KASIM 2018 Sayý: 599 Fiyat: 10 TL

ÝKÝ GERÇEK YOLCUSU

SEVGÝNÝN YENÝ ÖZELLÝKLERÝ
ÇOCUKLARIN SPÝRÝTÜEL
DÜNYALARI

ÝÇÝNDEKÝLER
Ýki Gerçek Yolcusu .............................. 2
Dr. Refet Kayserilioðlu

Aylýk Kültürel ve
Siyasi Dergi
Cilt: 50 Sayý: 599 Kasýmm 2018
Onur Baþkaný:
Dr. Refet Kayserilioðlu
Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü:
Ayþegül Kayserilioðlu
Yazý Ýþleri Müdürü:
Güngör Özyiðit
Yayýn Kurulu:
Güngör Özyiðit
Nelda Bayraktar
Hale Ürkmezgil
Haberleþme
ve Okur/Abone Ýliþkileri:
0535 4554223 - 0549 7220248

Anlamlarla Dolu
Ýbretlik Olaylar ..................................... 8
Ahmet Kayserilioðlu

Atatürk’ü Görmek, Anlamak ve
Tamamlamak .....................................15
Güngör Özyiðit

Çevre Sorunlarý ve
Sürdürülebilir Kalkýnmanýn
Önemi ............................................... 20
Nihal Gürsoy

Dolores Cannon - 3 .......................... 26
Çev ve Özetleyen: Ýsmail Acar

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

Nefesin Doðandýr .............................. 34

Baský:
Hedef Dijital Baský
Taksim Cad. No: 19/A
Taksim/Ýstanbul

Çocuklarýn Gizli
Spiritüel Dünyalarý ............................ 39

Fiyatý: 10 TL

Nesrin Dabaðlar

Çev: Nelda Ýnan

Sevginin Yeni Özellikleri ................... 44
(Canlý Kryon Celsesi)

Kapak resmi:
Valery Rybakow
“Âþýklar”

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

SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Dergimize hep çocuðumuz gibi baktýk, onu koruduk, kolladýk.
Kâr etmesini hiç beklemedik ama kendimizden baþka kimseye muhtaç
etmeden, yediðimize içtiðimize önem verdiðimiz kadar önem verip
maddi imkânsýzlýk yaþatmadýk ona. Çünkü o bizim ince ince, usul
usul, sevgiyle ve inançla býkmadan, usanmadan çýkan sesimizi
temsil ediyordu; çünkü o 1960’da baþlamýþ olan yayýn yolculuðunun
kesintiye uðramadan süregelen baþ kahramanýydý; çünkü o
inandýklarýmýzý, doðru gördüklerimizi size ulaþtýrma vasýtamýzdý.
Þartlar öyle gerektirdiðinden iki kere ismi deðiþti. Ýlk ismi “Ruh ve
Madde” iken 3 yýl sonra 1963’de kendisine can veren kadronun
büyük bir bölümüyle birlikte “Ruh Dünyasý” ný oluþturdu. 6 sene
sonra gerçek kimliðine ulaþtý ve “Sevgi Dünyasý” olarak 1969’dan
günümüze dek geldi. Kendisi içinden çýktýktan sonra kalan kadroyla
Ruh ve Madde dergisini özveriyle yaþatan, bugünlere getiren tüm
dostlara sevgi ve saygý bizlerden.
Yýllardýr internet üzerinden de ulaþýlabilir kýldýk dergimizi.
Abonelerimizin sayýsýndan daha çok sayýda kiþiye ulaþtýðýmýzý
bildiðimiz halde kâðýtta kalmaya özen gösterdik ve devam ettik.
Ancak son birkaç ay içinde fiyat artýþý bir yana, kâðýt da
bulunamayabileceði söylendi bize. Oturduk, konuþtuk, aldýk verdik:
Dergimiz her zaman varolacak, bundan sonra yalnýzca internet
üzerinden yayýmlanacak. Yine ayný özen, dikkat ve sevecenlikle
devam edecek onun için biraraya geliþler, yazý ve tashih toplantýlarý,
resim bulma çabalarý, ayýn sonuna doðru iyice artan bir telâþ ve
gerektiðinde sabahlanýlan geceler. Tek fark kâðýt üzerinde çýkmamasý.
Onu isteyenler için de çare var. Ýsteyen istediði sayýyý baský yapan
bir Kopya Merkezinden (Copy Centre) çok kýsa bir sürede elde
edebilecek. Ancak “Sevgi Dünyasý” 2018 yýlýnýn Ocak ayýndan
itibaren sadece internetten yayýmlanacak.
Adresimiz: www.sevgidunyasidergisi.com, www.dostluk.org
En Derin Sevgilerimizle
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Gerçek, gerçeði
gerçekten isteyenin
hakkýdýr.
Ýþte bütün bu sorular
bu iki akýllý ve
iyi kalpli hakikat
arayýcýsý delikanlýnýn
kafasýný yýllar yýlý
meþgul etmiþti.
Bilgisine inandýklarý
herkese bu konuda
sorular sormuþlardý.
Fakat aldýklarý
cevaplarla hiç tatmin
olmamýþlardý.
Neticede onlar
bir dünya gezisine
çýkmaya karar verdiler.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ýki Gerçek Yolcusu
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V

