi ile konuþma ihtiyacýnda olduðunu, bunun için randevu istediðini
söyler. Swami, büyük bir sevecenlikle ve
kucaklayan bir sesle "Elbette ne zaman isterseniz gelin, emrinizdeyim" der. "Yarýn olabilir
mi?" sorusunu ise "Yarýn mý, mükemmel"
diye yanýtlar.
Fakat tuhaf bir þey olur. Telefon ettiði
günün gecesi bütün sorun, bir mucize ile
sanki kendiliðinden çözümlenir. Ýçindeki
sýkýntý daðýlýp gider. Swami'nin "Elbette
geliniz, emrinizdeyim, hizmetinizdeyim, ne
zaman isterseniz gelin" sözü sihirli bir þekilde
iyileþmesine yol açar. Buna raðmen Miller,
ertesi günün sabahý Swami'ye gider. Ve
kapýnýn eþiðinde kendisine her þeyin çözümlendiðini, görüþmeye gerek kalmadýðýný
söylemek ister. Swami, elini tutarak ona "Siz
yine de giriniz. Belki de benim size ihtiyacým
vardýr. Belki de siz bana yardým edebilirsiniz"
der. Gerisini Miller'dan dinleyelim:
"Olaðanüstü bir þeydi! Ýçeri girdim, onunla
bir saat geçirdim, konuþtuk. Belki de ona
gerçekten yardýmým dokundu. Kendisi bende
böyle bir izlenim uyandýrmaya özen gösterdi.
Böyle bir þey yapabilmek, böyle konuþabilmek için büyük bir yaþam ustasý olmak
gerek. Bir bakýma mucize, benim randevu
istediðimde yanýt olarak bunu hemen kabul
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etmesiydi hiç kuþkusuz. Bu gibi durumlarda
ihtiyacýmýz olan iþte budur; sempatik bir
kulak ve dinlemeye hazýr biri."
Evet, gerçek burada, Swami'nin kiþiliðinde
'büyüdükçe küçülmenin' ve küçülerek hizmet
etmenin erdemi olarak ortaya çýkýyor. Miller
da bunu çok güzel deðerlendirip, ondan yararlanýyor.
USTA - ÇIRAK ÝLÝÞKÝSÝ
Yol göstericinin iþi, kendini deðil, kendinde
yolu göstermektir. Gerçek usta, hünerli
elleriyle, çýraða ustalýk yolunu gösterir ve onu
da kendi gibi usta hale getirir.
Hani çýraðýn biri, ormanda tek baþýna
yaþayan bir bilgeye, kendini ziyaret edip edemeyeceðini sordurur. Bilge haber gönderir:
"Elbette gelsin, beni görmeye gelsin. Yalnýz
yol uzun ve yorucudur. Tehlikelerle doludur."
Çýrak bunu bilerek ve zoru göze alarak yola
koyulur. Yolda bir sürü engelle karþýlaþýr. Bu
engelleri çýraðýn yetiþmesi için düzenleyen
Usta'dýr þüphesiz. Ama çýrak sonuna kadar
dayanýrsa sabrýný çabasýna destek edip, tüm
engelleri aþarsa, Ustanýn yanýna ulaþýr. O
zaman çýrak da ustalaþmýþ, ikisi eþit ve denk
olarak karþýlaþmýþ olurlar. Burada amaç
Usta'ya ulaþmak deðil, ustaya giden yoldan
giderek ustalaþmaktýr. Öylece, Usta'da görüp
beðendiði gerçeðe benzemeye çalýþarak ve
onun yolunca yürüyerek, o gerçekle bezenmektir.
HANGÝ AÐACA ADINI YAZMALI
Kiþi kendini kullanmanýn ve hizmet vermenin yolunu, yordamýný bilmeli. Öncelikle
kendini deðil, emeðinin ürünü olan eserini
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sunmalý. Benliðinden bir güzel soyunup,
zamanla birlikte geliþen gerçekten yana aðýrlýðýný koymalý. Ve adýný yazacaðý aðacý iyi
seçmeli.
Hani iki arkadaþ bir korulukta gezerken,
isimlerini bir aðaca kazýmayý denemiþler ya.
Biri, kendi adýnýn büyük harflerle aðaçta
görülmesine gönül vermiþ. Bu iþ için
büyümesi durmuþ, kocaman yaþlý bir aðacý
kendine seçmiþ ve çaký ile aðaca iri harflerle
adýný kazýmýþ. Diðeri, yeni yeþermekte olan
bir fidaný bu iþ için uygun görmüþ. Ve fidanýn
daracýk gövdesine küçük harflerle ama özenle
adýný yazmýþ. Sonra beþer adým geriye çekilerek yazdýklarýna bakmýþlar. Birinci'nin
yazdýðý ta uzaktan görülecek kadar görkemliymiþ. Ýkinci'nin ismi ise, ancak yakýndan ve
dikkatli bakýlýrsa seçiliyormuþ. Birinci, adýnýn
her yerden görülüp okunacaðýný düþünerek
böbürlenmiþ… Ýkinci, yeþermekte olan
fidanýn bir gün büyüyüp ulu bir aðaç olacaðýný düþünerek sevinmiþ... Ve aradan yýllar
geçmiþ. Ýki arkadaþýn yine bir gün ayný
koruya yollarý düþmüþ. "Haydi" demiþler,
"geçmiþte adlarýmýzý yazdýðýmýz aðaçlarý
bulalým ve ne olmuþ görelim." Aramýþlar
taramýþlar ve sonunda isimlerini yazdýklarý iki
aðacý bulmuþlar. Birinci adam gördüðüne
inanamamýþ ilkin. Ve þaþkýna dönmüþ. Yaþlý
aðacýn kuruyup dökülen kabuklarý ile birlikte,
adamýn ismi de silikleþmiþ, geriye belli belirsiz çizikler kalmýþ. Buna karþýlýk ikincinin
fidaný þaþýlacak derece büyümüþ, koca bir
aðaç olmuþ ve büyüyen aðacýn gövdesiyle
birlikte, adamýn ismi de büyümüþ.
Böylece olmuþ-bitmiþin üstüne adýný yazýp
böbürlenenle, geliþmekte olan bir esere alçak
gönüllü bir þekilde emek veren, zamanýn
sabýrlý iþleyiþi içinde kendilerine düþen payý
almýþ.
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Su Sorunlarý
Nihâl Gürsoy

SUYUN TANIMI
Su, Büyük Türkçe Sözlük'te aþaðýdaki
gibi tanýmlanmýþtýr. Hidrojenle Oksijen'den
oluþan, sývý durumunda bulunan, renksiz,
kokusuz, tatsýz madde. Kimyasal yoðunluðu
+4 C derecede maksimuma ulaþan, sývý- gaz
ve buz olarak dünya yüzeyinin % 70,8' ini
kaplayan bileþik olup, kimyasal formülü
H2O' dur.
SUYUN ÖNEMÝ - MAVÝ ALTIN
Su, alternatifi olmayan doðal bir kaynaktýr.
Ýnsanýn yaþamýný sürdürebilmesi için en temel
kaynak olmasýnýn yanýnda, dünyada yaþamýn
var olabilmesi için de su þarttýr. Sürdürülebilir
tarým, enerji üretimi, endüstri, ulaþým, turizm
ve geliþmenin kaynaðýdýr. Sosyal ve
ekonomik faaliyetlerin sürmesi, temiz ve
yeterli suya sahip olmakla baðlantýlýdýr. Su
kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ekonomik
üretkenlik ve sosyal refaha doðrudan katký
yapmaktadýr. Bu nedenle dünya tarihinde
uygarlýklar hep suya yakýn yerlerde kurulmuþ,
su kaynaklarýnýn yönetimi, uygarlýklarýn
geliþmesinde ve çökmesinde her zaman
önemli rol oynamýþtýr. Su, insan yaþamýný ve
yaþadýðýmýz doðal çevreyi ayakta tutan,
insanlarý, kültürleri ve ekonomileri birbirine

baðlayan, yaþamýn üzerine kurulduðu en
büyük güçlerden biridir. Her türlü ekonomik
ve sosyal kalkýnma, gýda güvenliði, yoksulluk
ve açlýðýn sona erdirilmesiyle doðrudan iliþkilidir. Dünya tarihi boyunca, su kaynaklarýný
koruyup, iyi yöneten iktidarlar, tarýmsal üretimlerini ve dolayýsýyla güçlerini artýrmýþlardýr. Su kaynaklarýný yanlýþ veya kötü
kullananlar ise tarýmsal üretimlerini
düþürmekle kalmamýþlar, su ve toprak kaynaklarýný da yitirmiþlerdir. Ne yazýk ki, binlerce yýldýr yapýlan hatalar 21. yüzyýlda halen
tekrarlanarak ve katlanarak devam etmektedir.
Teknolojinin ilerlemesi ile sudan faydalanma þekillerinin ve oranlarýnýn artmasý su kaynaklarýnýn içme, kullanma, sulama suyu, enerji üretimi gibi pek çok amaç için kullanýlmasý,
ülkelerin ekonomik kalkýnmasýnda suyun
vazgeçilmez yerini pekiþtirmiþtir. Bugün,
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geliþmiþ ülke olarak tanýmlanan pek çok ülke,
bu seviyelere ülkelerinin su potansiyelinden
azami faydayý saðlayarak ulaþmýþlardýr.
Günümüzde de su, yaþantýmýzýn ve küresel
ekosistemin vazgeçilemez bir unsuru olarak
önemini giderek artýrmaktadýr.
Talebin, nüfus ve diðer faktörler doðrultusunda giderek artmasý bunun yanýnda su
kaynaklarýnýn kirletilmesi ve kötü yönetilmesi, suyu giderek daha kýt bir kaynak haline
getirmektedir. Bu özelliklere, suyun yerküre
üzerinde eþit olmayan daðýlýmý da eklenince,
su sorunlarý çaðýmýzýn en büyük temel sorunlarýndan biri olarak gündeme oturmaktadýr.
Dünyamýz, þimdiye kadar görülmemiþ bir
hýzla deðiþime uðramaktadýr. Nüfus artýþý,
göçler, þehirleþme, bilinçsiz sanayileþme,
toprak kullanýmýndaki deðiþiklikler, iklim
deðiþiklikleri, ekosisteme verilen zararlar gibi
pek çok faktör, gelecekte su kaynaklarýnýn
yeterliliði ve kullanýmý açýsýndan sorun oluþturmaktadýr. Gezegenimiz'in nüfusunun 2050
yýlýna kadar ortalama iki milyar ve üstü
olarak artmasý beklenmektedir. Dünya
nüfusunun yarýsý halen kentlerde yaþamakta
olup, þehirleþme hýzla büyümektedir. Nüfus
ve buna baðlý olarak tüketim arttýkça, tabii
kaynaklar, gýda ve enerjiye olan taleple birlikte fiyatlar da yükselecektir. Bu durum,
Dünyamýz için tehlike çanlarýnýn çoktan çalmaya baþladýðýnýn ve giderek daha büyük
sýkýntýlar yaþanacaðýnýn açýk göstergesidir.
Sorunlar apaçýk ve ortada olmasýna raðmen,
insanlýk maalesef duyarlý ve bilinçli adýmlar
atmak konusunda gecikmiþtir. Bundan tam 15
yýl önce 2003 yýlýnda Kyoto, 3. Dünya Su
Zirvesinde ortaya çýkan sonuç, "Su kaynaklarý
üzerinde gezegenimizde büyük bir baskýnýn
oluþmuþ olduðu, artan tüketim ihtiyaçlarýnýn
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karþýlanmasýnýn, yakýn bir gelecekte insanlýðý
açlýk ve susuzlukla karþý karþýya getireceði"
þeklinde açýklanmýþ, çarpýcý bir neticeyi içermektedir.
Tatlý su kaynaklarýnýn kullaným miktarý ve
saðlýklý suya eriþim giderek ülkelerin sýnýrlarýný aþan, küresel bir kriz halini almýþtýr.
Krizin büyüklüðünü ve önemini ise su için
kullanýlan "mavi altýn" tabiri yeterince açýk
bir biçimde ortaya koymaktadýr. Ortaya çýkan
tablo, yüzyýlýmýzda su savaþlarý yaþanabileceðinin altýný çizmekte ve su sorununa baþka
boyutlar kazandýrmaktadýr. (Nilgün Göner
Tamer - Türkiye'de ve Dünya'da Su
Hizmetleri ve Yönetim Politikalarýnýn
Deðerlendirilmesi)
Dünyamýz'ýn yaklaþýk % 75'i sudur. Ancak
bu suyun % 1' i kullanýlabilir durumdadýr.
Kiþi baþýna kullanýlan su miktarýnda dünya
ortalamasý 7.500 metreküp civarýnda iken,
ülkemizde bu miktar 2007 verilerine göre
1586 metreküp kadardýr. 2030 yýlý için
nüfusumuzun yaklaþýk 100 milyon olacaðý
öngörüsüne göre, kiþi baþýna düþen kullanýlabilir su miktarýnýn 1.120 metreküp civarýnda
olacaðý söylenebilir. ( Doç. Dr. Betül Akýn Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Bilimleri Anabilim Dalý Bþk.)
Ülkemizin mevcut su potansiyeli olan 112
milyar metreküp suyun da ancak % 36'sýný
geliþtirebildiðimiz görülmektedir. Bu durumda mevcut büyüme hýzý, su tüketim alýþkanlýklarý gibi faktörlerin etkisi de gözönüne
alýndýðýnda, su kaynaklarý üzerinde ülkemizde
ve tüm dünyada oluþabilecek baskýlarý tahmin
edebilmek zor olmayacaktýr. Talebin artmasý,
su kaynaklarýnýn kirletilmesi ve kötü
yönetilmesi, suyu giderek daha kýt bir kaynak

SEVGÝ DÜNYASI

haline getirmektedir. Bu durumda, gelecek
nesillere saðlýklý ve kullanýlabilir su, yeterli
su, býrakabilmek için kaynaklarýn çok doðru
ve akýllýca kullanýlabilmesi, korunup geliþtirilmeye çalýþýlmasý gerekmektedir.
DÜNYAMIZ'DAKÝ SU MÝKTARI ve
SU KAYNAKLARININ DAÐILIMI
Mavi Gezegen olarak adlandýrýlan ve dörtte
üçü su ile kaplý olan Dünyamýz'daki toplam
suyun % 97'si tuzlu su olup, büyük miktarý
okyanuslarda bulunmaktadýr. % 3 oranýndaki
tatlý suyun, % 68,3'ü gibi önemli bir oraný
Antarktika ve Grönland'da buz daðlarý ve
buzullarda, % 31,4'ü yer altýnda, kalan kýsmý
olan % 0,04'ü ise yüzey suyu olup, bunun %
87'si göllerde, % 11'i bataklýklarda ve % 2'si
de nehirlerde bulunmaktadýr.
Bu durumda yeryüzündeki su kaynaklarýnýn
yaklaþýk %1'i kullanýlabilir durumda bulunmaktadýr. Yüzeyde göller ve akarsularda
bulunan tatlý su oranýnýn çok düþük olmasý,
kolaylýkla yararlanýlabilecek su miktarýnýn ne
kadar az olduðunu göstermektedir. Yeraltý
suyu miktarý ise yüzeydeki sulara göre çok
fazladýr. Ancak bu sularýn önemli bir bölümü
çok derinlerde olup, çýkarýlýp kullanýlmasý
günümüzün ekonomik koþullarý nedeniyle
kýsýtlanmaktadýr. Yaþanabilecek iklim deðiþiklikleri dýþýnda, Dünyamýz'daki içilebilir su
kaynaklarý miktarý sabittir. Ýçilebilir su potansiyelinden daha fazla suyun tüketilmesi durumunda yeraltý su rezervleri tüketilmeye baþlamakta ve kullanýlabilir su kaynaklarý azalmaktadýr.
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Güney Amerika'da %96'sý, Kuzey Amerika'da
%95'i, Batý Avrupa'da %80'i, kamu kurumlarý
tarafýndan yönetilmektedir.
Dünya genelinde özel su piyasasý oldukça
dardýr, bir baþka deyiþle insanlýðýn çok küçük
bir bölümü su hizmetini özel þirketlerden
almaktadýr. (2007-2013, 9.Kalkýnma Planý
Devlet Planlama Teþkilatý Raporu)
Toplum, ciddi bir bilmeceyle karþý karþýya:
Su rekabeti, sadece ülkeler içinde ve arasýnda
deðil, insanlarla baðýmlý olduðu ekosistemler
arasýnda da giderek artýyor. 2030 yýlýna kadar,
Dünya nüfusuna eklenmesi beklenen 1 milyardan fazla insanýn beslenmesini bugünkü
ortalama su tüketimi düzeyinde (ortalama
beslenme için gereken yaðýþ ve sulama)
tutabilmek için yýlda 2040 km3 su gerekmektedir. Bu rakamýn 24 adet Nil Nehri'nin yýllýk
su miktarýna eþit olduðu düþülünce, bu kadar
büyük miktarda ek suyun doðal sistemlerden
elde edilmesinin çevreyle ilgili deðeri ne olacaktýr? Besin üretimi için, yaðýþlardan daha
fazla yararlanýlmasý gerekiyorken, artan
nüfusun tahýl ihtiyacýný karþýlamak üzere yer
açmak amacýyla ve diðer nedenlerle ormanlar
kesilmektedir. Daha fazla sulama yapýlmasý
ise nehirler, göller ve diðer su kaynaklarý
üzerindeki baskýnýn artmasý anlamýna gelmektedir. En önemli netice ise insanýn gereksinimlerini karþýlamak üzere ekosistemden
büyük fedakârlýklar yaparak halen hýzla artmaya ve çoðalmaya devam etmesi ve tüketim
alýþkanlýklarýmýza dair politikalarý uygulamayý sürdürüyor olmasýdýr.
TÜKETÝMÝN SU AYAK ÝZÝ