aktiyle iki
hakikat arayýcýsý
genç vardý. Her
ikisi de üniversiteyi bitirmiþ, yüksek bir kültüre
sahip aydýn kiþilerdi.
Yalnýz üniversite derslerini okumakla
kalmamýþ, sosyal,
ekonomik ve ruhsal
konularla da ilgilenmiþler, o konularda da
çeþitli kitaplar okumuþlardý. Onlarýn birisi
Ýktisat fakültesini, diðeri
felsefe ve psikolojiyi
bitirmiþti. Aralarýnda
devamlý deðiþik konularý
konuþur, fikir alýþ veriþinde bulunur, aslâ kiþiliklerini karýþtýrmadan
her konuda tartýþýrlardý.
Böylece bildiklerini
devamlý birbirlerine
aktarýrlar, düþünürler,
okurlar, konuþurlardý.
Fakat onlarýn kafasýný
devamlý meþgul eden bir
þey vardý ki, ona tatminkâr bir cevap
veremiyorlar, daima bazý
niçinler ve nedenler asýlý
kalýyordu. Dünyada niçin
yaþýyoruz? Nedir bu
dünya hayatýnýn mânâsý?
Böyle büyük ve böyle
düzenli bir kâinatý
yaratan Yüce Allah
elbette sebepsiz ve abes

3
bir iþ yapmazdý. Ama
sebebi neydi, gaye
neydi? Kimi materyalistler, dünya hayatýnýn
gayesi dünyada rahat ve
iyi þartlarda yaþamak
diyorlardý. Bu cevap
onlara pek yavan geliyordu. Peki, öyleyse dünyada bir ömür boyu rahat
ve iyi þartlarda yaþayamayan insanlarýn hayatýndaki maksat neydi?
Öyle ya doðduðu andan
öldüðü ana kadar sefalet,
hastalýk ve çeþitli dertler
içinde sürünen kiþiler
pek çoktu. Ya geri
zekâlýlar, akýl hastalarý
niçin yaþýyorlardý?
Ölümle her þeyin bittiðini, ölümden sonra bir
hayatýn olmadýðýný kabul
etmek hiçbir problemi
halletmiyordu.
Günümüzdeki düþünürlerin yaptýðý kaçamak da,
onlarýn yapamayacaklarý
þeydi. Günümüzün düþünürleri: "Biz önümüzdeki
hayata bakalým, onu daha
iyi hale getirmeye
çalýþalým, ölümden sonra
bir hayat var mý? Neden
yaþýyoruz? Allah var mý?
gibi konularla felsefe
meþgul olsun. Bu bizim
tecrübe ve tetkik sahamýza girmiyor" diyor-

lar ve öylece kendilerini
avutuyorlardý. Ama bu
avutma ne vakte kadar
onlarý oyalayacaktý? Bir
þeyi düþünmemek veya
yok farz etmek, onun
yok olmasýný gerektirmez
ki!.. Bu deve kuþunun
baþýný kuma gömerek
düþmanýný yok farz etmesine benzer. Bir gün
ölüm gelip çatýnca, onu
hiç düþünmemiþ olan kiþi
büyük bir þaþkýnlýðýn içine düþer. Oysa ki, dünya
hayatýný ölümden sonraki
hayata göre yaþamýþ bir
kiþi için ölüm korkulacak
bir þey deðildir.
Öte yandan ölüm ötesi
hayatýn varlýðýna inanan
dindarlarýn fikirleri de
onlarý tatmin etmiyordu.
Ölümden sonra gidilecek
cennet için dünyada bir
takým mahrumiyetlere
katlanmak nedendi? Hem
dünyada iyi yaþamak,
hem de ölüm ötesi hayatta iyi þartlar içinde
bulunmak mümkün olamaz mýydý? Sonra dinlerin çeþitli merasimleri
ve içlerine karýþmýþ
birçok hurafeler, onlarý
tedirgin ediyordu.
Spiritüalistlerin fikirleri
bir derece onlara daha
mantýkî geliyordu. Onlar,
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dünyada "tekâmül" için
yaþýyoruz diyorlardý. Ve
dünyada çektiðimiz
sýkýntýlarý veya
karþýlaþtýðýmýz mutlu
olaylarý hep tekâmülü
saðlayýcý faktörler olarak
görüyorlardý. Peki ama
tekâmülün gayesi neydi?
Ne için tekâmül ediyorduk? Buna ne lüzum
vardý? Onlar ruh için,
Allahýn ýþýðý (Lem'ai
Ýlâhi) diyorlardý. Eðer
ruh Allah'tan gelen bir
parça ise, Allah mükemmel olduðuna göre,
neden tekâmüle muhtaç
oluyordu insan?
Ýþte bütün bu sorular bu
iki akýllý ve iyi kalpli
hakikat arayýcýsý delikanlýnýn kafasýný yýllar yýlý
meþgul etmiþti. Bilgisine
inandýklarý herkese bu
konuda sorular sormuþlardý. Fakat aldýklarý
cevaplarla hiç tatmin
olmamýþlardý. Neticede
onlar bir dünya gezisine
çýkmaya karar verdiler.
Avrupa'ya, Amerika'ya,
Japonya'ya, Rusya'ya
nihayet Hindistan'a gittiler. Gerçekleri bilen kiþileri aradýlar. Onlarla
konuþtular, sorular sordular. Aldýklarý cevaplar

onlarý yine tatmin etmedi. Bu arada insanlarý
incelediler, onlarýn hayatlarýný, inançlarýný, doðru
diye baðlandýklarý fikirlerini ve telâkkilerini
incelediler. Þaþýrdýlar,
üzüldüler gördükleri ve
duyduklarý karþýsýnda.
Ýnsanlar ve dünya nasýl
bir gaflet içinde idi.
Nasýl düven beygirleri
gibi gözlerinin iki yanlarýný kendi elleri ile koyduklarý perdelerle kapatmýþlardý? Sadece önlerini
görüyor, sadece önlerindeki küçük dünyalarý ile
haþýr neþir olup gidiyorlardý. Büyük üzüntü ve
ümitsizliðe düþtüler. Ýki
yýl süren dünya gezilerinden kýrgýn ve kendilerince eli boþ döndüler.
Bu karamsar ruh hali
içinde bir gece sahile
çýkmýþlar, sessizce oturuyor ve gökyüzünü
seyrediyorlardý.
Gözlerinde her þey
deðerini yitirmiþti artýk.
Ne mânâsýz þeydi þu
insanlarýn yaþantýsý.
Doðuyorlar, bin bir
güçlükle savaþarak,
hastalýklarý, açlýðý,
soðuðu, sýcaðý ve baþka
insanlardan gelen her
çeþit zararý alt ederek