Tüm dünya ülkelerinde sular hemen
tümüyle kamu mülkiyetindedir. Günümüzde
su hizmetlerinin Asya ülkelerinde % 99'u,
Afrika'da %97'si, Orta ve Doðu Avrupa ile

Bir ülkenin su ayak izi, ülke halkýnýn tükettiði mal ve hizmetleri üretmek için küresel
olarak kullanýlan toplam su miktarýdýr. Tarým,
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endüstri ve evsel kullaným için, ýrmak - göl ve
su kaynaklarýndan (yüzey ve yeraltý sularý)
çekilen suyun yanýsýra, tarým ürünleri
yetiþtirmek için kullanýlan yaðmur suyunu da
kapsar. Su ayak izi, çevreyle ilgili ayak izine
benzer. Çevreyle ilgili ayak izi, belirli bir
insan topluluðu tarafýndan tüketilen mal ve
hizmetleri üretmek için gereken verimli alaný
hesaplarken su ayak izi, ayný mal ve hizmetleri üretmek için kullanýlan su miktarýný gösterir.
Bir ülkenin su ayak izi, iki bileþenden
oluþur. Ýç su ayak izi; ülke içinde üretilip
tüketilen mal ve hizmetler için gereken su
miktarýdýr. Dýþ su ayak izi: Ýthal edilen mallarýn tüketiminden kaynaklanýr. Bu da mallarýn üretimi için ihracatçý ülkenin kullandýðý
suyun miktarýný gösterir. Bir ülkenin ihracatý,
kendi su ayak izine dâhil edilmez.
Dünya genelinde dýþ su ayak izi, ülkeler
arasýnda çok büyük deðiþiklikler gösterse de
kiþi baþýna düþen ayak izinin %16'sýný oluþturur. Dýþ su ayak izi, toplam su ayak izinin
%50'sinden fazlasýna karþýlýk gelen 27 ülke
bulunmaktadýr. Dünyanýn ortalama kiþi baþý
yýllýk su ayak izi, olimpik bir yüzme havuzunun yarýsýna eþit olan 1.24 milyon litredir.
Su ayak izinin etkisi, bütünüyle suyun
nerede ve ne zaman çýkarýldýðýna baðlýdýr.
Suyun bol bulunduðu bir alandaki toplum ya
da çevre üzerinde olumsuz etki yaratma
imkâný düþüktür. Bununla birlikte, zaten su
kýtlýðý yaþanan bir bölgede ayný miktarda
suyun kullanýlmasý nehirlerin kurumasýna ve
ekosistemlerin tahribine yol açarak, biyolojik
çeþitliliðin ve geçim kaynaklarýnýn kaybedilmesiyle sonuçlanýr. Sýnýrlarý içinde su
kýtlýðý çeken bir ülkenin su ayak izini dýþsal-
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laþtýrmasý etkili bir strateji olabilir, ancak bu
ayný zamanda çevresel etkilerin de dýþsallaþtýrýlmasý anlamýna gelecektir. Sanal su
ticareti, genellikle ihracatçý ülkelerdeki çevresel, ekonomik ve sosyal sonuçlarý görmezden
gelen küresel piyasalarýn ve tarým politikalarýnýn etkisindedir. Sanal su ticareti,
büyük nehirler, göller ve yüzlerce diðer kaynakla birlikte 263 önemli su kaynaðýnýn birden fazla ülkenin sýnýrlarý içinde bulunduðu
bir dünyada, su kaynaklarýnýn yönetilmesinde
uluslararasý iþbirliðine duyulan ihtiyacýn altýný
çizmektedir.
Bir ürünün üretim zincirinde kullanýlan
toplam su miktarý, o ürünün su ayak izidir.
Tatlý su kaynaklarý üzerindeki küresel baský;
et, süt, þeker ve pamuk gibi yoðun su kullanýmý gerektiren ürünlere yönelik talep
yüzünden giderek artmaktadýr. Sadece bir
pamuk gömlek üretebilmek için 2.900 litre su
sarf edilmektedir. Dünyada tarým ve hayvancýlýkta kullanýlan suyun %3,7'si pamuk
üretimine gitmektedir. Bu miktar, kiþi baþýna
günde 120 litre suyun tüketilmesine karþýlýk
gelir. Bir litre þeker için ortalama 1.500 litre
su sarf edilmektedir. Bir insan günde ortalama
70 gr þeker kullanmaktadýr. Bu miktar 100
litre suya karþýlýk gelir. Þeker kamýþý,
Dünyada tarýmsal üretimde kullanýlan
suyun % 3,4'ünden sorumludur.
(WWF- Yaþayan Gezegen Raporu 2008)
DEÐÝÞEN DÜNYADA SU
2030 yýlýnda dünya nüfusunun % 67'sine
denk gelecek olan 5 milyar insanýn yeterli ve
saðlýklý su koþullarýna sahip olamayacaðý
öngörülüyor.
* 2030 yýlýnda Dünya nüfusunun % 47'si
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yüksek su sýkýntýsý bulunan alanlarda yaþýyor
olacak.
* Afrika'da 350 milyon kiþi temiz içme
suyuna ulaþmakta zorluk çekiyor ve yarým
milyar kiþi yetersiz sanitasyona sahip (atýk ve
yabancý maddelerden arýndýrýlmamýþ su) su
ile yaþamýný devam ettirmeye çalýþýyor.
* Maddi kaynaklar ile su kaynaklarý arasýnda önemli bir baðlantý bulunuyor. Günde 1.25
dolardan daha az para ile yaþayan kiþilerin
temiz içme suyuna eriþimleri bulunmuyor.
* Geliþmekte olan ülkelerde hastalýklarýn
% 80'i su ile ilintili, bu durum yaklaþýk yýlda
3 milyondan fazla insanýn erken ölümüne
sebep oluyor.
* Günde 5000 çocuk, her 17 saniyede bir
su sorunlarýna baðlý nedenlerden ölüyor.
* Dünyadaki her 10 ölümden birisi mevcut
su kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, saðlýða
uygunluk ve yeterli arýndýrma saðlanmasý ile
önlenebilir.
* Yaklaþýk 7 milyar olduðu tahmin edilen
Dünya nüfusu, her yýl ortalama 80 milyon
kadar ve katlanarak artýyor ve nüfusla birlikte
yýllýk su ihtiyacý da þimdilik 64 milyon
metreküp artýyor.
Birleþmiþ Milletler Ajansý tarafýndan derlenen ve 25 ülkede yapýlan araþtýrmalar sonucu hazýrlanan rapor yukarýda kýsa baþlýklar
halinde sýralanmýþ olup durumun ciddiyetini
açýkça ortaya koymaktadýr.
Günümüzde 40 ülkede 2 milyardan fazla
insan su kýtlýðý ile karþý karþýya bulunmakta,
1,2 milyar insan yeterli içme suyuna ulaþamamakta, 2,4 milyar insan kanalizasyon hizmetlerinden yararlanamamaktadýr. Bu durumun
sonucu olarak hastalýklar artmakta, gýda güvenliði tehlikeye girmekte, ülkeler ve bölgeler
arasý paylaþým sorunlarý ortaya çýkmaktadýr.
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Konu ile ilgili olarak yapýlan çalýþmalarda 2050 yýlýnda her dört kiþiden birinin
yeterli içme suyuna ulaþamayacaðý
öngörülmektedir. Özellikle geliþmekte olan
ülkeler bakýmýndan söz konusu sýkýntý daha
aðýr etkilere yol açacaktýr. Nitekim 2020 yýlýna yaklaþtýðýmýz bu tarihlerde geliþmekte olan
ülkelerin % 60 oranýnda su sýkýntýsý yaþadýðý
görülmektedir.
SU ZENGÝNÝ
ÜLKELER
ABD ve Kanada, Güney Amerika'da ise
Brezilya dünyanýn su zengini ülkeleri arasýnda. Dünyada su zengini ülkelerin baþýnda
Kuzey Amerika geliyor. Rusya ve Avusturya
da su zengini ülkeler arasýnda yer alýyor.
Fransa, Hollanda, Ýzlanda ve Norveç de su
zengini ülkeler arasýnda sayýlýyor.
Okyanusya'da ise Avustralya ve yeni
Zelanda'nýn su problemi yok. Ülkemiz ise
sanýlanýn aksine su zengini bir ülke deðil, zira
Türkiye'de kiþi baþýna düþen su miktarý 1500
metreküp civarýnda, bu miktar su zengini
ülkelerde 10.000 metreküp olarak belirtiliyor.
Yaþamýn temel maddelerinden biri olan
suyla ilgili sorunlarýn halledilmesi; uluslararasý iþbirliðini gerektirmekte olup tüketim
ve üretim politikalarýnýn yeniden belirlenmesi, nüfus artýþý, kaynaklarýn paylaþýmý, kullanýmý gibi çok yönlü sorunlarýn çözümüne
yönelik çalýþmalarý kapsamaktadýr. Asýl
olarak, insanýn yaþama ve su hakký benimsenmeden ve güç politikalarýnýn yerini, insanýn
temel haklarýna yönelik politikalarýn almadýðý
bir dünyanýn devamýnda, susuzluk ve buna
baðlý sorunlardan yaþamýný yitiren insanlarýn
sorumluluðu hepimizin olacaktýr.
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Doðu Anadolu Gezisi
Seyhun Güieçyüz

uzur ve sükûnet, içinde bulunduðumuz her anýn farkýnda
olup, þimdi'de yaþamamýzda
önemli rol oynar. Çünkü
sükûnet içinde geçen zamanda gözle
görmediðimiz, elle tutmadýðýmýz, kulakla
duymadýðýmýz nice hayýrlar vardýr. Sükûnet
içinde düþündüðümüzde, sahip olduðumuz
deðerleri görebiliriz ve mutlu olup þükredebiliriz. Meselâ, gözlerimizin, bizlere verilen paha biçilmez deðerde olan bir organ

H

olduðunu bu þekilde idrak edebiliriz.
Dolayýsýyla, çevremizdeki insanlarla ve
durumlarla en iyi iletiþim ve etkileþim
anahtarýmýz þimdi'dir. Geziler ise, insanlarýn þimdi'de kalmasýný saðlayan etkili ve
önemli metodlardan biridir.
Söz geziden açýlmýþken sizlere geçenlerde gittiðim ve etkilendiðim bir seyahatimden bahsedeceðim. Bu sefer Türkiye'nin
en doðusuna gittim.
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Oldukça sýcak bir Temmuz sabahýnda
Atatürk Havalimaný'ndan, Aðrý'ya doðru
yola çýktým. Bir saat kýrk iki dakika sonra
Aðrý Daðý, tüm ihtiþamý ve baþýnda bulutlardan oluþmuþ kutsal hâlesiyle bizi selâmlýyordu. Pencereden gördüðüm kadarýyla o
kadar muhteþemdi ki gözlerim yaþlarla
doldu. Þehir, adýný bu ulu daðdan almýþ. Bu
daðýn doðu tarafýnda ve hemen yanýnda
sanki kardeþi olan, Küçük Aðrý Daðý var.
M.Ö. 1340'da Hurri'leri bu bölgede
görsek de, daha önce Orta Asya'dan gelen
kavimlerin Anadolu'ya giriþ kapýsý olduðu
için birçok kavime, medeniyete köklü
olmasa da ev sahipliði yapmýþ Aðrý þehri.
Buradaki en önemli uygarlýk Urartular'dýr.
Aðrý Daðý'nýn yamaçlarýndaki kazýlardan
çýkarýlan Urartu yazýtlarý da; Urartu Kralý
Menua'nýn burada egemenliðini kurduðunu
ispatlamýþtýr.
Daha sonralarý, Ýlhanlýlar ve
Celayiroðullarý da M.S. 1256'ya kadar
Aðrý'da hüküm sürmüþler, 1514'deki
Çaldýran Savaþýyla birlikte Yavuz Sultan
Selim, Aðrý'yý Osmanlý topraklarýna katmýþtýr. Osmanlýlar Aðrý'ya "Þorbulak" adýný
vermiþ. Komutanýmýz Kâzým Karabekir
"Karaköse" adýný uygun görmüþtür.
Nuh tufaný ile ilgisinden dolayý Tevrat'ta
buraya Ararat Daðý ve Ararat Ülkesi de
denmiþtir. Aðrý Daðý da Türkiye'nin en
yüksek, Avrupa'nýn ikinci en yüksek
daðýdýr. Yüksekliði 5.137 metredir. Türkiye
sýnýrlarý içindeki bu daðýn bulunduðu il
Aðrý'dýr. Þehir olarak çok sade, küçük
olmasýna raðmen, þifalý kaplýcalarýyla
ünlüdür. Aðrý'da Avnik Kalesi diðer adýyla
Koçbaþý Kalesi'ni uzaktan seyrettik. Urartu
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dönemine aittir, sadece temelleri görülen
Türkiye'nin en eski kalelerinden biridir.
Diyadin bölgesinde Alaska'da bulunan
meteor çukurundan sonra en büyük meteor
çukurunu gördük. Bu çukur 1892'de buraya bir göktaþýnýn düþmesiyle oluþmuþtur.
Yolumuz, sonsuz alçak tepeler ve ovalarla kaplýydý. Aðrý Daðý bizi yol boyunca
bütün heybetiyle takip etti. Kendimi bu
pastoral güzelliðin içinde baþka bir gezegendeymiþim gibi hissettim. Nereye mi
gidiyoruz? Doðu Beyazýd'a doðru giderken
daldýðým enginlerden aniden karþýma bir
serap gibi çýkan ve sanki havada asýlý gibi
duran Ýshak Paþa Sarayý ile karþýlaþtým.
Epey uzakta daðlar arasýnda inanýlmaz,
anlatýlmaz ihtiþamla duruyordu. Giderek
yaklaþtýðýmýz bu saray 1685 yýlýnda
yapýlmýþ olmakla birlikte, inþaatý yüz yýl
sürmüþtür. Lâle Devrinin, yani III. Sultan
Ahmet'in emriyle yapýlmýþ, en son büyük
anýtýdýr.
Topkapý Sarayý'ndan sonra yapýlan saraylarýn en ünlüsüdür. 1784'de bitirilen bu anýt
eser Çýldýroðullarý'ndan II. Ýshak Paþa ve
Çolak Abdi Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþ,
kesme taþtan daðýn yüksek bir yamacýnda
inþa edilen kartal yuvasý gibi bütün vadiye hâkim bir konumdadýr. Sarayýn
doðu cephesindeki portalý, kabartma ve
süslemeleriyle Selçuklu sanatýnýn bütün
özelliklerini taþýr. Osmanlý'nýn doðudaki
baþþehrinin sarayýdýr. Bu sarayda
Osmanlý'ya ait bütün bürokratik iþler, Ýstanbul'a gitmeden halledilmekteymiþ. Saray üç
katlýdýr. 7600 metrekarelik bir alana oturtulmuþtur. Bir saray için gerekli bütün
bölümler (harem, toplantý salonu, aþevi,
camii, mahkeme salonu v.s.) vardýr. Sarayýn
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giriþi, savunmasý en zor olan doðu bölgesindedir. Taç kapýsý anýtsal deðerdedir.
Sarayýn dýþýnda hemen yan tarafýnda renkli
taþlardan yapýlmýþ mimarisi çok etkileyici
bir cami ve bir de türbe vardýr. Kuzey
cephesi uçurum kenarýndadýr. Kanatlý ejder,
aslan ve insan figürleriyle süslenmiþtir.
Sanki bir saraydan çok, tüm heybetiyle,
canlý bir tarih ve her tarafý sýr dolu efsane
olan ve benim görmeden ölmeyeyim
dediðim Ýshak Paþa Sarayý beni masal
dünyamýn saraylarýndan birinde gibi hissettirdi. Kuþ uçmaz, kervan geçmez daðlarýn
tepesinde vadiye hâkim þiddetli rüzgârlarýn
etrafýnda uðuldadýðý bir uçurumun kenarýnda son derece ince estetikle yapýlmýþ, taþ
iþçiliðinin Selçuklu döneminin en güzelini
sergileyen bu sarayýn buraya inþa
edilmesinin nedeni; Ýpek Yolu üzerinde
bulunmasýndan dolayý, önemli bir ticaret
kapýsý olmasýndanmýþ.
Yolumuzun üzerindeki Tendürek
Daðlarý'ndan çýkan Bendimahi Çayý’nýn
þelalesi olan Muradiye Þelalesine geldik.
Baðdat seferine çýkan Sultan IV. Murad'ýn
burada mola verip bir müddet kalmasýyla
þelalemize isim babasý oluvermiþ. Yemyeþil
aðaçlar arasýndan geçip, 50 metreden
aþaðýya dökülen þelalenin bir de karþý
kýyýsý var ki, çoðu dinlenme tesisleri o
taraftaydý. Þelaleyi karþýdan seyretmek,
onun ihtiþamýný görmek olacaðýndan,
karþýya geçmek için köprüye geldik.
Köprü, iki kiþinin zor geçebileceði, yerden
50 metre yüksekte ip halatlarýndan
yapýlmýþ. Zemini ise gene ip halatlarla
baðlanmýþ tahtalarla döþenmiþti. Böyle
tehlikeli ve böylesine kalabalýk köprüden,
sürekli sallanarak ve halatlara sýmsýký tutunarak geçmek hepimizi korkuttu. Deðdi
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mi? Evet deðdi, þelalenin gürül gürül akan
suyunu seyredip, aðaçlar altýnda demli
çayýmýzý içmek hepimize iyi geldi.
Nihayet Van'a geldik. Van'ýn tarihi arkeolojik verilere göre M.Ö. 5000 yýllarýna
yani kalkolitik döneme kadar uzanýyormuþ.
M.Ö. 2000 yýllarýnda ilk devlet kuranlar
Hurriler sonra M.Ö. 1200 Asurlular, bu
bölgeye hâkim olmuþ. Daha sonralarý pek
çok kavim tarafýndan istila edilmiþ.
Nihayet M.Ö. 900 yýllarýnda baþkenti
Tuþba (Van) olan Urartu Devleti kurulmuþtur.
Urartular, M.Ö. 612'ye kadar Van bölgesinden, güneyde Yukarý Mezopotamya'ya
kadar uzanan bölgede hüküm sürmüþlerdir.
M.Ö. 9. yy'da Kral Sarduri Van Kalesini
yaptýrmýþ ve Asurlular saldýrýnca kale bölgesine çekilip Rusahinili (Toprakkale)
þehrini kurup, buraya yerleþmiþlerdir.
Sonra Medler, arkasýndan Persler 200
yýl burada hüküm sürmüþlerdir. Büyük
Ýskender'de burada devlet kurmuþtur.
Makedonyalýlar elli yýl burada
yaþamýþlardýr. Bir müddet Bizans egemenliðinde kalmýþ. Hattâ rivayete göre
M.S. V. yüzyýlda Van'ý Asur kraliçesi
Semiramis'in kurduðunu söyler antik
Yunan yazýtlarý.
Bir ara Hz. Osman'ýn ordusunun eline
geçen Van, Emevi ve Abbasi yönetiminde
de kalmýþ. 1071'de Malazgirt savaþý ile
Büyük Selçuklular'a geçmiþtir. 1458'de
Kanuni Sultan Süleyman tarafýndan
Osmanlý Ýmparatorluðu'na katýlmýþtýr. 1915
yýlýnda buradaki Ermeniler'in Ruslarla birleþmesi sonucu büyük bir yýkým yaþamýþ.
1921'de Moskova antlaþmasýyla Ruslar,
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Van ve Bitlis'i iade etmiþlerdir, Türk
Devletine.
Van ismi, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Büyük Ýskender'in Van Kalesi'ndeki
"Vank" adlý bir mabetten esinlenerek
buraya Van adýný verdiðini yazar, ama akla
en yatkýn rivayet ise; Urartuca "Biane"
veya "Viane" adýndan çýkmýþ olduðudur.
Çünkü Urartulular kendilerine "Bianili"
derlermiþ.
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ve kar ile beslenir. Van Gölü'nün dýþarý
akýntýsý olmadýðý için tuz birikmesine sebep
olur kýyýlarda. Gölü besleyen dereler volkanik arazilerden geçip göle geldikleri için
beraberlerinde sodyum karbonat getirir.
Yaz aylarýnda gölün kýyýlarýna biriken
sodyum karbonat (NaCO3) yani soda,
toplanýp satýlýr ve Van için önemli gelir
kaynaðýdýr.