büyüyorlar, sonra âþýk
oluyorlar, mânâsýz bir
bocalamanýn içine giriyorlar, yok aldattýydý,
bana deðer verdiydi, vermediydi, benim dediðim
olacak, hayýr onun dediði
olmayacak, gibi saçmalýklar içinde ömür törpülüyorlardý. Bir taraftan
iþ hayatý, bir takým ikiyüzlülükler, arkadan lâf
edip, arkadan hançerlemeler, kötülükler, sevgisizlikler, nefretler bunlarýn arasýnda görülen tek
tük iyiliðe, tek tük içtenliðe ve gerçek sevgiye
karþý duyulan hayranlýklar. Çölde kalmýþ yolcularýn bir yudum suya
karþý duyduklarý istek ve
hayranlýk gibi. Dünya
sevgi yönünden, iyilik ve
içtenlik yönünden kurak
bir çöle benziyor.
Ýþte bu karamsar
yargýlar içinde
gökyüzünü seyreden iki
kafadar, birden gökte bir
parýltý gördüler. Yýldýza
benzeyen, fakat ondan
farklý þekilde büyüyüp,
küçülen, gözden kaybolup, tekrar beliren,
saða sola, ileri geri
hareket eden bir garip
cisimdi bu. Acaba bu bir
yapma uydu mu idi? Fa-
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kat öyle olsa bir yörünge
üzerinde dümdüz gitmesi
gerekirdi. Yoksa bir
meteoroloji balonu mu
idi? Ama öyle olsa, onun
rüzgâra tabî olarak bir
yönde hareket etmesi,
ýþýðýnýn kâh sönüp, kâh
parlamamasý gerekirdi.
Bu acaba son zamanlarda
çok lâfý edilen bir uçan
daire mi idi? Bu son ihtimal aðýzlarýndan çýkýnca,
o ýþýklý cisim süratle
onlara doðru yaklaþmaya
baþladý. Sanki konuþmalarýný duymuþ,
düþüncelerini anlamýþtý.
Yaklaþtý, yaklaþtý yüz
metre mesafeye kadar
geldi. Kocaman yarým
küre biçiminde bir garip
araçtý bu. Renk renk ýþýklarý yanýp sönüyordu.
Korku ile karýþýk heyecan içinde bir süre bu
garip cismi seyrettiler.
Heyecanlarý biraz yatýþýr
gibi olunca, o cisimden
kendilerine hitap edildiðini, ama bu hitabýn bir
sesle deðil de fikirle olduðunu büyük bir þaþkýnlýk içinde fark ettiler.
Kendilerine deniyordu
ki, "Bizler sizin dostunuzuz, size yardým
etmek, bilgi vermek,
çözemediðiniz problem-
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lerinizi çözmek istiyoruz.
Her ikinizi de yýllardýr
izliyoruz. Çok
düþündünüz, çok
aradýnýz, çok dolaþtýnýz,
sorularýnýza cevap bulmak için her sýkýntýyý
göze aldýnýz. Aç kaldýnýz,
susuz kaldýnýz, engellerle
karþýlaþtýnýz, ama yýlmadýnýz. Elbette düþünen
ve arayan kiþiye
yukarýlardan büyük
yardýmlar gelir. Ýþte, biz
size yardým için emir
aldýk. Korkmayýnýz, bize
güveniniz: Sizler hayýrlý
kiþilersiniz. Her ikiniz de
insanlara hizmet için
vazifelendirildiniz.
Alacak ve vereceksiniz.
Sizinle iki gün sonraki
pazar günü öðle vakti
ilerdeki, daðýn saðdaki
tepesinde buluþacaðýz.
Oraya bütün sorularýnýzla
birlikte geliniz. Bu
konuþmamýzdan kimseye
bahsetmeyiniz."
Garip cisim geldiði
gibi süratle uzaklaþtý. Ýki
arkadaþ þaþkýn þaþkýn birbirlerinin yüzüne baktýlar, bir süre hiçbir þey
konuþamadýlar. Sonra
kendilerini toplayýp "hay
Allah nedir bu baþýmýza
gelen? Ne dersin?
Gidecek miyiz pazar