Van çok bereketli topraklar üzerine
kurulmuþ bir göl kenarý þehri ve geçit bölgesinde bulunuyor. Halký dünyadan haberdar ve okuyan bir þehir olan Van'ýn caddeleri ise hayli geniþ. Kaliteli modern
giyimlerin de satýldýðý pek çok maðazalarý
var. Orada çok lüks otomobiller de
gördüm. Edremit diye bir semti var, Van
Gölü kýyýsýnda ki görülmeli. Evler, bahçeler ayný Ýzmir Kordon'daki gibi. Lokantalar
temiz, bakýmlý. Aileler, gençler, kýzlý,
erkekli akþam yemek yiyorlardý, bizim
bulunduðumuz bahçeli ve Van kedileri olan
lokantada. Otelimiz Van Hilton'du.
Kaldýðýmýz gece düðün varmýþ, çok iyi
oldu çünkü eðlenen davetlileri gördük, çok
þýk ve zevkliydiler. Yalnýz kadýnlarýn çoðu
sarý ve çok uzun saçlýydý. Bence modayý
biraz abartmýþlardý. Ben size biraz da Van
Gölünü, yöresel aðýzla, Van Denizi'ni
anlatayým.

Dünyanýn en büyük soda kaynaðý göllerinden biri olan Van Gölü, Ýnci
Kefalleri'nin de yuvasýdýr. Bu balýklar,
göldeki planktonlarla beslenir, üç yaþýnda
üremeye baþlar ve dünyada sadece Van
Gölü'nde rastlanan bir olayý yaþar ve insanlara yaþatýrlar. Ýnci Kefali, sazan balýðýnýn
bir türüdür ve üremek için yani yumurtalarýný býrakmak için göle akan nehirlere
gider ve oraya yumurtalarýný býrakýp, tekrar
Van Gölü'ne dönerler. Burada her baharda
yaþanan bu tabiat olayýnda, nehirlerin
akýþýnýn tersine dalgalara ve nehrin debisine karþý yumurtalarýný uygun yerlere
býrakma yani evlatlarýný doðurma mücadelesini zor koþullarda gerçekleþtirirler.
Onlarýn bu nehirlere göçü, Nisan ayýnda
ilâhi bir þölen havasýnda gerçekleþir.
Yavrular yumurtadan çýkýnca tekrar Van
Gölü'ne döner. Renkleri açýk gümüþ rengi
olan Ýnci Kefalleri ise bu þöleni her sene
tekrar eder ve Van Gölü'ne kavuþurlar.
Ömürleri ise sadece 7 yýldýr.

Nemrut Volkanik Daðý'nýn patlamasýyla
oluþan kraterde sular birikmiþ ve Van Gölü
oluþmuþtur. Van Gölü'nün suyu tuzlu ve
sodalýdýr. Yüzölçümü 3.713 kilometrekaredir ve denizden yüksekliði 1.646
metredir. Derinliði 171 metre olan gölde,
dört tane ada vardýr. Çevresindeki akarsular

Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Dünya'da
sadece Van Gölü'nde yaþayan Ýnci
Kefal'inin koruma altýna alýnmasýnda, Prof.
Dr. Mustafa Sarý ile birlikte büyük çaba
harcamaktadýrlar. Erciþ'te de her sene
"Uluslararasý Ýnci Kefali Göçü Kültür ve
Sanat Festivali" yapýlmaktadýr.
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Sabah kahvaltýdan sonra Gürpýnar'a
Urartu kazýlarýný görmek için yola çýktýk.
Yol boyunca ekili tarlalardan geçtik nihayet
Gürpýnar'a ulaþtýk. Kasabaya hiç uðramadan, yüksekçe bir tepede 2800 yýllýk
Urartu Kalesine vardýk. On senedir aralýksýz kazýlar yapýlan bu kalede Urartulara ait
inþaatlarda kullanýlan özel bir harç bulunmuþtur. Ayrýca 2800 yýllýk kanalizasyon
sistemi ve o dönemden kalma buðday ve
susam bulunmuþtur. Þimdilerde üniversite
üzerinde laboratuvar çalýþmalarý yapmakta
ve çoðaltmaktadýr. Ben bunlarý bizi
Çavuþtepe'de karþýlayan dünyanýn 20
Urartu uzmanýndan biri olan Sayýn Mehmet
Kuþman'dan dinledim. Kendisi ayrýca
Urartu alfabesini oluþturmuþ; bu dili hem
konuþuyor hem de yazýyor. 54 yýldýr bu
bölgenin adeta bekçiliðini yapan, uzmaný
olduðu bu konuda dünyanýn pek çok
yerinde ve ayrýca A.B.D'de sunumlara
çaðýrýlan Kuþman, bize iki saat süren bir
bilgi, tarih ve dil sunumu yaptý. Onun
coþkusuna ve yetmiþi geçen yaþýna raðmen
sürekli araþtýran, öðrenen kiþiliðine hayran
oldum. Her gün Van'dan iki saat otostopla
yol kat edip buraya geliyormuþ. Minik
bir kulübesi var, "ara sýra
misafirlerimi aðýrlýyorum" dedi.
Bizimle çok ilgilenen
sevgili Mehmet Bey, bize
Urartu Kralý II. Sarduri
tarafýndan inþa edilen
surlarý, su sarnýçlarýný,
tahýl ve yað küplerini
gösterdi. Saray, kalesiyle,
tapýnaklarýyla ve Urartu
eserleriyle, 2800 yýldýr
devam eden tüm
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ihtiþamýyla týpký bir açýk hava müzesi gibi
sundu bize kendini. Her biri 36 ton kapasiteli olan 120 adet küp, Urartu Krallýðýnýn
silolarýydý.. Çok etkilendim bu medeniyetten. Ticaret yolunun üzerindeki bu devletin
kazýlarý hâlâ devam ediyor ve Van Yüzyýl
Üniversitesinde, Urartu dili ve çivi yazýsý
için kürsü çalýþmasýnýn yapýlýyor olmasý,
bana müjde gibi geldi.
Van Kalesi'ne geldik. Kenarýnda salkým
söðütlerin bir tünel gibi üzerini kapadýðý
derenin yanýnda yükselen, sarp kayalarýn
üzerine M.Ö. 9. yüzyýlda Urartu Kralý I.
Sarduri tarafýndan yaptýrýlmýþ. Bir dönem
Tuþba ismi ile Urartu Devletinin baþþehri
olmuþ, oldukça büyük, uzun bir kale.
Çevresinde halen Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi arkeologlarý 35 derece sýcak altýnda
kazý yapmaktaydý, biz oradayken. Kaleye
týrmanmak zor oldu. Ýçinde kral mezarlarý
var, Kral I. Sarduri'ye ait zannedilen.
Asurca çivi yazýsý ile yazýlmýþ kitabeler
gördük. Kalenin içinde Osmanlý döneminde, rivayete göre Mimar Sinan'ýn yaptýðý minik bir cami var. Van þehri 1914'e
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kadar bu bölgede bulunuyormuþ ama
Ruslar þehri yýkýnca, halk yeni Van þehrini
gölün kenarýna kurmuþ.
Yemyeþil meyve bahçelerinin içinde,
sevimli evlerin olduðu Gevaþ'a geldik.
Burada bir zamanlar "Vizontele" filmi
çevrilmiþti. O zamandan beri pek
deðiþmemiþ. Oradan Ahlat'a doðru yola
çýktýk. Süphan ve Nemrut Daðlarý arasýnda
Van Gölü sahilinde bir platoya kurulmuþ,
bu sahil kasabasý görünümlü yerleþim bölgesi, tarihte çok önemli bir yerleþim
merkeziymiþ. Ahlat bir zamanlar "Kubbetül Ýslam" olarak adlandýrýlýrmýþ. Selçuklularýn önemli bir yerleþim bölgesi olmuþ.
Burada UNESCO Dünya Mirasý asil listesine alýnmýþ olan, Selçuk Mezarlýðý'ndayýz.
Burada önce Selçuklu taþ iþçiliði sanatýnda
çok önemli yeri olan Halime Hatun
Kümbeti'ni gördük, oradan Selçuklu mezar
taþlarýna geldik. Tam bir açýk hava müzesi,
yürüdüðümüz yollar tahta kalaslardan
yapýlmýþ ve yapýlan yedi yýllýk kazýlar
sonucu restorasyonlarla birlikte 8000 çeþitli
tip mezar ortaya çýkarýlmýþ.
Mezar taþlarý temizlenip, tekrar yerlerine
dikilmiþ. Bu mezarlýðýn
dünyada baþka eþi yok
çünkü 4 metre yüksekliðinde, tek parça taþtan
yapýlmýþ ve ortalama 1.5
metresi yerin altýna
gömülü, devasa taþlardan
oluþmuþ bir mezarlýk.
Mezar taþlarýnýn üzerindeki
süslemeler Selçuklu
sanatýnýn seçme eserleridir.
Ayrýca buradaki mezar
taþlarýnýn yüksekliði ölen
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kiþinin dünyadaki mevki ile doðru orantýlýymýþ. Ben bir tane çok kýsa mezar taþý
gördüm ve öðrendim ki, yandaki ulu taþýn
sahibinin, küçük oðlunun mezar taþýymýþ.
Ahlat'da ayný bölgede bir de Emir Bayýndýr
Kümbet'i var. Dünyadaki bu tip yapýlarýn
iki örneðinden birisi olan bu türbenin diðer
teki Azerbaycan'da bulunuyormuþ. Ayný
dönemde ünlü Ahlatlý taþ ustasý Baba Can
isimli bir sanatçý yapmýþ bu kümbetleri.
Akkoyunlu Uzun Hasan'ýn torunu olan
Emir Bayýndýr'ýn kümbetinde hem tekke,
hem zaviye vardýr. Bu kümbet Ahlat'ýn simgesidir, çünkü hem tarzý çok özeldir hem
de abidevi ölçülerdedir. Çatýsý ise diðer
kümbetlerden farklý, basýk koni þeklindedir,
çok özel bir eserdir.
Ahlat iklimi, bereketli topraklarý, Van
Gölü kenarýnda olmasý ve göç yollarý
üzerinde oluþuyla çok önemli bir yerleþim
bölgesidir. Ayrýca, ünlü bir inþaat taþý olan
Ahlat taþýnýn çýkarýldýðý yerdir.
Yolumuzun üzerinde olan Tatvan'a
uðradýk. Burasý da Van Gölü kenarýnda
kurulmuþ, çok þirin bir Ege kasabasý
görünümünde, Bitlis'e 20 km uzaklýkta
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olduðu için sanki Bitlis'in yazlýðý. Gölde
yelkenliler var, bazen su sörfü yarýþlarýnýn
yapýldýðý, deniz paraþütünün gözümün
önünden kayarak geçtiði, bu yemyeþil
deniz, ulaþým merkezi bir bölge.
Demiryollarýyla ülkenin her yerine gidebileceðimiz bir merkez. M.Ö. 9. yy dan
beri baþta Urartu Krallýðý'na, sonra da 1071
Malazgirt Savaþý'na kadar birçok devlete
ülke olmuþ, daha sonra Selçuklular'ýn egemenliðine geçmiþtir. Osmanlý yönetimine
1514'de geçen Tatvan, Kanuni Sultan
Süleyman'ýn vezirlerinden, Zal Paþa'nýn bir
tepe üzerine yaptýrdýðý Tahtý Van kalesiyle,
þehrin de adý olmuþtur. Þimdilerde kale
harap halde bulunuyordu.
Yollarda geçen sürelerde doðayý anlatmam zor çünkü çok bakir ve çok güzel
þimdiye kadar görmediðim, anlatmasý zor
bir bölgedeyim ve duygularým çoðunlukla
hüzün ve hayranlýk arasýnda gidip geliyor.
Nihayet Van Gölü kenarýndan bir
tekneyle 20 dakika sürecek bir yolculuktan
sonra, senelerdir "görmeliyim" dediðim
Akdamar Adasý'na kavuþacaðým. Seneler
önce çok saygý duyduðum bir büyüðüm
bana Akdamar Adasý'ndan bahsedip:
"Seyhun Haným, görün orayý" demiþti.
Evet, Akdamar Kilisesi uzaklardan bana
rehberlik ederek adaya getirdi sanki…
Badem aðaçlarýyla bezenmiþ, Unesco korumasý altýndaki kilisenin olduðu yere uçarcasýna çýktým, ilk iþim bu oldu. Burasý bir
zamanlar "Surp Haç Kilisesi" olarak
yapýlmýþ diðer adý "Koruma ve Korunma"
olan bir kilise. Çünkü 7. yy'da Kudüs'ten
Ýran'a bir parçasý kaçýrýlan "Hakiki Haç" ýn
diðer kýsmýný korumak için, Ermeni Kralý
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Gagik'in emriyle yapýlmýþtýr. Ermeni
mimarisinin ortaçað örneklerinin en iyilerindendir. Kýrmýzý taþtan yapýlmýþtýr. Ýlk
öne çýkan, günümüze kadar korunmuþ olan
kilisenin, dýþ duvarlarýndaki rölyeflerdir.
Rölyeflerde Ýncil'den alýnan sahneler iþlenmiþtir. Kilisenin içinde renkli freskler,
doðal bitki boyasýyla ve iç sývalar ýslakken
yapýlmýþ olup, birlikte kurumuþlardýr.
Kilisenin bulunduðu bölge adanýn en yüksek yeridir. Böylece adanýn her yerinden
görülmektedir. Ada insana huzur veren bol
aðaçlý ve esintili bir mesire yeri konumundaydý. Adanýn bu adý nasýl aldýðý hakkýnda
anlatýlan efsane þöyleymiþ:
Adada yaþayan Ermeni keþiþin güzel kýzý
Tamar, kýyýda çobanlýk yapan bir gence
âþýk olur. Çobanla, Tamar geceleri adada
buluþur. Çoban yüzerek adaya gelirken, kýz
da ona buluþacaklarý yeri göstermek için
fener tutarmýþ. Keþiþ, çobanla kýzýn iliþkisini onaylamadýðý için, bir rüzgârlý gecede
feneri sahilde yakýnca, çoban hemen yüzerek adaya gitmek için kulaçlamaya baþlamýþ dalgalarý, ama keþiþ fenerle sürekli yer
deðiþtirerek sudaki çobaný takatsiz býrakmýþ. Çoban gücü biterken "Ah! Tamar, Ah!
Tamar" diyerek boðulmuþ. Ada kavuþamayanlarýn aþkýný hatýrlatan bir ismin
sahibi olmuþsa da, kaderi çok þanslý gitmiþ.
Yaþar Kemal, Van'da çok seviliyor,
bunun sebebi çok özelmiþ çünkü Akdamar
Kilisesi'ni kurtarmýþ. Nasýl mý? 1950 yýllarýnda devletimizi yöneten hükümet, doðudaki Ermeni anýtlarýný ve Akdamar
Kilisesini yýkma kararý almýþ. Genç gazeteci Yaþar Kemal, bir iþ için Van'daymýþ o
dönem ve bir doktor yüzbaþýdan bu haberi
tesadüfen duyunca o dönemin Van valisi ve
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yerel gazetesi yardýmýyla, Cumhuriyet
Gazetesi yazarý olan Yunus Nadi'ye ulaþýp
olayý anlatmýþ. Onun aracýlýðýyla Milli
Eðitim Bakaný yýkýmý durdurmuþ.
25/06/1951'de Akdamar Kilisesinin þapeli
yýkýlsa da, asýl kilise ve adasý kurtulmuþ
Van'da Van kedilerinin neslini koruma
bölgesine gittik ve hemen bir kediciði
kucaðýma veren sevgili genç veterinerimizden, en taze bilimsel bir araþtýrma bilgisini
öðrendim, size aktarýyorum. Ankara kedisi
de, Van kedisiymiþ kulaklarý saðýr deðilmiþ.
Bazen uzun, bazen kýsa kýsa tüylü ayrýca
gözleri de ayný renk olabilirmiþ. Sevgi
alýþveriþimi kedicikle yaptýktan sonra,
Van'a has gümüþ iþçiliði olan "Savak" ý
öðrenmek için bir gümüþ atölyesine gittik.
Gümüþ iþçiliðinin, çok ince bir el iþçiliði
istediðini bir kere daha gördüm. Oradan
akþamüstü, güneþin Van Gölü'nü kýzýla
boyadýðý bir akþam seyretmeye göl kýyýsýnda bir kafeye gittik. Sahilde insanlar
yelkenlerini açmýþ, keyifli keyifli suyun
üzerinde akýp giderken kahvemizi içtik.
Bir ara, içeri gittiðimde çok büyük bir
kütüphanesi olan geniþ bir salonda buldum
kendimi. Duvarlarda ünlü Türk þair ve
yazarlarýnýn resmi olan þýk koltuklarýn
olduðu bu salon beni çok þaþýrttý. Bu
kütüphane kimin dediðimde, genç bir
beyefendi, çok güzel bir Türkçe ile kendi
kitaplarýndan oluþturduðunu söyledi.
Oranýn sahibiymiþ, kýþýn haftada iki gün
okuma toplantýlarý yapýyorlarmýþ dostlarý
ile, Van beni þaþýrtmaya devam ediyor…
Akþam otele dönerken Van Gölü kýyýsýndaki pembe flamingolarý seyretmek için yol
üzerinde gütmekte olduðu inek sürüleriyle
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bize yol veren çoban genç kýz gördük.
"Nasýl gideceðiz, flamingolara?" diye sorduk. Önce bize selâm verdi, sonra yolu
tarif etti ve 'Bu bölgeyi beðendiniz mi?'
diye sordu. Konuþurken Van Yüzüncü Yýl
Üniversitesi iþletme mezunu olduðunu,
ama ailede inek sürüsüne bakacak kimse
olmadýðý için þimdilik çobanlýk yaptýðýný,
ablasýnýn da ineklerin sütünden, otlu peynir
yaptýðýný öðrendik ve çiftliðine davet
edildik.
Önce uzaktan, güneþin akþam gidiþini
sanki selâmlamak için dizilmiþ olan pembe
flamingolarý sessizce seyrettik. Onlar bir
müddet sonra Van Gölü ile birlikte pembeye bulandýlar, gökyüzünün rengiyle bütünleþtiler, her yer pembeye kesti. Rabbime
çok þükrettim, bana bu resmi gösterdiðine.
Ýnanýlmaz bir gün batýmýna eþlik ettim.
Alacakaranlýkta, çobanýmýzýn çiftliðinden, otlu Van peynirlerimizi aldýk. Göl
kenarýnda, odun kütüklerinin üzerinde
sohbetler eþliðinde akþamý karþýladýk.
Sabah hemen yollara koyulduk. Gürpýnar
yolu üzerindeki Hoþap Kalesine gidiyoruz.
Ýleride askerlerimizin sýðýnaklarý vardý.
Aralýklarla dizilmiþ, biraz yüksekçe yerlerde. Durduk, týrmanýp yanlarýna çýktýk.
Þartlarý çok zor olmakla birlikte, yüzleri
gülüyor yiðitlerimizin, tehlike olmadýðýný,
rahat olduklarýný söylediler onlarýn gözlerine bakýnca dayanamayýp aðladýðýmý
gören bir evlat geldi, sarýldý bana:
"Anacýðým merak etme. Burasý þimdilik
tehlikeli deðil, biz iyiyiz" dedi.
"Ah! evlâtlar, biz evlerimizde güvende
isek, sizin sayenizde Rabbim sizleri çok
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korusun" diyemedim aðladýðým için, ama
hep diyorum zaten.
Hoþap Kalesi, Van'a 60 km. uzaklýkta
1643 yýlýnda, Mahmudî Süleyman tarafýndan kayalarýn içi oyularak yapýlmýþ. Ýçeri
girince, taþlarýn oyularak yapýldýðý merdivenlerle, sarp bir daða sanki içinden týrmanarak, 20 metre yüksekte bir açýklýða çýktýk. Burada mescit, sarnýç ve zindan var ve
kalenin yan tarafý uçurum. Türkiye-Ýran
yolu üzerinde çok stratejik öneme sahip bir
yerde yapýlmýþ. Ana kapýsý demirden, iki
kanatlý hâlâ saðlam. Surlarýnýn bir kýsmý
yýkýlmýþ olsa da uçlarý sivri sivri inþa
edilmiþ. Kalenin eteklerinde çok þirin bir
köy var. Kalenin kapýsýnda gölgede oturan
köy koruyucularý ve biri kocaman üç
bacaklý, çoban köpekleri duruyordu, konuþtuk. Köpek hemen kendini sevdirdi. Üç
gündür, her akþam yemek artýklarýmýzý
toplayýp hep gezdiðimiz yerlerdeki hayvanlarý beslediðim için ona da yemek verdik.
Çok mutlu oldu, yanýmýzdan ayrýlmadý ve
sözümü dinleyip, korkanlarýn yanýna hiç
gitmedi. Ondan ve ve küçük arkadaþýndan
ayrýlmak benim için zor oldu.
Bitlis'e doðru yola çýktýk. Yol üzerindeki
El-Aman Kervansarayý'na uðradýk. Burasý
16. yy'da Van Beylerbeyi Köse Hüsrev
tarafýndan yapýlmýþ, 45 odasýyla tarih
barýndýran bir külliye. Dükkânlarý, cami,
hamamýyla ipek yolu üzerinde bulunuyor.
Türkiye'nin en büyük haný, 6.400
metrekare üzerine kurulmuþ. Bitlis Eren
Üniversitesi aslýna uygun olarak restore
etmiþ. Þimdi sosyal bir alan olarak kullanýlýyor. Hanýn içinde, bin beþ yüz kiþilik
restoran, on beþ bin kitap kapasiteli
kütüphane ve toplantý salonlarý var.
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Uluslararasý Sempozyumlar için, aranan
merkez olmuþ. Yollardaki manzaralar
benim ruhumu benden ayrý uçuruyor, dað
tepe geziyor sanki.
Bitlis'teyiz. Onu önce çok yüksekten
seyrettik. Ýlginç bir yerleþimi var. Derin,
dar bir vadinin içine kurulmuþ. Bitlis, yeni
taþ devri denilen Neolitik çaðdan beri, yani
7.000 yýldýr insanlarýn yaþadýðý bir bölge.
Önce Hititler, sonra Hurriler, daha sonra
Asurlular'ýn, egemenliðinde kalmýþ.
Urartular da, buralarda yaþamýþ. Sýrasýyla
istilâlar yaþayan Bitlis'e Büyük Ýskender de
gelmiþ ve buraya "Cennetim" demiþ.
Komutanýna M.Ö. 332'de "Öyle bir kale
yap ki, burayý ben bile fethedemeyeyim"
demiþ. Öyle de olmuþ. Komutan Badlis'in
yaptýðý kaleyi fethedemeyen Ýskender, orayý
terk etmiþ. Komutan, bir müddet buralarýn
kralý olmuþsa da, hediyesi þehre verdiði
kalesi olmuþ.
Kaleyi Bitlis Deresi'nin bulunduðu
yerdeki yalçýn bir kaya bloðuna yapmýþtýr.
Hâlâ büyük bir ihtiþamla aslýna uygun
restore edilmiþ halde duruyor. Bir müddet
Osmanlýlarýn derebeyliði olmuþ ve 1916'da
I. Dünya Savaþýnda Ruslar burayý yerle bir
etmiþtir. Bitlis, I. Dünya Savaþý'nda
Osmanlý'nýn ilk istiklâline kavuþan þehridir.
Van gölü, Bitlis il sýnýrlarý içindedir. Fýrat
ve Dicle nehirleri, Bitlis'ten geçer ve deniz
seviyesinden 1.545 m. yüksekte bulunduðu
için kýþlarý çok soðuk olur ve kuru havanýn
hâkim olduðu volkanik bir bölgedir. Çevresinde volkanik çöküntülerden oluþmuþ, volkanik göller vardýr. Bu güzel þehir, doðasý
açýsýndan da çok farklý bir manzaraya sahiptir. Meralar, meþe ormanlarý, kýzýlçam
ormanlarýyla yemyeþil bir vatan topraðý.
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Bitlis'in içinde, kale önemli bir yer tutuyor. 2.800 m. çevresi var. Ýçerisinde,
muhteþem bir han, 300 ev, bir cami var.
Caminin yanýnda da bir minaresi var.
Bitlis'te eskiden beþ tane minare ve beþ
cami varmýþ ama Ruslarýn iþgalinde, yerle
bir olmuþ tüm þehir. Düþmanýn çekilmesinden sonra, bir baba ve oðul Bitlis'e dönmek
için yola çýkar. Þehre hâkim olan, "Dideban
Daðý" eteklerine gelince baba, oðlunu
þehirde canlý kalýp kalmadýðýný öðrenmek
için yollar. Bir süre sonra oðul geri
dönerken, babasýna uzaktan baðýrýr:
"Þehirde yaþayan yok, sadece beþ minare
ayakta" der. Baba bunu duyunca yüreðine
ateþ düþer, oðlunu yanýna çaðýrýr: "Beri gel
oðlan, beri gel" der.
Bu ünlü türkü, bu acýyý anlatan bir hikâyenin aðýtýdýr. Biz Bitlis'te dört minareyi
gördük, beþincisi yoktu. Ne yazýk ki, 1950'de fýrtýnada yýkýlmýþ. Önemli bir ayrýntý da
þu ki, bu bölgelerde camiden ayrý yapýlýyor
minareler ve dýþarýdan giriliyor içine.
Bitlis'te yerleþim, yokuþlarla birbirine
baðlanan yollarla oluþmuþ. Tepede ulu
aðaçlarýn bulunduðu bölgede "Ýhlasiye
Medresesi" var. Bitlis Etnografya Müzesi
burada bulunuyor. Bitlis kale kazýlarýndan
çýkan Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlý
eserlerini de gördük. Öðlen de buranýn ünlü
kuyu kebabýný yemek için, lokantaya
geldik. Burada ailecek yemek yiyenler ve
genç hanýmlar vardý. Modern ve düzgün
giyimli insanlar gülerek, neþeyle yemeklerini yiyorlardý. Çok memnun oldum.
Esnaf da çok nazik davranýyor insanlara,
bunlarý görmek bizlere güven verdi.
Daðlarýn arasýndan geçerek gidiyoruz,
birkaç tane krater gölü gördük bazýlarýnýn
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suyu sýcaktý. Çünkü bu bölgelerde, devamlý
volkanik faaliyetler devam ediyormuþ.
Nemrut volkanik gölündeyiz, rengi de,
çevresi de çok güzel. Ulaþabilmek için
epey tepe týrmandýk. Bu göl dünyanýn ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü
olup adýný M.Ö. 2100 yýllarýnda yaþamýþ,
Babil Kralý Nemrut'tan almýþ. Yüksekliði
2.250 m. Olup etrafý dik yamaçlar ve sarp
kayalarla çevrili, geniþliði ise 10 km.
Gölün çevresinde kaplýcalar var ve bazý
yerde suyu, sýcak tektonik aktivasyondan
kaynaklanýyormuþ.
Tatvan'da geceyi geçirdik ve sabah yataklý vagonlarýmýza binip Ankara'ya doðru
yola çýktýk. Vagon sýrf bize ait ve çok
temiz, yemeðimizi kendimiz kahvaltý þeklinde yiyeceðiz. Yol boyunca bir sürü þehirden, daðlar, tepeler, dereler aþarak geçtik.
Akþam, derin bir uyku uyudum. Nasýl mý?
Trenin sesi ve sallantýsýný çok severim.
Ýstanbul'da yatýlý okurken hep memleketime (Adana'ya) yataklý vagonla giderdim
ki, o zamanlar tren ve her þey yabancý þirkete ait olduðu için çok lüks olurdu, biz
trende çok eðlenirdik.
Yaþasýn! Ankara'dayýz, hemen taksilere
atlayýp, Anýtkabir'e ziyarete gittik. Her
zamanki gibi çok kalabalýktý ve ben her
zaman olduðu gibi çok heyecanlýydým,
sanki bizzat Atatürk'le buluþacakmýþým gibi
sevinç ve coþku içindeydim. Duygularýmý
anlatmam çok zor. Müzeyi de gezdim ve
hýzlý trenle Ýstanbul'a doðru yola çýktým.
Çok rahat bir, dört buçuk saat geçirdim.
Akþam evimde, gönlüm, aklým dolu dolu
yaþadýklarýmý düþündüm. Hayat da böyle
hýzlý geçiyor dedim. Tekrar baþka bir
gezide görüþmek üzere, sevgiler.
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Dolores Cannon - 2

Yeni Dünya
Çeviren ve Özetleyen: Ýsmail Acar

B

u geçiþ deneyimini rahatça gerçekleþtirebilmek için CANNON önerilerini þöyle sýralýyor: "Meditasyon
çok iyidir, çünkü bedeni gevþetir ve bedene
büyük ölçüde yardýmcý olur. Eðer diðer boyuta geçecekseniz, bedenin daha hafif olmasý
gerekir, bu nedenle aðýr etlerden uzak durun.
En iyi diyetin canlý yiyecekler olduðunu
söylüyorlar: taze meyve ve sebzeler,
mümkünse organik. Biraz balýk veya tavuk
alabilirsiniz, çünkü daha hafifler. Ama, þekerden uzak durun ve bol bol su için. Suyun
deðerinin bilinenin ötesinde olduðunu
söylediler. Sývý diyetler tercih edilmelidir.

bir insaný, bu dünyaya geldiklerinde planlarýnýn ne olduðunu asla bilemezsiniz. Bunu
baþkasý için biz de yapamayýz."
Sözkonusu kitabýn son kýsmýnda Dolores
CANNON okurlarýna günümüzde 3. Boyut
gerçeði açýsýndan nelerin deðiþeceðini anlatmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz dönemin,
insanoðlunun yaratýlmasýndan bu yana, en
önemli dönem olduðunu vurgulamaktadýr.
Kitabýn 'Yeni Dünya' Kýsmý 6 bölümden
oluþmaktadýr:
1. Yeni Dünya
2. Eski Dünya
3. Daha Önceki Geçiþ
4. Bedenin Deðiþmesinin Fiziki Etkileri
5. Yeni Bedenler
6. Geride Kalanlar

Bir süre Yeni Dünya'da yaþadýktan sonra
herhangi bir þey yemeye gereksinimimiz
olmayacak. Yeni Dünya'ya gitmek için ölmek
gerekmiyor. Fiziksel bedeninizi birlikte
götüreceksiniz. Bu kademeli bir süreçtir.
Gerçekleþtiði zaman fark etmeyeceksiniz bile.
Iþýk varlýklarýna dönüþeceðiz.