günü?". Arkadaþý:
"Elbette hiç gidilmez
mi?" Artýk orada oturamadýlar. Heyecan, sevinç
ve þaþkýnlýk karýþýmý
duygular içinde yürümeye koyuldular.
GERÇEKLERÝN
KAPISI
ARALANIYOR
O gece her ikisinin de
gözüne uyku girmedi.
Konuþtular, düþündüler,
baþlarýna bir felâket gelip
gelmeyeceðinden endiþe
ettiler? Sonunda böylesine yücelmiþ varlýklarýn
kötü olamayacaðýna
kanaat getirdiler.
Böylesine ilerlemiþ bir
teknik güce sahip,
kafalarýndan geçen
düþünceleri alan ve
kendilerine düþüncelerle
hitap eden varlýklarýn
kötülük yapmasý için ne
sebep olabilirdi. Onlar
isteselerdi aklýmýza verecekleri kötü düþünce,
kuruntu ve vesvese ile
zaten canýmýza okuyabilirlerdi. Ayrýca o güçlü
araçlarýndan gönderecekleri deðiþik ýþýnlar ve
elektromanyetik dalgalarla da bir insaný yok
etmeleri iþten deðildi.
Sonra nereden bilmiþler-
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di bunlarýn yýllardýr
hakikat peþinde koþtuklarýný, büyük bir bunalým
içinde bulunduklarýný?
Yok yok bunlar yardým
etmek isteyen hayýrlý, iyi
varlýklardý. Pazar gününü
iple çektiler. Pazar günü
sabah erkenden yolluklarýný alarak söylenen
tepeye doðru yola çýktýlar. Saat sabahýn on
birinde o tepeye varmýþlar, randevu saatine
kadar biraz dinlenmiþler,
azýklarýný yemiþler,
sularýný, içmiþler, heyecanla beklemeye koyulmuþlardý.
Saat on iki olmuþ gözleri ufuklarda o cismi boþ
yere aramýþtý. Saat on
ikiyi çeyrek geçmiþ yine
hiç bir þey görememiþlerdi. Saat yarýma doðru
gelirken yavaþ, yavaþ
ümitleri sönmeye
baþlamýþtý. Galiba
gelmeyeceklerdi. Acaba
onlarýn þüpheli
düþüncelerini almýþlar da
kýzýp darýlarak mý
gelmemiþlerdi. Fakat
þüphe etmeden düþünmek olmazdý ki.
Düþünmeden ve idrak
etmeden varýlacak bir
inanç da þuurlu ve idrakli
bir inanç olamazdý.

Elbette þüphe edecekler,
düþünecekler ve mantýkla
inanacaklardý.
Bu konuþmalarý
yaparken, birden çok
yakýnlarýnda o parlak
cisim görünüverdi. Hýzla
geldi, onlarýn elli metre
ötesinde yere kondu.
Garip, yerden hiçbir toz
bulutu kaldýrmamýþtý.
Sadece otlar yere doðru
yatmýþ, ufak fundalýklar
hýþýrtý ile sallanmýþ,
sonra her þey eski halini
almýþtý. Ýki arkadaþ
hayretle önlerindeki
büyük ve acayip cismi
tetkike koyulmuþlardý.
Ona yaklaþmaya cesaret
edemiyorlardý. Merakla
bekliyorlardý. Kubbe gibi
tavanýna, pencerelerindeki ýþýða, yanan sönen sinyal lambalarýna bakýyorlardý. Birden pencerelerden birinde kendilerine
gülen genç bir adam
yüzü gördüler. Ona baktýkça rahatladýlar. Biraz
sonra bir kapý açýldý, yere
doðru bir merdiven
uzandý ve aðýr adýmlarla
o gördükleri genç adam
merdivenlerden aþaðý
indi. Ölçülü adýmlarla
onlara doðru yürümeye
baþladý. Üzerinde
astronotlarýn elbiselerine