CANNON 'Yeni Dünya' konusunda þunlarý
söylemektedir:

"Ailem, yakýnlarým, çocuklarým ne olacak,
onlarýn geçeceðinden nasýl emin olabilirim?"
sorusu çok sorulmaktadýr. Emin olamazsýnýz.
Ne kadar tanýdýðýnýzý düþünseniz bile baþka

"Seanslarým sýrasýnda 'Yeni Dünya' ve
'Geçiþ' konusunda sorduðum zaman, 'Sana
her þeyi söyleyemeyiz, çünkü neler olacaðýný
biz de bilmiyoruz. Tüm sorularýna yanýt vere-
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meyiz, çünkü biz de bilmiyoruz. Tüm
Gezegen'in titreþim ve frekansýný deðiþtirecek
olmasý ve baþka bir boyuta girecek olmasý,
Evrende þimdiye kadar ilk kez olacak bir þey'
diyorlar.
Bu nedenle neler olup biteceðinden onlar
da emin deðiller, ama bu Dünya'daki en
büyük gösteri. ET'lerin hepsi ve diðer
Gezegenler'den tüm varlýklarýn hepsi oradan
bizi izliyorlar. Hepsi bunu baþarýp baþaramayacaðýmýzý görmek istiyor. Bu çok önemli ve
daha önce hiç yapýlmamýþ. 'Yeni Dünya'
gerçekten bilmediðimiz bir kavram, çünkü bu
daha önce hiç gerçekleþmemiþ büyüleyici bir
süreç."
1. Yeni Dünya
Çalýþmalarýmda bana her þeyin enerjiden
oluþtuðu, þekil ve desenlerin (formlarýn)
frekans ve titreþim tarafýndan belirlendiði
söylendi. Enerji hiç yok olmuyor, sadece þekil
deðiþtiriyordu. Dünya'nýn titreþim ve frekansýný deðiþtirdiði ve kendisini yeni bir boyuta
yükselttiði vurgulandý. Bizleri saran sayýsýz
boyutlar vardýr. Ancak, onlarýn titreþimleri
arttýkça, gözlerimiz onlarý görememektedir.
'Koruyucular/Muhafýzlar' kitabýmda
Dünyadýþý Varlýklarýn bu özelliði nasýl kullandýklarýný, araçlarýnýn titreþimlerini azaltýp,
çoðaltarak nasýl seyahat ettiklerini anlatmýþtým. Deðiþimin hýzla gelmekte olduðunu
ve anlýk bir olay olacaðýný bizlere anlatmak
istiyorlar. Gelen bilgilere göre, frekans ve
titreþim arttýkça, fiziki etkiler daha fazla fark
edilecek. Etrafýmýzda fark edilmeden olan
deðiþimler karþýsýnda fiziki bedenlerimiz de
uyum için deðiþmek durumunda. Deðiþime
uyabilmek için beslenme düzenine ve yenip
içilene dikkat edilmelidir. Kiþiler, çevresini
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kirleten yoðun maddeler ve toksinler
nedeniyle vücut frekanslarýný daha yüksek
âlemlere yükseltememektedir. Ayrýca vücut
yükselebilmek için incelmelidir de.
Detoks iþlemi için içtiðimiz su yapýlandýrýlmalýdýr [canlandýrýlmalý, harekete geçirilmeli]. Su hem vücudumuzun hem de
Gezegenimiz'in yüzde yetmiþini oluþturmaktadýr. Bu nedenle vücudumuza aldýðýmýz
suyun rezonansý önemlidir.
Suyu içerken sahip olduðumuz bilgi ile onu
yapýlandýrmalý, ona bilgi yüklemeliyiz: Suyu
döndürün, onun döndüðünü, saat veya aksi
yönde anafor oluþturduðunu tasavvur edin.
Onun dengesini bozun. Suya enerji
katýldýðýný, döndüðünü ve anafor oluþturduðunu tasavvur edin. Düþünceniz suya enerji
verecek, yaþam gücünü suya yeniden katacaktýr. Gezegen'de her þey -ister kaya ister
akýþkan olsun- yavaþ veya hýzlý hareket eden
sývýdýr. Her þeyde ne olduðunu bilen rezonans
ve hafýza vardýr. Ýnsanlýk ise, ne olduðunu
bildiren rezonans ve hafýzayý kaybetmiþ
durumdadýr, ancak su bu bilgileri tekrar canlandýrabilecektir.
2003 yýlýndan itibaren geride kalacak kiþiler
ile ileri gidecek kiþiler arasýnda büyük bir
ayrýþma baþlayacaktýr.
2. Eski Dünya
Kitabýn bütününde olduðu gibi bu bölümde
de hipnoz halinde sesi ve kiþiliði deðiþen
danýþanlarla karþýlýklý soru-cevap þeklinde
bilgi alýþ-veriþi vardýr. Bu bilgi alýþ-veriþi,
Dolores CANNON'un 'Sual'i, Danýþanýn
(medyumluk da yapan hastanýn) 'Cevap'ý
þeklinde belirtilmiþtir.
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Sual: Ona ne gösteriliyor, neye benziyor?
Cevap: Enerji. Sanki beni enerji ile þarj
ediyorlar. Yoðun bir þekilde hissediyorum.
Sanki sevgi gibi.
Sual: Siz buraya deðiþim zamaný gönüllü
olarak geldiniz. Bana her þeyin hýzlandýðý,
içinde bulunduðumuz boyutun titreþim ve
frekanslarýnýn deðiþtiði bilgileri verilmekte.
Cevap: Evet, doðrudur. Çok yakýnda karmaþa (türbülans) geliyor Saðlam basýlmasý
gerekiyor. Sizlerin sabit durmanýz gerekir,
çünkü insanlar karmaþa içinde kaybolacaklar.
Sual: 'Karmaþa' derken daha þiddetli Dünya
deðiþimleri anlamýnda mý?
Cevap: Bu duruma insanlar ve Dünya'daki
deðiþimler neden oldu. Gelmekte olan yeni
enerjilere insanlar alýþkýn deðil. Bu kapsamlý
bir karmaþa (kaos) yaratacak. Sadece belirginleþen durumu yorumlayabilenler, sakin
kalýp karmaþa içinde olanlara güvence olacaklardýr.
Sual: Bana, titreþim ve frekanslarýn artmasý
sonucu bu deðiþimlerin iki ayrý Dünya yaratacaðý söylendi: 'Eski Dünya' ve 'Yeni Dünya'.
Doðru mu?
Cevap: Evet, doðrudur. Deðiþik bir Dünya
olacaktýr. Bazý ruhlar deðiþimden sonra kalacak ve yaþamaya devam edecektir. Fakat yeni
enerji sadece kendi enerjilerini yükseltmiþ
olanlar için yaþanabilir olacaktýr.
Sual: Bahsettiðiniz karmaþa (türbülans)
'Eski Dünya'da mý olacak?
Cevap: O þimdi, içinden geçtiðimiz
deðiþimler ile birlikte. Þimdi burada olan
kiþiler deðiþimden önce fiziki ortamda oynayacaklarý önemli rolleri hatýrlamalýdýrlar.
Hadiselerin içinde yardým edecek kiþilere
ihtiyaç vardýr. Onlarýn ruhsal seviyeleri 'gri'
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alanda olabilir. Onlarýn zýplama cesaretleri
varsa daha yüksek titreþimlere çýkabilirler.
Eðer enerjinizi koruyabilirseniz, o dönemde
herhangi bir kimse için yapacaðýnýz çok
önemli, hayati þeyler olabilir; çünkü siz daha
yüksek titreþime çýkacaklar için el olabilirsiniz.
Sual: Yani daha üst titreþimlere çýkmak?
Yani 'Yeni Dünya' bu karmaþayý (türbülansý)
deneyimlemeyecek?
Cevap: Bu sadece bir baþlangýç. Hadiseler
baþladý ama karmaþa halen baþlamadý. Ýnsanlar karýþýklýk içinde dolanýp duruyorlar, çünkü
hayalleri paramparça. Bu dönem, sizler gibi
yardýma gelmiþ olanlarýn güçlerinin sýnanma
zamaný. Ýnsanlarýn sokaklarda þaþkýn ve korku
içinde koþuþacaklarý zamanlar olacaktýr.
Sual: Tsunami, fýrtýna gibi mi?
Cevap: Dünya çapýnda ve deðiþik yerleþimlerde deðiþik durumlar söz konusu.
Bazýlarý doðal, bazýlarý da yönetimde olanlardan kaynaklanacak. Onlar deðiþimin farkýndalar, ama kabul etmek istemiyorlar. Gerçeði
duymak istemeyen çocuklar gibiler. Güçlerini
kaybetmek istemiyorlar. Mevcut duruma
tutunmuþlar, bu da daha fazla karmaþa yaratacak. Onlar ortama korku salarak titreþimi
düþürmek, böylece geliþmeleri yavaþlatmak
peþindeler. Onlar güçlerini korku salarak
saðlýyorlar ve Dünya'da hemen hemen herkes
korku içinde.
Sual: Bu kabul edilebilir mi?
Cevap: Yazýlý ve görsel basýn, filmler
kitlelere sürekli olumsuz ve korku tabanlý
bilgiler sunmakta. Ancak, gene bu dönemde
az da olsa yeterli miktarda olumlu haberler
de yayýmlanmakta. Bunlar durdurulamayacak
'domino etkileri' yaratacaktýr.
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Sual: Diðer bir korku unsuru da
terörizm….
Cevap: Evet, terörizm de salgýn hastalýklar
gibi korku unsuru. Ýnsanlarý korkutan, insanlar arasýnda birliði yýkan, ayrýlýk yaratan, bu
sorunlarý hükümetlerin çözeceðini
düþündüren hayali olaylar silsilesi. Ancak
uyanma baþlamýþtýr ve aklýný kullananlar,
mantýk yürütenler bu geliþmelere inanmamakta, karþý durmaktadýrlar. Zaman, karar verme,
seçim yapma zamanýdýr. Ortada durulacak,
tarafsýz kalýnacak günler deðildir.

Sual: Buraya hizmet için gelenler ne olacak?
Cevap: Bu deðiþimleri görmeye hazýrlýklý
olanlar, korkudan yýkýlmayanlar, diðer kiþiler
için dayanýlacak sütunlar olacaklar. Bu,
onlara gerçeði sunacaðýnýz anlamýna gelmiyor, bu sizlerin onlar gibi çökmeyeceðiniz
anlamýný taþýmaktadýr. Bu deneyim ruh
seviyesinde yükselme bakýmýndan bir fýrsattýr.
Bu nedenle birçok geliþmiþ ruh, kendileri için
bu fýrsatla ilgilenmektedir. Onlar bu deneyimi
yaþayýp öðrenmek için buradalar.

Sual: Karmaþa tüm bu felâketler ile mi
baþlayacak?
Cevap: Felâketler ve hükümetlerin çökmesi. Bu çöküþ çoðu kiþinin arkasýný dayadýðý
güvenlik sistemlerini de çökertecektir: Sosyal
Güvenlik olanaklarý, emekli maaþlarý, çalýþma
hayatý ve dinsel inançlar. Özellikle de insanlarýn hazýr olmadýðý uzay gemileri ve/veya
benzer þeyler ortaya çýktýðýnda, þok ve karmaþa içinde koþuþturmalar baþlayacaktýr,
neyin gerçek, neyin gerçekdýþý olduðunu
bilmeden. Hükümetlerin yapýsý da 'domino
etkisi' altýnda ufalanacak ve daha derin karmaþalara sürüklenecektir.

Sual: Bana bu dönüþümlere uyum saðlamak için DNA'nýn deðiþtiði söylendi. Bu
doðru mu?
Cevap: Gezegeniniz'e daha yüksek
titreþimlerin akmasý, insanlara da yansýyacaktýr. Bizim açýmýzdan bu onlarýn DNA'sýnýn
ayarlanmasý deðildir. Bu yüksek titreþimlerin
bazý alanlarda uyuyan DNA'larýný etkilemesi,
tetiklemesi, etkinleþtirmesidir.

Sual: Uzay gemileri ne için gelecekler?
Cevap: Onlar daima buradalar. Ancak onlar
izin verilince görünür olacaklardýr. Çünkü
içinde bulunduðunuz dönem, þimdi olduðu
gibi 'serbest irade' zamaný deðil, ayný zamanda diðerleri için de 'Yeni Dünya'da yerlerini
talep etme zamaný. Sadece insanlar için deðil,
ayný zamanda farklý titreþim içinde buraya ait
olan diðerleri için de. Ayný zamanda, görünür
olmak onlarýn seçimi olmayacak,
oluþan/deðiþen enerjiler onlarý görünür
yapacaktýr. Onlarýn görünmesi ile dinler ve
insanlarýn yaþam tarzý yerle bir olacak.

Sual: Eðer karmaþa 'Eski Dünya'ya ait ise,
bu iki Dünya ayrýldýðý zaman mý olacak?
Doðru kelimelerle mi anlatýyorum, bilmiyorum? 'Yeni Dünya' yeni bir titreþime, yeni bir
boyuta geçiyor olmalý. Bana ayrýþacaðý, iki
Dünya olacaðý þeklinde anlatýldý.
Cevap:Farklý teoriler var. Enerji titreþiminin durumuna baðlý. Titreþimin bir boyutu
görünebilir iken, diðeri görünmezdir. Bu
nedenle, eðer düþük ve yavaþ titreþim kalýrsa
-titreþim yükseleceði için- ayrý bir Dünya
olmayacak, sadece görünmez olacaktýr.
Ayrýlacak olan yüksek titreþimi nedeniyle
'Yeni Dünya'dýr.
Sual: Yeni Dünya, 'Eski Dünya'dan farklý
olacak. 'Yeni Dünya' karmaþayý yaþamayacak
mý?

SEVGÝ DÜNYASI

34
Cevap: Karmaþa, inanç sisteminin yýkýlmasýdýr . Karmaþa, inanç sisteminin sorgulanmasýndan, boþ ve beyaz bir sayfa açýlmasýndan kaynaklanacaktýr. Bu çoðunluk için
önemli bir karmaþadýr. 'Yeni Dünya'ya geçenler için yeni inanç sistemi ile rahatlayacaklar,
bugünkü gibi mücadele etmeyeceklerdir.
Sual: Bana 'Yeni Dünya'nýn güzel olduðu,
sorunlarýmýzýn olmayacaðý anlatýldý. "Arkana
bakma, 'Eski Dünya'ya neler olduðunu
görmek istemeyeceksin" denildi.
Cevap: Arkaya bakmak caydýrýcýdýr. Bu
geriye bakamazsýnýz demek deðildir. Bu diðer
kiþilerin tercihlerini deðiþtiremezsiniz
anlamýndadýr. Eðer geriye bakar ve üzülürseniz, bu sizi sadece yavaþlatýr.
Sual: Ancak bizim bu insanlarla ilgilenmemiz gerektiðini söylediniz.
Cevap: Bizler deðiþim zamaný buradayýz.
Enerjimizi vermek için buradayýz. Enerjisi
yüksek olanlar baþlarýnýn çaresine bakabilirler. Derin olumsuzluklar içinde olanlar deðil.
Karmaþa karþýsýnda kafalarý karýþýk olanlar,
ancak bizlerin yardýmýyla zýplayabilecek
olanlar için buradayýz.
Sual: Bu bizlerin 'Eski Dünya'da iþçiler
olarak kalmamýz gerektiði anlamýna mý
geliyor?
Cevap: Sadece ayrýlacaðýnýz zamana kadar
kalacaksýnýz. Kaldýðýnýz sürede hizmetinizi
yapacaksýnýz. Gitme zamaný gelince, bileceksiniz, onlar için gerekli olmayacaksýnýz.

olmayacak ve sizler 'Yeni Dünya'nýn parçasý
olmayacaksýnýz. Bu bir süreçtir. Bir ay veya
beþ yýlda deðiþim olacak ama siz bu sürede
hâlâ deðiþimin -þimdi olduðu gibi- içinde olacaksýnýz. Sizin iþiniz karmaþa içinde þaþkýn
olanlara enerjinizi vermektir. Ancak gerçek
deðiþim olunca istemeseniz dahi ayrýlma
durumundasýnýz.
Sual: Yani, titreþimlerini yükseltmiþ olanlar
yollarýna devam edecekler, öyle mi?
Cevap: Evet, doðrudur. Bu titreþimler ile
ilgilidir. Titreþimin uygun frekansa yükseldiðinde, otomatik olarak bir üst seviyeye
geçersin.
Sual: O zaman ne olacak?
Cevap: Deðiþim olacak, ancak belirlenmiþ bir gelecek yok. Ýnsanoðlu saf enerji
olacaktýr.
Sual: Herkesin geçiþi yapamayacaðýný
söylediler, sadece yükselmiþ olanlar mý?
Cevap: Evet, sadece yükselmiþ olanlar
geçecekler. Herkese fýrsat verilecek. O titreþim seviyesini tutturup tutturamamak bireysel olarak kiþiye ait. O enerjiyi tutup tutamayacaklarýna baðlý. Ancak hiçbirisi telef edilmeyecek. Sadece her biri yayýmladýðý enerji
seviyesine uygun yerlere yerleþtirilecek.
Sual: Peki, geride kalanlara ne olacak?
Cevap: Yaradan'ýn planýnda hepsi deðiþik
aralýklarla O'na dönecek.
3. Daha Önceki Geçiþ