benzer, ama daha ince ve
zarif bembeyaz bir elbise
vardý. Hareketleri ve
yürüyüþü çok zarifti.
Uzun boylu ve yakýþýklý
bir adamdý. Dost bir
ifade ile onlara beþ metre
kadar yaþlaþtý ve
"Merhaba dostlarým"
diye söze baþladý.
Ýki arkadaþ kýsýlmýþ bir
sesle yavaþça: "Merhaba"
dediler. "Sizin çözümünü
aradýðýnýz sorularýnýz
vardý. Þimdi onlarý sorabilirsiniz." Ýki arkadaþ bu
kiþiyi tanýmak istediler.
"Önce bize kendinizi
tanýtýr mýsýnýz. Kimsiniz,
nereden geliyorsunuz?"
"Size daha önce gelenlerin söylediði gibi
Merih'ten veya Mars'tan
ya da bir baþka gezegenden geliyoruz, demeyeceðim. Çünkü siz gerçekleri kavrayacak ve
korkusuzca kabul edecek
durumdasýnýz. Biz vazifeli olarak dünyalar üstü
bir âlemden geliyoruz.
Bizim âlemimizdeki
madde sizinkine benzemez. Çok daha seyyâl,
çok daha güçlü bir
maddedir. Bizim maddemiz düþüncelerimize
göre süratle þekil
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deðiþtirir ve biz
dilediðimiz yere süratle gidebiliriz. Þu gördüðünüz vasýtaya dahi
ihtiyacýmýz yok aslýnda.
O vasýtayý biz sizin için
yapýp getirdik."
Delikanlýlardan birisi
heyecanla sordu. "Yoksa
onu bize mi býrakacaksýnýz?" Misafir gülümsedi: "Henüz onu kullanacak güçte deðilsiniz.
Ama bir gün elbette kullanabileceksiniz ve hiç
kimseye zarar vermeden
dilediðiniz yere ýþýktan
bin misli hýzla gidebileceksiniz." Diðer delikanlý
az çok fizik biliyordu.
Bu sözü kabul etmesi
imkânsýzdý. "Iþýktan daha
hýzlý bir madde artýk
madde deðil enerjidir,
dünya için. O daðýlmýþ
yok olmuþtur." Misafir
takdirkâr ve mütebessim
bir ifade ile "Evet sizin
görüþ alanýnýzdan
dýþarýya çýkmýþtýr ve
enerji olarak etki yapar
bir bakýma. Daha da
hýzlanýnca enerji olarak
bile hissedemezsiniz.
Ama o yine maddedir. Ve
dilersek biz onun hýzýný
arttýrýp azaltarak görünür
veya görünmez hâle
getirebiliriz."
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"Peki nasýl oluyor
sizin maddenin en
küçük atomlarýna ve
elektronlarýna böyle hýz
deðiþikliði yaptýrmanýz."
Misafir: "Atom ve
elektronlar bizim tesir
ettiðimiz madde
parçacýklarý yanýnda
çok büyük kalýrlar.
Elektronlardan çok daha
küçük zerreciklere tesir
ederiz." "Onlara nasýl
tesir edersiniz. Bir âletle
mi?" "Oh,bu apayrý bir
bilgi ve güç meselesi.
Bizim âletimiz de, tesir
vasýtalarýmýz da, ruhumuza mal ettiðimiz yüce
bilgilerdedir. O yüce bilgileri alabilmek için sizin
Dünyanýz gibi dünyalarda arýnmak lâzýmdýr."
Diðer delikanlý heyecanla sordu: "Arýnmak
nedir? Niçin gereklidir
ve nasýl olur?" "Arýnmak,
kendinden kurtulmaktýr
ve baþkalarýnýn olmaktýr.
Sizler ve hepimiz bir
bütünün parçalarýyýz.
O bütünü düþünerek
yaþarsak, baþkalarýnýn
menfaati aslýnda bizim
menfaatimiz olur. Ýnsan
kendinden ve benliðinden, isteklerinden kurtuldukça kendisini baþkalarýnýn hizmetine verir. Da-

ha doðrusu ilâhî düzenin
bir hizmetkârý olur".
Delikanlý: "Bundaki
maksat nedir?" diye
sordu. " Bundaki maksat
sizin yaratýlýþýnýzýn ve
sonra varediliþinizin asýl
gayesi olan iyide ve
doðruda olmaktýr. Ýyide
ve doðruda olmak, önce
sizi Sevgisinden
Vareden'e kul ve
hizmetkâr olmak, sonra
bütün varlýklara kul ve
hizmetkâr olmaktýr. Siz
bu gün baþka soru sormayýnýz. Bu söylediklerim üzerinde biraz
düþününüz. Birçok þeyi,
verdiðim ipuçlarýndan
kendiniz çözeceksiniz.
Ýkinci buluþmamýzda
tekrar soracaksýnýz."
Delikanlýlarýn ikisi birden heyecanla atýldýlar:
"Tekrar ne zaman buluþacaðýz, bize bu geminizi
gezdirmez misiniz?"
Misafir: "Gelecek
pazar ayný saatte burada
görüþeceðiz, sabýrlý
olunuz. Sabýr hayrýn
anahtarýdýr." Onlara
selâm verip güleryüzle
vasýtasýna yürüdü ve binmesi ile uçan dairenin
havalanmasý bir oldu.