Sual: Karmaþayý yaþayanlardan ayrýlmýþ,
güzel bir Dünya'da yaþamaya baþlayacaðýmýzý
düþünmüþtüm.
Cevap: Geçiþ aþamasýnda bir süre ayrý
olmayacaksýnýz. Bir günde 'Eski Dünya' yok

Geçmiþte de baþka boyutlara kitleler
halinde geçiþler olmuþtur. Mayalýlar ve bazý
Kuzey Amerika Kabilelerinin geçiþleri, baþlýca örneklerdir. Bu gruplar titreþimlerini
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deðiþtirmeyi kabul etmiþler ve kitleler halinde
geçiþ yapmýþlardýr.
Sual: Bu geçiþ eterik veya astral mi, yoksa
fiziki olarak üçüncü boyuttan, beþinci boyuta
geçiþ þeklinde mi?
Cevap: Fiziki olarak görünüyor, ancak
sadece Dünya düzleminde deðil. Sanki Dünya baþka bir yerde titreþiyor gibi. Sanki
Dünya'yý saran baþka bir boyut varmýþ gibi,
deðiþim bu katmanda. Bir paralel âlem veya
Dünya'ya ait bir þey gibi, ancak üç boyutlu
Dünya'da deðil.
Sual: Bu size tanýdýk geliyor mu?
Cevap: Benim evim Dünya'ya çok benziyor, taþlar ve aðaçlar var. Orasý daðlarda bir
yer. Çok rahat, huzurlu bir mekân. Ancak burasý Dünya deðil, ancak Dünya ile baðlantýlý.
Sual: Bedeninizi nasýl hissediyorsunuz ve
ne giyiyorsunuz?
Cevap: Erkeðim, 30 yaþlarýndayým ve
zindeyim. Basit bir dokuma giysi içindeyim,
Tunik benzeri.
Sual: Dünya ile baðlantýlý demiþtiniz?
Cevap: Bizler'de Dünya bilincinin var
olduðunu düþünüyorum, ancak sanki baþka
boyutta. Ya bulunduðumuz yerden bunu
algýlayabiliyoruz veya bizler bir zamanlar
Dünya'daydýk ve bir þekilde ayrýldýk.
Sual: Eðer Dünya'dan ayrýldýnýzsa, fiziki
mekâný da beraberinizde mi götürdünüz?
Cevap: Bir topluluk için gerçekleþmiþ gibi.
'Bir topluluk' dedim çünkü etrafta çok fazla
kiþi yok. Bir þekilde hepimiz titreþimlerimizi
deðiþtirme noktasýna gelmiþ ve benzer deneyimleri yaþamýþýz. Grup halinde yapmýþýz.
Bütün grup sýnýrý birlikte geçmiþ gibi.
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Sual: Yani bunu herkes yapamamýþ, sadece
bir grup yapmýþ?
Cevap: Bizler bir Kýzýlderili Kabilesiydik.
Çevremizde baþka Kabileler de vardý, ama
onlar bizim Dünyamýz'ýn parçasý deðillerdi.
Sual: Bunu nasýl saðladýnýz? Eðitildiniz
mi?
Cevap: Nesiller boyunca bilge öðretmenlerimiz oldu. Meditasyon kanalýyla eðitildik.
Bizler sadece yüzlerce kiþiydik, ama bu bizim
tüm Dünyamýz'dý. Bizler'in bunu geçmeden
önceden deneyimlediðimizi düþünüyorum,
sonra geçtik. Bizler bireysel veya grup olarak
gidip gelebiliriz. Titreþimimiz yükseldi, biz
deneyimledik ve geri döndük.
Sual: Bunun böyle olacaðýný nasýl bildiler?
Cevap: Sanki kiþiler bunu biliyordu. 'Bir
zamanlar birileri bunu söylemiþ olabilir mi?'
diye düþündüm. Ama þimdi bizim hepimizin
Dünya'dan olmadýðýmýzý, ama Dünya'ya
geldiðimizi ve topluluk oluþturduðumuzu
hissediyorum.
Sual: Bunu neden yapmak istiyorsunuz?
Cevap: Yapýlabilir olduðunu görmek için. 3
boyutlu planý deneyimledik ve yeni bir boyuta geçtik.
Sual: 3 boyutlu Dünya'da bir spiritüel grup
muydunuz?
Cevap: Evet. Dünya'ya ve onun içindeki
kuvvetlere büyük saygýsý olan…
Sual: Fakat burada kalmaya isteði
olmayan…
Cevap: Evet, isteksiz.
Sual: Bu nedenle iþi bir an önce yapmaya
karar verdiniz…
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Cevap: Evet.
Sual: Halkýnýz fiziki bedenini ve çevresini
birlikte mi götürdü?
Cevap: Emin deðilim. Ya gittikleri yerde
benzer çevreyi ortaya çýkarttýlar veya baþka
boyuta geçip orada olanlarý sahiplendiler.
Sual: Orada yiyeceðiniz var mý? Ne
tüketiyorsunuz?
Cevap: Evet yiyoruz, ancak daha hafif
gýdalar, titreþimi daha yüksek olanlar. Daha
uzun süre ihtiyacýmýzý görüyor.
Gereksinmelerimiz çok fazla deðil.
Sual: Orada bedeninize ne olmakta?
Cevap: Onun beden olduðundan emin
deðilim. Bilinç, bilinç titreþimi, enerji.
Sual: Sizler Dünya'da neler olduðunun bir
þekilde farkýndaydýnýz, öyle mi?
Cevap: Evet, tamamýyla. O nedenle bizler
baðlýyýz demekteyim. Holografik düþünce
sistemleri oluþmakta. Herhangi birimiz
ayarlanabilir, isteyen istediði þeye ayarlanabilir. Dünya'dan ayrýlanlar ile kalanlar
arasýnda bir çeþit baðlantý kalmaktadýr.
Sual: Dünya'ya ayný þeyin olacaðýný
düþünüyor musunuz? Siz buraya, geçiþin
nasýl olacaðýný göstermek için geldiðinizi
söylemiþtiniz…
Cevap: Burada her þey kötü durumda.
Kiþiler temel esaslarý unutmuþlar veya öðrenmemiþler. Sevmek ve baðýþlamak konusunda
daha fazla öðrenmeye ihtiyaçlarý var. Hangi
boyutta olduklarý hiç önemli deðil, dersler
daima aynýdýr: Bizler SEVGÝyiz ve kaynaðýmýz Tek Yaratýcý'dýr. Kiþiler yaþamlarýný
buna göre sürdürmek ve tamamlamak durumdadýrlar.
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(Aþaðýdaki satýrlar ilgisi nedeniyle kitabýn
baþka bir bölümünden alýnmýþtýr. Sayfa 18)
Sual: Tanrý nedir?
Cevap: Sizin bildiðiniz, O'nun gerçek
tanýmýnýn sadece ince bir ipliðidir. Bizler
O'nu tanýmlamaya/anlatmaya baþlayamayýz
bile. O bir erkek deðildir, kadýn olabilirdi,
çünkü kadýnlar yaratýcý diþil güce sahiptirler.
Ama O, ne erkek, ne de kadýndýr. O, 'ATEÞ',
'IÞIK' olarak tanýmlanan tüm enerjilerin en
büyük ve sonsuz KAYNAÐI'dýr. Bazýlarý
O'nu "Büyük Merkezi Güneþ olarak
adlandýrýyor. EN BÜYÜK ENERJÝ
KAYNAÐI, SEVGÝ ÝLE DOLU, TOPLAM
SEVGÝ.
Tanrý'dan doðrudan gelen ruhlar, O'ndan
ayrýlmak istemezler. Orasý hepimizin
baþladýðý yerdir. Esasta bizler bu KAYNAK
ile BÝRÝZ. Ayrýlýk yoktur, her þey BÝRdir.
Sual: Madem o kadar güçlü sevgi ile
baðlýsýnýz, neden terk edip bu Dünya'ya geldiniz?
Cevap: Çaðrýyý duydum: "Dünya sýkýntýdadýr. Kim yardým etmek ister?"
Bedenlenince hafýza kayýtlarýmýz silindi.
(Tekrar Kitabýn ilgili Bölümüne dönüyoruz.)
Sual: Bir bebek olarak geri geldiðinizde,
burada ne yapmanýz gerektiðini bilir misiniz?
Cevap: Programlanmýþtýr, ama unuturuz.
Bir bulut oluþur. Ancak program bir þekilde
harekete geçer. Zaman içinde salýnmaya
baþlar. Kiþiler ve olaylarla iliþkili olarak tetiklenir. Depremler, volkanik patlamalar, þiddetli
fýrtýnalar. Bunlarý tüm bedenimle hissederim.
Sual: Yani Dünya'da hadiseler baþlayýnca,
insanlarýn içindeki programlar tetiklenecek…
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Cevap: Evet
Sual: Özellikle de bu görev için gelmiþ
olanlarýnki mi?
Cevap: Evet, bu programa sahip olanlarýnki. Özellikle de antik çaðlardan kalan türdeki
törenler büyük tetikleyicilerdir.
Sual: Bu grubun [danýþanýn ait olduðu
grup] Dünya dýþýndan geldiði anlaþýlýyor.
Cevap: Evet, doðrudan Kaynak'tan. Gerçek
bir grup deðiller. Deneyim elde etmek isteyen
bir þuur, ama parçalý. Ancak ayný ruh.
Sual: Neden Dünya'da yaþamak istediler?
Cevap: Dünya çok özel. Orada öðrenilebilecek çok þey var.
Sual: Fakat sonra titreþim deðiþimine karar
verildi.
Cevap: Gelerek ve fiziki planda yer alarak
öncü, haberci oldular. Model oluþturmak, yol
oluþturmak çok önemlidir. Ýlk gelenler için
çok zordur, sonra kolaylaþýr. Þöyle bir teorimiz var: 100. Maymun. Yolu açýnca, arkadan
gelenler için iþ basitleþir. Yükselme, geçiþ,
deðiþim/dönüþüm, aþma için zamanýn geleceði daima bilinir.
Sual: 'Ev'i/'Yuva'yý býrakýp bu deneyimi
yaþamak yönünde bir þey mi oldu?
Cevap: Boyut ve þekil deðiþtirmeyi keþfetmek istiyorlardý. 3-Boyutlu ve fiziki olmanýn,
sonra bedene sahip olup geçiþ yapmanýn nasýl
olduðunu keþfetmek istiyorlardý.
Sual: Bu gerçek bir deneyim, öyle mi?
Cevap: Evet, þablonu zaten vardý. Bilgi
mevcuttu.
Sual: Birdenbire kaybolan Kýzýlderili
kabilelerine ait hikâyeler var. Ne olduklarý
daima düþünüldü. Bunlar örnek midir?
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Cevap: Evet
Sual: Yani bedenlerini beraberlerinde baþka
bir boyuta aldýlar ki orada neye benzemesini
istiyorlarsa öyle mi þekillendirdiler?
Cevap: Gitme deneyiminde, önce 3 boyutlu olunur, ama Kaynak ile baðlantý hiç kaybedilmez. Defalarca ileri-geri gidip gelinir.
Bunu, git gide daha yoðunlaþmak için bilerek
yaparlar. Ancak ruhtaki Kaynak'ý daima, ama
daima bilme avantajýna sahiptirler.
Sonra 3 boyutu deðiþtirme noktasýna gelirler: titreþimlerini nasýl yükselteceklerini,
boyutu nasýl deðiþtireceklerini, fiziki olarak
ve fiziki ortamda bunu nasýl yapacaklarýný,
geliþ gidiþlerle bu ve diðer boyutlarda
öðrenirler. Önce siz keþfedersiniz ve diðerlerinin takip edecekleri bir yolu oluþturursunuz. Baþkalarý takip eder, devamýnda daha
fazlasý takip eder. Ancak bazýlarýnýn geri
gelip, tekrar yolu göstermesi, bir zamanlar
oluþturulmuþ, ancak bilinmeyen/unutulmuþ
yolu tekrar açmasý gerekir. Diðerlerine
yardýmcý olmak, geçiþ yapabilmelerine
yardýmcý olabilmek için geri gelirler.
Bu bilgileri veren danýþan Dünya'nýn her
bölgesine çok sýk seyahat yapmaktaydý.
Cevap: O gittiði yere, titreþim olarak iz
býrakmakta. Her gidiþinde bu iz büyümekte.
Yürüdükçe etki artmakta, o yolda yürüyenlere, kendisiyle temasa geçenleri kodlamaktadýr. O kiþilere öðretmekte, onlarda nasýl
yükselebilecekleri bilgisini tetiklemektedir.
Bu, kiþilere anlatma yoluyla deðil enerji
aktarýmý þeklinde gerçekleþmektedir. Sadece
orada bulunarak yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce
insaný etkilemektedir. Gittiði her kýtada iz
býraktý. Bedenindeki her hücre, bir enerji
sarmalýdýr.
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Öte Taraftan Konuþmalar

Biz Kimiz ve
Neden Buradayýz?
Elisa Medhus, MD "Oðlum ve Öte Hayat" Çeviren: Nelda Ýnan

Bu ay uzun süreden beri çevirisini yayýnladýðýmýz "Öte
Taraftan Konuþmalar" kitabýmýzýn son bölümüne gelmiþ
bulunuyoruz.
Geçen ay Erik'in Tanrý olgusu, Tanrý Enerjisi ve görevli
insanlar hakkýnda söylediklerini okumuþtuk. Erik,
Tanrý'dan bizlere akan enerjinin inanýlmaz derecede
büyük bir farkýndalýða sahip olan harika bir enerji
olduðundan bahis etmiþ ve onu kalbin atýþlarýna benzetmiþti. Bu enerjiye doðru çekildiðimizi ve ona yaklaþtýkça daha çok sevgiyle dolduðumuzu anlatmýþtý. Bu
enerji Erik'e göre canlý ve kuvvetli bir kaynaktý.
Erik'e göre Tanrý'nýn enerjisi her þeyin ve her varlýðýn içine daðýlan eþsiz bir
enerji idi. Bu enerji sayesinde bitkiler, böcekler ve yeryüzünün ruhu
beslenebiliyordu. O'nun enerjisinin bir kýsmýnýn ise yeryüzünde bedenlenecek
varlýklara gittiðini, bazý meleksi varlýklarýn ise (ki onlar kutsal ve saf enerji ile
doluydular) salt görevli kimliðiyle Dünyaya gittiklerini anlatmýþtý.
Hepsi de usta rehberler olan bazý yüksek varlýklar ise yeryüzüne Tanrýyý anlatmak için gelmeyi seçmiþlerdi. Hepsi de öðretmek için gelmiþlerdi. Erik'in
anlatýmýna göre, dünyada farklý dinlerin olmasý da bu nedenle idi. Çünkü insanlar bu kiþilerin yanlarýnda kendilerini huzurlu, mutlu hissettiklerinden dolayý,
daha fazla anlayabilmek için onlarýn etraflarýna bir yapý örmüþlerdi.
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Ben: Erik, biz gerçekte kimiz?
Erik: Bizler büyük bir enerji alanýnýn
parçasýyýz. Bilinçten oluþmuþ büyük
enerjinin. Bizler bu büyük bilincin
bireysel parçalarýyýz ama ayný zamanda
týpký bir hologram gibi, onun
bütünüyüz de. Çünkü ayný zamanda
hem tek tek parçasýný hem de bütününü
oluþturmaktayýz. Biz duyarlýlýðý çok
yüksek olan bir enerjiyiz.
Ben: Peki, tüm bundan amaç nedir?
Erik: Gerek tek gerekse de bütün
olarak daima düþük entropiyi ararýz.
Bireysel olarak ne yapýyorsak bunu
bütüne yansýtýrýz. Bizler daha yüksek
planlara tekâmül edebilmek için buradayýz.
Ben: Bu nedir gerçekte? Düþük
entropinin, daha az organize bir düzen
ya da diðer bir deyiþle kaos olduðunu
bilirim. Ancak pratik mânada bu ne
anlama gelmektedir? Bunun sonu
nerededir?
Erik: Öncelikle þunu söylemeliyim
ki, biz hep birlikte Tanrý'nýn cennet
dediði yere doðru yükselirken, yeryüzü
planýnda hâlâ mücadele eden ruhlara
yardým etmek için de çalýþmak zorundayýz.
Ben: Tamam bu yolun tek tek her ruh
için nereye varacaðýný anlayabiliyorum
ancak, bütün hakkýnda ne diyeceksin?
Bilincin tümünü oluþturan alan için
amacýmýz nedir?

39
Erik: Bizler koþulsuz sevginin kendisi olmanýn arayýþý içindeyizdir. Hem
ruhsal varlýklar hem de kâinatýn tümü
olarak. Bu nedenle her ruhu kucaklamak zorundayýz. Ýþte bu hem en düþük
entropidir hem de yolun sonunda varacaðýmýz yerdir.
(Aman Allah'ým.. Bu bilgileri
sindirmem biraz zaman alacak.
Sevginin, bütünün enerjisi olmasý
inanýlmaz büyüleyici bir açýklama,
çünkü birisini koþulsuzca sevdiðimde,
bu sýradýþý titreþimi hissederim hep. Bu
öyle bir histir ki, ruhum tüm sýnýrlarýn
ötesine geniþler adeta. Ve ayný zamanda devasa ve sonsuz bereketli bir enerji
kaynaðýna baðlanmýþlýk duygusuyla
kaplanýr kalbim.)
Ben: Bilincin, kendimizle ilgili
deneyimler yaþarken çeþitli perspektiflerden geçtiðini duymuþtum.
Erik: Evet bu doðru bir açýklama.
Ben: Peki Erik, öte tarafa geçtiðinde
sorunlarýn halledilebilmesi neden daha
zorlaþýyor? Yeryüzü planýnda onlarla
mücadele etmek neden nispeten daha
kolay oluyor?
Erik: Evet Anne, bizler sorunlarýmýzla yeryüzü planýnda mücadele edebiliyoruz. Eðer bunlarý dünya hayatýnda
halledemiyorsan, bir sonraki yaþamýnda
halletmek zorunda kalýyorsun.
Ben: Anlýyorum, ama senin durumun
için ne söyleyebiliriz?
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Erik:Bekle, daha bitirmedim.
Yeryüzü planýndaki iþlerimizi ve görevlerimizi bitirmeden öte tarafa geçersek,
bu çok acý ve piþmanlýk verici olur.
Kendimizle ilgili mutsuz oluruz. Ama
yeniden gönderilene kadar da burada
eksik yönlerimiz üzerinde özellikle
çalýþabiliriz.
Ben: Bu neden?
Erik: Dualite gereði. Öte tarafta yani
benim þimdi bulunduðum yerde, her
varlýk kendi aydýnlanmasý için tam
anlamýyla bir çalýþma içine girer.
Buradaki ruhlarýn her biri birbirine çok
yardýmcýdýr. Çok sevgi dolu, þefkatlidirler ve herkes birbirinin
hizmetindedir. Kim olduðumuzu, nereden geldiðimizi ve aslen ne yapmamýz
gerektiðini unuttuðumuz yer Dünya
planýdýr. Ýþte bu spiritüel amnezidir.
Yani unutmadýr. Böylece dünya planýna
indiðimizde kim ve ne olduðumuzu
hatýrlamayýz. Ama sorunlarýmýz esas
nerede ise onlarla hemen uðraþmaya
baþlarýz. Ýþte tüm bunlar hangi hayata,
nereye enkarne olmuþ isek, oradaki
mücadelemizi oluþtururlar.
Bazý insanlar bunu içsel olarak
kavrayýp hemen üstüne giderler. Ama
insanlarýn çoðu, yeryüzü planýna uyumlandýklarýnda, baþkalarýnýn düþüncelerine göre hareket etmeye baþlarlar.
Onaylanma ve baþkalarý tarafýndan
kabullenme ihtiyacý duyarlar.
Reddedilmek istemezler. Ýþte tüm bunlarla yeryüzü planý yapmamýz gerekenleri hatýrlama planýdýr daha çok.

Ben: Acý olmadan öðrenme de
olmuyor burada. Öte tarafta da tekâmülün devamý olduðunu anlýyorum
anlattýklarýndan, doðru mu?
Erik: Evet. Bununla birlikte, öte
taraftaki yaþam daha çok terapi niteliðinde olup, yeni kavramlarý öðrenmeye
ayrýlýr. Ben terapiye alýndýðýmda,
dünya hayatýmda boðuþtuðum pek çok
sorunun cevabýný bulabildim. Ama beni
yeniden gönderdiklerinde spiritüel
unutmaya tabi olacaðým kesindir. Bu
nedenle ayný sorunlarla bu kez daha
farklý þekilde mücadele edeceðim de.
Ýnsanlarýn hâlâ boðuþmalarý gereken
yani esas halletmeleri gereken yönlerinin farkýna varmalarý büyük acý
aslýnda. Burada her þeyi daha net görebildiðin, daha farklý perspektifte
algýlayabildiðin halde, çözülebilmeleri
için yine de deneysel alana sokulmasý
gereken bir husus bu. Organik Kimya
dersi alýyorsan, laboratuvar dersinin
mutlaka olmasý gerektiði gibi.
Ben: Evet
Erik: Diyelim ki brownie (bir nevi
çikolatalý kek) hakkýnda bilgi sahibi
olmak istiyorsun. Önce ne yaparsýn?
Tarifini okursun ve her þeyi anladýðýný
düþünürsün. Ama anlamazsýn aslýnda.
Çünkü parmaklarýný yakmak uðruna
brownie'yi fýrýnda piþirmek zorundasýndýr. Sonra da onun tadýna bakarsýn
ve onun brownie olduðunu anlarsýn.
Brownie denilen þeyi gerçekten anlayabilmen için onu piþirmen ve tadýna
bakman gerekir yani.
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Ben: Harika bu! Aðzýmýn suyu aktý
sen anlatýrken. Aslýnda iþin deneysel
kýsmýný keþke önceden bilseydik ne
güzel olurdu. Yani ipucu kartlarýna
tecrübeden önce sahip olsaydýk ne iyi
olurdu demek istiyorum.
Erik: Bu tabii ki güzel olurdu, öyle
deðil mi? Fakat yine de iþin esas noktasý bu deðildir. Amacý gerçekten
öðrenmekten maksat, onu öðrenebileceðin bir mekâna sahip olmandýr.
Ruhsal varlýklar öðrenmezler, hatýrlarlar. Onlar bilgiye nasýl giriþ yapabileceklerini hatýrlarlar ve o bilgiyi kendilerine çekerler.
Geçmiþ, þimdi ve gelecek arasýnda
birlik vardýr. Öðrenmek için bir
mücadele yoktur. Hatýrlamak için
vardýr o mücadele. Sonra da yeryüzü
planýna ineriz ve oradaki iyi ve kötü
arasýndaki mücadeleden bazý þeyler
öðreniriz.
Jamie: Çok hýzlý konuþuyor.
Zorlukla yetiþiyorum!
Erik: Elindekini kaybetmedikçe,
deðerini bilemezsin diye cümle vardýr.
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yere saygý duymayý öðrenmekle ve
spiritüel âlemde elinde olanlarý duyumsamakla alâkalý bir þeydir.
Dünya, alt boyutta bir mekândýr.
Cennet dediðimiz yer ise çok boyutludur. Ve bunun dýþýndaki yerlerde ise
sonsuz sayýda boyutlar bulunur. Farklý
boyutlarda bizlerden apayrý yaþayanlar
vardýr ve ruhlar âlemindeyken buralara
giremeyiz.
Ben: Gerçekten mi?
Erik: Evet! Ama yeryüzüne enkarne
olduðumuzda, sabitlenmiþ bir boyutsal
plana inmiþ oluruz. Bu ve bu plana
sadece insanlar inmez. Baþka yýldýzlardan da gelenler olur. Dünya tam
anlamýyla karýþmýþ bir yerdir.
Farklýlýklarýn zenginlik yarattýðý bir
gezegendir.
Ben: Yani bir nevi toplanma yeri gibi
mi?
Erik: Herkes yeryüzü planýna týpký
bir partide buluþma heyecanýyla gelir.
"Hadi gidelim ve orada yeryüzünde
buluþalým!" veya "Paris'e ne dersin?"
gibi.

Ben: Evet vardýr!
Ben: Ýnanýlmaz büyüleyici bir þey!
Erik: Bedenini terk etmiþ bir ruha
dönüþtüðünde hiçbir þeyden kaçamazsýn. Ve açýkça söylemek gerekirse,
kaçmak da istemezsin. Çünkü bu tam
da sensindir. Bu duygu seni tümüyle
sarar ve senin kendini iyi hissetmene
neden olur. Bu ayný zamanda geldiðin

Erik: Öte tarafta (Spatyomda) çok
fazla tekâmül edememenin baþka bir
nedeni ise, bilgiye nasýl ulaþabileceðini
ve onu kendine nasýl çekebileceðini
daha iyi bilmendir. Bu durum, sýnavýn
tüm cevaplarýna sahip olan bir öðren-
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ciye benzer. Böyle bir durumda öðrenci
öðrenebilir mi?
Ben: Anlýyorum
Erik: Geçmiþ, þimdi ve gelecek
arasýnda birlik vardýr demiþtim. Lineer
düzlemde var oluþtan kaynaklanan
sebep sonuç iliþkisi yoktur yani. Bir
yanlýþýn etkisini hissetmeden nasýl olur
da ondan bir þey öðrenebilirsin?
Ben: Ýlginç doðrusu! Þimdi bütün
insanlar fiziksel ve duygusal mânada
tekâmül ediyorlar mý peki? Bundan
binlerce yýl sonrasýnda neler olacak?
Erik: Evet hem duygusal hem de
enerjisel olarak öncelikle tekâmül
ediyorlar ve tüm bu süreç sonunda
fiziksel deðiþim meydana gelir. Bundan
binlerce yýl sonra, sindirim sistemimiz
olmayacak. Ancak elbet ki akciðerlerimiz olacak ve hava teneffüs edeceðiz.
Hâlâ kalbimiz, gözlerimiz ve duyularýmýz olacak ama duyular dýþý
algýlarýmýz da olacak. Telepatik
yeteneklerimiz artacak.
Ben: Aman Allah'ým!
Erik: Daha az yemek yiyeceðiz!
Çünkü gýdalar yerine doðrudan enerji
tüketeceðiz.
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çikolatalý keki hâlâ çok seviyorum!
Ayrýca DNA'larýmýz da farklýlaþacak.
Iþýk temelli çalýþacak. Þimdilik bildiklerim bu kadar anne.
Ben: Bunlar harika deðiþiklikler
gerçekten.
Erik'in ve benim hikâyemi dünyaya
sunarken yaptýðým yolculuðun sonlarýna doðru gelirken, geriye dönüp baktýðýmda ne kadar yol katetmiþ olduðumu da görüyorum. Öncelikle insan
olarak, anne olarak ve hepimizi bir
arada tutan kumaþýn bir parçasý olarak
çok deðiþtiðimi hissediyorum. Erik'e
teþekkür ediyorum. Kendimin kim
olduðunu artýk daha geniþ perspektiften
bakarak anlayabiliyorum. Kâinatýn
daha büyük resminde nerede rol
aldýðýmý ve onun kurallarýný da.. Daha
da önemlisi, burada neden olduðumu
biliyorum. Bir anne ve bir insan bundan baþka ne isteyebilir ki? Erik'le kurmuþ olduðum irtibatlarým ve almýþ
olduðum bilgiler eðer olmasa idi, bu
yolculuðun sonuna varamazdým. Erik
dünyaya getirdiðim, yaralarýný berelerini öptüðüm, gözyaþlarýný elimle
sildiðim, kalbini kucakladýðým, onun
adýna içindeki karanlýkla savaþtýðým
sevgili evladým idi. Onunla bundan
fazla iftihar edemezdim. Çünkü o, aþýlmaz engellerine raðmen dünyaya içindeki iyiyi sunmak için gelmiþ bir ruhtu.

Ben: Bu da çok büyüleyici doðrusu!
Erik: Pek çok kiþi bundan
hoþlanacaktýr. Ama ne yazýk ki, ben

Ancak þunu da söylemem gerekir ki,
yolculuðum þüphecilikten baþlayýp,
inançla bitti. Ve bu hiç de kolay de-
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Diðer yanda ise çok açýk fikirli
bireyler de vardý çevremde. Bunlar da
benimle spiritüel meseleleri konuþmaktan hoþlanýyorlardý. Kimisi bana kendi
hikâyeleri ile geliyorlardý.
Ölümsüzlük hakkýnda ve öte âlemin
varlýðý hakkýnda yeterli kanýtlar var
mýdýr? Yüzde yüz deðildir bu kanýtlar
elbet. Vakti gelip de oraya gidene kadar
olmayacak kanýmca. Açýk fikirli bir
þüpheci olmak saðlýklý bir þeydir.
Kapalý fikirli þüpheci olmak insanlýðý
yerinde saydýrýr. Eðer onlarýn izinden
gitseydik, bugün Dünyanýn düz olduðuna inanýrdýk.

ðildi. Yanlýþ yere ümide kapýlmak beni
daha fazla parçalara ayýrabilirdi. Erik'in
de iki kez yenilmesini istemiyordum.
Öte taraftan konuþmalarýn hiçbiri
baþlangýçta beni tam anlamýyla tatmin
etmiyordu. Alýþtýðým, öðrendiðim pek
çok þeye zýtlýklar gösteriyordu.
Ýçimdeki bu savaþa bir de
arkadaþlarýn, komþularýn ve hattâ
yabancýlarýn yorumlarý da eklenmiþti.
Sýklýkla eleþtiriliyordum. Bu da bende
daha fazla þüphenin, acýma ve sýkýntý
dolu duygularýn oluþmasýna neden
oluyordu. Çoðunluk benim bu iþleri
býrakmamý tavsiye ediyor ve þunlarý
söylüyordu: "Elisa, bu acýnýn üstesinden gelmek zorundasýn. Býrak artýk
bunlarý. Hepsi birer yanýlsamadan
ibaret."

Artýk ölümün bir son olmadýðýna tam
anlamýyla inanýyorum. Bizler bedenlerimizi týpký çýkardýðýmýz elbiselerimiz
gibi burada býrakýp, öte âleme geçiyoruz. Ama duygularýmýz, sevgimiz
bizimle birlikte geçiyor oraya, Böylece
her seferinde ruhumuz daha zenginleþiyor ve tekâmül ediyoruz.
Erik'le ben umarým sizlere güzel bir
yolculuk sunmuþuzdur. Hayatýn ölümle
son bulmadýðýný ve ölümün sadece perdenin öte tarafýna geçmek olduðunu
bilenler olmak bizlere büyük bir
rahatlýk saðlamalýdýr. Hayat türlü trajedilerle, zorluklarla ve mücadelelerle
dolu olsa bile, her bir mücadele bize
ruhsal geliþimimiz için fýrsat sunmaktadýr. Belki de incilere kavuþabilmek
için pek çok istiridye yemeniz gerekecektir.
(SON)
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon. Þu
anda ikinci günün sonuna geldik.
Önümde oturan insanlar bu iki
gün içinde daha önce bilmedikleri veya akýllarýna gelmeyen pek çok þeyle karþýlaþtýlar.
Ortaya çýkan en önemli þey sevginin açýða
çýkmasýydý. Çoðu çok eski dillerde olmak
üzere birçok dilde "sevgi" kelimesi önemli
bir yer tutar ve bu yüzden de bu kavramý
ifade etmek için çok sayýda kelime kullanýlýr.

S

Sevginin birçok veçhesi ve bunlarýn ifade
edilmesinin birçok yolu vardýr. Çocuklar
tarafýndan anne ve babaya karþý hissedilen
sevgi ile ebeveynlerin çocuklara hissettikleri
sevgi farklýdýr. Bir insanýn bir hayvana karþý

hissettiði koþulsuz sevgi ve onun karþýlýðý da
farklýdýr. Sevginin en yüksek kademesi Tanrý
sevgisidir. Ýnsanýn içindeki sevgi aslýnda
Tanrý'nýn yansýmasýdýr. Eðer insanýn içindeki
Tanrý olmasaydý, insanýn içinde sevgi de
olmazdý. Birarada yaþayan zeki hayvanlar
olarak karþýlýklý sadakat ve takdir duygularý
olurdu belki ama insanýn içindeki Tanrý
olmasaydý, gerçek anlamda sevgi ve þefkat
olmazdý.
Yaþamýnýz boyunca karþýnýza þefkat veya
empati hissetmeyen insanlar çýkmýþ olabilir.
Böyle durumlarda özgür irade ile yapýlan
seçimle ne yaratýldýðýný anlayabilirsiniz.
Çünkü bilinç söz konusu olduðunda, bu gibi
hislerde deðiþimler, aþaðý yukarý gidiþ
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geliþler ortaya çýkar. Bundan çýkan sonuç
herhangi bir gezegende yaþayan, içinde Tanrý
olan veya olmayan insan biçimli varlýklarda,
zekâ nedeniyle otomatik olarak sevgi veya
þefkatin ortaya çýkmadýðýdýr.
Sevgi, Tanrý tarafýndan verilmiþtir ama biz
daha önce, sizlerin Tanrý'nýn parçasý
olduðunuzu da söylemiþtik. Bundan dolayý
özgür iradenizle yaptýðýnýz seçime göre
uyanmak veya uyanmamak üzere, sevgiyi
sizler plana uygun olarak kendinize vermiþ
olmalýsýnýz. Bu durumda bilincin geliþmesi
veya yükselmesi ile þefkatin de, sevginin de
artacaðýný söylemek bir sýrrýn ifþasý olmayacaktýr. Bu durum Tanrý'nýn sistemi ile
otomatik olarak ortaya çýkar. Ayný sistem
Galaksi'de bulunan insan biçimindeki bütün
varlýklar için geçerlidir.
Þu anda size bir ipucu vermiþ oldum.
Galaksinin baþka taraflarýndan, baþka sistemlerden gelen atalarýnýzla karþýlaþtýðýnýzda,
onlarýn insan formuna sahip olduklarýný
göreceksiniz. Bunlarýn bazýlarý daha uzun
boylu, bazýlarý daha kýsa boylu olabilirken,
bazýlarýnýn da yüz þekillerinde ufak tefek
farklýlýklar olabilir ama hepsi insan formunda olacaktýr. Bundan çýkarmanýz gereken
sonuç Tanrý'yý barýndýrmak için seçilen
aracýn insan bedeni olduðudur. Ýnsan
bedeninin tasarýmý çok zariftir ve daha
Dünyanýn oluþmasýndan önceki zamanlardan
beri varlýðýný sürdürmektedir. Þimdi kendinizi nasýl hissediyorsunuz?
Ýþin içinde tasarým olduðu kesindir ama
bundan fazlasý da vardýr. DNA ile ilgili
olarak celselerde size öðretilen þeyler
hakkýnda bilim insanlarý ile konuþursanýz, bu
keþifler henüz yapýlmadýðý için, onlarýn zih-
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niyet açýsýndan ayný sýçramayý yapamadýklarýný görürsünüz. DNA kimya alaný
içindedir ve bilinçle doðrudan baðlantýsý
olduðu henüz ortaya çýkarýlmamýþtýr. Çünkü
þimdilik bilincin beynin bir fonksiyonu
olduðu fikrine itibar edilmektedir.
Þimdi biz size, bilincin özelliklerinin
birçoðunun beyni aþtýðýný söylüyoruz. Daha
önce üçlüden, beyin, kalp ve epifiz bezi
üçlüsünden söz etmiþtik. Bunlar hep birlikte
bilinci oluþtururlar. Bilinç nereden geliyor ve
üçlü dýþýnda baþka bir þey tarafýndan
deðiþtirilebilir mi? Bunun cevabý DNA'dýr.
Ama bu da henüz ortaya çýkarýlamamýþtýr.
DNA bedenin ilginç bir parçasýdýr, çünkü
kiþiye özgüdür ve her bir DNA molekülü
bedendeki diðer trilyonlarca DNA molekülü
ile özdeþtir. Burada hücresel yapýya göre
ciddi farklýlýk vardýr. Zira hücresel yapýda
kalp hücreleri, karaciðer hücreleri veya deri
hücreleri ve benzerleri vardýr. Hepsi farklýlýk
gösterir ve belli bir organ baðlamýnda iþlev
görürler.
Ýþ DNA'ya geldiðinde bu durum söz
konusu deðildir. Tüm DNA molekülleri
aynýdýr. Henüz cevaplandýrýlmamýþ olan
soru neden bu kadar çok sayýda DNA
molekülünün olduðudur. Üstelik DNA
molekülünde diðer hücrelerin ana planý yer
almaktadýr. DNA neden bu kadar yaygýndýr
ve baþka ne iþe yarar? Bu soruyla beraber
tek yumurta ikizleri gündeme gelir ve "Hay
Allah, doðru!" durumu ortaya çýkar. Tek
yumurta ikizleri dünyanýn ters köþelerinde
olsalar bile, içlerinden birinin baþýna bir þey
gelirse, diðeri bunu derhal hisseder. Hangi
tek yumurta ikizi ile konuþursanýz konuþun,
hepsi bu beyanýn %100 doðru olduðunu teyit
edecektir.
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Bu noktada tek yumurta ikizlerinin ayný
DNA'ya sahip olduklarýný hatýrlatmak istiyorum. Ýkizler arasýnda bilinç seviyesinde
ortaya çýkan bir baðlantý vardýr ve bu yüzden
de bilinci, çifte sarmalýn biyolojisinden ayrý
tutamazsýnýz. Tek yumurta ikizlerinin arasýnda bilinç sinyalleri gönderilip alýnýr ve
içlerinden birinin baþýna bir þey gelirse,
aradaki mesafe ne olursa olsun, diðeri sinyali
alýr. Eðer bu kanýt sizin için yeterli deðilse,
daha fazlasýný da söyleyebilirim.
Daha önce DNA'nýn kiþinin çevresinde
bir alan oluþturduðunu, bunun trilyonlarca
DNA molekülü tarafýndan oluþturulan çok
boyutlu bir alan olduðunu ve "Merkabah"
adý ile anýldýðýný söylemiþtik. Bu alan kiþinin
DNA'sý tarafýndan oluþturulur ve onu yansýtýr. Böylece insanýn karmaþýk yapýsýnýn bir
resmi ortaya çýkmaktadýr ve bu resim
þimdiye dek gözlemlenen veya keþfedilen veya ölçülen her þeyin ötesine
geçmektedir.
Merkabah nihayet görülüp ölçülebildiðinde
DNA'nýn her þeyin anahtarý olduðu ortaya
çýkacaktýr. Çünkü merkabah'da bulunan
örüntüler kiþinin saðlýk durumunun açýk bir
göstergesi, hattâ resmi olacaktýr. Daha önce
týbbi medyum olarak adlandýrýlan bazý hassas
insanlarýn, DNA'nýn alanýný veya ruhun
merkabahýný okuyabildiklerini söylemiþtim.
Kendiniz ve bedeninizle ilgili olarak
keþfedilmeyi bekleyen bu kadar çok þeyin
olmasý nasýl bir duygu oluyor? Üstelik bunlar aslýnda yeni bile deðil.
Dünyada yaþam mikrobik düzeyde
baþladýðýnda, baþka gezegenlerde insan formunda varlýklar yaþýyorlardý ve aslýnda sizler
o insanlarsýnýz. Sevgili varlýklar, Dünya
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gezegeninde yaþanan bu macera sadece
serüvenlerin sonuncusudur. Sizler baþka
gezegenlerden geliyorsunuz ve oralarda
baþka DNA ve baþka bilinçle ayný þeyleri
yaptýnýz. Bu yüzden Dünya'ya ilk kez
geldiðinizde kendinizi oldukça rahat
hissedersiniz. Yeniden insan formundasýnýzdýr ve Dünya'nýn kültürünü
öðrenmeye baþlarsýnýz.
Bazen yeni gelenlerin çok farklý olduklarýndan ve Dünya tarafýndan yaratýlan bilince alýþmaya çalýþtýklarýndan söz ediyoruz.
Bu yeni gelenlerin her þeyden bihaber, hattâ
bu yüzden neredeyse biçare durumda olduklarý hiç dikkatinizi çekmiþ miydi? Bu insanlar çok kolay kandýrýlabilirler, kolaylýkla
ihanete uðrayabilirler ve böyle olunca da
þoka girerler. Yeni gelen insan yüksek bilinç
gezegeninden gelmektedir ve taban
seviyesinin daha yüksek olmasýný beklemektedir. Yeni gelenler geldikleri yerin ayrýldýklarý yer kadar iyi olmadýðýný anladýklarýnda,
hem düþük enerjiyi ilk fark edenler, hem de
depresyona en hýzlý girenler olurlar. Tabii
zamanla bu duruma alýþýrlar ve baþlarýnýn
çaresine bakmayý öðrenirler. Ýnsanlar ardý
ardýna yaþamlar boyunca insan zamanýnýn
baþlamasýndan beri, yine insanlar tarafýndan
yaratýlan enerjideki bulmaca üzerinde çalýþmaktadýrlar.
Dünyada birçok kiþi insanlarýn Pleiadesli
DNA'sýna sahip olmalarý fikrinden korkuya
kapýlmaktadýr. Aslýnda herkesin Pleiadesli
olduðunun farkýna varamayýp, bunun anlamsýz olduðunu söylemektedirler. Sizler hepiniz
uzaylýlarsýnýz ve zaten plan da böyledir.
DNA adým adým ilerlemektedir ve ilerlemenin sonu daha iyi biyoloji deðil, daha
yüksek bilinç olacaktýr.
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Bununla birlikte, DNA daha yüksek randýmanla çalýþmaya baþladýðýnda, biyolojiye bir
þey olur. Daha önce düþük enerjili virüslerin
yüksek enerji bilincine yanaþamadýðýný söylemiþtik. Hücrelerininiz kimyasý DNA'nýzdaki bilinç geliþimi tarafýndan etkilenmektedir. DNA'nýzýn randýmaný ne kadar yüksek
düzeydeyse, o kadar daha tam ve uyumlu
olmanýn yanýnda, gezegende o kadar daha az
hastalýk olur. Gaia bu durumu hisseder ve
böylece mahsul daha bol olur. Þimdi inanmak zor olabilir ama gördüðünüzde inanmak
zorunda kalacaksýnýz.
Hiç "yeþil parmaklý" bir kiþi ile tanýþtýnýz
mý? Böyle insanlarýn aralarý çiçekler dahil
bütün bitkilerle çok iyidir. Bunu metafiziksel olmayan bir þekilde izah edebilir
misiniz? "Yeþil parmaklý" bir kiþi bilinci
sayesinde Gaia ile farklý bir þekilde
konuþabilmektedir. Daha yüksek bilinç
sayesinde hasat miktarýnýn üçe katlandýðý,
yüksek bilinçli bir Dünya hayal edebiliyor
musunuz? Artan Dünya nüfusu bu sayede
beslenebilecektir.
Yüksek bilinç iklim örüntüsünü de
deðiþtirecektir. Sizin açýnýzdan fazla tuhaf
olduðu için bu konuyu daha fazla açmak
istemiyorum. Fizik de bilince tepki verecektir. Ýklim döngüleri ve baþka fiziksel süreçler
size uyum saðlayacaktýr. Daha önce gelmekte olan soðuk iklim döngüsünden söz etmiþtim. Bu döngü insanlarýn ortadan kaldýrýlmasý için deðil, okyanuslarýn kendilerini
yenileyebilmeleri için tasarýmlanmýþtýr.
Böylece insanlar için yiyecek bollaþacaktýr.
Aslýnda bu döngü yeni deðildir. Ama siz
Dünya'da kalmaya karar verince baþlangýç
tarihi biraz öne alýnmýþtýr. Güneþ Sistemi þu
anda uzayda yeni bir alana girmektedir ve bu
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alan aðý geliþtirecek ve daha yüksek bilincin
geliþini kolaylaþtýracaktýr.
Burada oturan ve yalnýz olup olmadýðýný
merak eden insanlar için güzel þeyler
gelmektedir. Ýnsanlar zarif DNA'nýn aslýnda
daha yüksek bilinç planýnýn bir parçasý
olduðunu anlamakta zorluk çekmektedir,
ancak ileride bir gün bunu anlayacak ve
bilmediklerinize þaþacaksýnýz. Dünya'nýn var
olma sebebi sizsiniz. Gaia kendisini sizden
dolayý deðiþtirmeye baþladýðýnda, içinizdeki
Tanrý hakkýndaki düþüncelerinizi deðiþtireceksiniz.
Yüksek bilince geçmiþ olan her bir gezegende bu sonuca varýlmýþtýr ve tanrýsallýk
tabelasý asýlý olan binayla, kimya tabelasý ve
fizik tabelasý olan binalar arasýnda baðlantý
olmadýðý için olay bazýlarýnda çok zor
olmuþtur. Buralarda insanlar bulmaca
üzerinde çalýþýrken hepsini teker teker ele
almýþlar ve kendi binalarýnýn dýþýna çýkmamýþlardýr. Ama bir gün hepsinin birbiriyle
iliþkili olduðunu ve aslýnda tek bir bina
olmasý gerektiðini, daha önce aralarýnda iliþki olduðunu bilmeden, parçalar üzerinde ayrý
ayrý çalýþtýklarýný idrak etmiþlerdir.
Bu durum bundan önceki tüm gezegenlerde ortaya çýkmýþtýr. Parçalar arasýndaki
iliþki bütünü yarattýðý için birlik vardýr. Ve
parçalar üzerinde ayrý ayrý çalýþmak düþük
randýmana yol açar. Bu durumda bulmacayý
asla çözemezsiniz. DNA bilinç konusunda ve
üçlü de kalp, beyin ve epifiz bezi arasýnda
yardýmcý olur. Beyin mantýðýn merkezidir,
depolayan ve hatýrlayan organdýr, ama DNA
akaþtýr. DNA beyindeki snapslardan çok
daha fazlasýný temsil eder. Olay göründüðünden daha karmaþýktýr ve güzel tarafý da
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budur. Bulmaca çözüldüðünde bütünün basit
olduðu ortaya çýkar. Karmaþýklýðýn içinde
basitlik vardýr. Ýþin tamamýný tek bir organa
yüklerseniz, durum fazla karmaþýk olur.
Bütünü görmeye baþladýðýnýzda iþ basitleþir.
Sizden önce birçok gezegen, sizin
geçtiðiniz bu yoldan geçti ve uyanýþý gerçekleþtirdi. Söz konusu olan insanýn kendisinin
uyanýþý, bilincin uyanýþý ve savaþtan arýnmýþ
ve karþýlýklý saygý, þefkat ve sevgi ile kuþatýlmýþ bir Dünya fikrinin hâkim olmasýdýr.
Bundan önce de birçok gezegen bu yolu
takip etmiþtir. Bu durumda yüksek bilinç,
düþünce uyumu ve þefkat ortaya çýkmaya
baþlar ve ilkeleri þu anda pek bilinmeyen
ekonomilerin yaratýlmasýnýn yolu açýlýr.
Þu ana kadar bulduðunuz en iyi yönetim
yöntemi demokrasidir. Zamanýnda demokrasi
çok iyiydi ama artýk o kadar iyi deðil, çünkü
iþlev bozukluðu ortaya çýktý. Demokrasinin,
kazananýn her þeyi aldýðý bir sistem olmasý
deðil, mutabakat ve uyum temeline dayalý
olmasý gerekiyordu. Herkesin birbiriyle
savaþtýðý deðil, herkesin yarar saðladýðý bir
sistem olmasý gerekiyordu. Ancak yeni
demokrasi ilkeleri yolda ve geliyor. DNA
geliþmeye baþladýktan sonra bu olacaktýr
çünkü bu sayede yeni düþünceler yaratýlacaktýr. Þimdiye dek hiç düþünülmeyen þeylerin alanda olduðunu ve ortaya çýkmayý
beklediðini görüyorum. Zaten deðiþim
bununla ilgilidir.
Sizin zamanýnýzdan çok önce mezuniyet
aþamasýna gelmiþ olan bir gezegene bakýyorum. Onlar sizin neredeyse bir milyon yýl
önünüzdeler. O insanlar mezuniyet aþamasýna geldiler ve DNA'larý %70-%80 randýmanla çalýþmaya baþladý. O noktada Dünya'ya

baktýlar, henüz hazýr olmadýðýný ve bazý düzenlemelerin yapýlmasý gerektiðini gördüler.
Yükseliþ olmasý lâzýmdý ve bu yüzden
Dünya'ya bir þeyler vermeye karar verdiler.
Bu çerçevede fiziði deðiþtirebilen, yoktan
yiyecek yaratabilen ve insanlara þifa verebilen üstadlar gönderdiler. Bunlar mucizeler
yaratabilen insanlardý. Sizler bu insanlarýn
neredeyse hepsini öldürdünüz. Ayrýca melekler de vardý. Bu meleklerin yükselmiþ gezegenlerden gelen varlýklar olmalarý mümkün
olabilir mi? Bu melekler rengârenk dönüyor
ve mucizeler yaratabiliyorlardý. Siz durumun
ne olduðunu anlayamadýðýnýz için, bunlarýn
üstüne deri ve kanatlar yerleþtirip onlarý
insan haline getirdiniz. Melekler size sadece
hayýrlý sebeplerle, bilgi vermek, yardým
etmek, insanlýðý doðru yönde iteklemek ve
rehberlik yapmak amacýyla geldiler.
Yanan çalýdan beri her seferinde hayýrsever
nedenler vardý ve melekler uygarlýðýnýzý
doðru yöne iteklemek -bazýlarý küfür gibi
görünse bile- sizi bazý þeyleri inceleyebileceðiniz bir noktaya getirmek için geldiler.
Sizler kim oluyorsunuz ki, Tanrý'nýn iþleri
nasýl yaptýðýný sorgulayasýnýz? Tanrý iþleri
sizin düþünebileceðinizden çok daha iyi ve
hayýrsever þekilde yapar. Artýk deðiþimleri
görmeye ve düþündüðünüzden daha önemli
olduðunuzu anlamaya baþladýnýz. Sizler yalnýz deðilsiniz. Bir plan var ve sizler yaþlý
ruhlar olduðunuz için bu plana dâhilsiniz.
Bugün söylediðim her þey doðru ve
gerçektir ve bir gün bunu apaçýk görebileceksiniz. Baþlangýçta sevgi vardý ve o sevgi
hiçbir yere gitmedi.
Ve öyledir.
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