Gelecek sayýda:Uçan Dairelerle Ýkinci Görüþme
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 60

Anlamlarla Dolu
Ýbretlik Olaylar
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

BÜYÜK EJDERHA
BÝR KÜKRERSE!..
Hudeybiye barýþýyla Mekke bir tehlike
olmaktan çýkmýþtý ama asýl büyük tehlike
Kuzeyde Suriye sýnýrlarýndaydý. Çünkü
artýk þehir devletleri, kabileler deðildi bu
defaki. Anlý þanlý Bizans Ýmparatorluðu
idi. 300 sene kadar önce Ýmparator
Konstantin'in M.S 313'de Milan
Fermanýyla Hristiyanlýðýn bir devlet dini
haline geldiði ve M.S 325'te Ýznik
Konsülünde 4 kitabýn resmen kabulüyle

Ýncil'in derlendiði bu büyük Ýmparatorluk,
komþularýnda yeni bir dinin geliþip
büyümesine ne kadar göz yumacaktý?.. Ýki
denk kuvvet, Hristiyan Bizans ve putperest Ýran'ýn ilk savaþýnda Ýranlýlar galip
gelince, putperestlerin Kutsal Kitap sahiplerini yenmesinden, Müslümanlar üzüntü
duymuþlardý. Ama yakýnda olan son
savaþta, Bizanslýlar onlarý Mýsýr'dan kovmuþlar, Suriye'yi ele geçirmiþlerdi.
Hicretin 8. yýlýndayýz. Birkaç ay sonra
Mekke de Müslümanlarýn olacak.
Ýslamiyet Arabistan yarýmadasýnda son
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hýzla yayýlýp büyümekte. Hendek
Savaþý'ndan sonra Müslümanlar hep ataktalar, dizginleri ellerinde tutuyorlar. Hz.
Muhammed bu büyük Bizans tehlikesinin
tamamen farkýnda olduðundan en azýndan,
Suriye'nin Güneyindeki Bizans sýnýrlarý
boyunca deðiþik kabileler halinde yaþayan
Araplarýn Ýmparatorluðun desteðini alýp,
Müslümanlar'a saldýrmasýný önleme
amacýnda. Bunun için geçerli bir fýrsat
gözlüyor. Çok geçmeden de buna kavuþtu.
Bizans sýnýrlarýnda yaþayan Arap asýllý
Hristiyan bir kabilenin Peygamber'in barýþ
elçisini öldürmesi o devirde bir savaþ
nedeni idi. Bunu göze almayýp korkup sinmek, bir zayýflýk olarak görülür ve ilerde
daha büyük belâlar açardý baþlarýna.
MUTE SAVAÞI
Peygamber 3000 kiþilik bir ordu hazýrladý. Eskiden kölelikten azad ettiði, oðlu
gibi davrandýðý ve kendi eliyle bir yakýný
ile evlendirdiði Zeyd'i ordunun komutaný
yaptý. Böylece köle-efendi ayrýmýný kökünden kazýyýp, halledecekti. Sadece bu
kadar da deðil. Þehit olursa komutayý alacak ikinci kiþiyi, hattâ bir üçüncüsünü bile
belirledi. Þam'a doðru uzun yollarý aþýp o
katillere derslerini vereceklerdi. Yola çýkmadan önce bir Yahudi Zeyd'i uyardý.
Çünkü din tarihini iyi bildiðinden Peygamber'in komutanlarý peþ peþe belirlemesini bir ölüm fermaný olarak deðerlendirmiþti. Zeyd'e þu nasihatte bulundu:
"Vasiyetini yaz. Eðer Muhammed peygamberse onun yanýna dönemeyeceksin.
Çünkü Ýsrail peygamberlerinin isimlerini
verdiði kiþiler savaþta ölür, sað dönemezlerdi." Tabii Zeyd buna güldü geçti.
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Suriye'nin Güney sýnýrlarýndaki Mute
bölgesinde olan bu savaþ Hristiyanlara
karþý resmen açýlan ilk savaþtý.
"Kuran'a Göre Peygamberler Tarihi"
kitabýnda Hz. Muhammed'in, bütün
savaþlar için geçerli olan þu emirlerle
orduyu yolcu ettiði þöyle aktarýlýr:
"Allah yolunda, O'nun ismi ile, inkârcýlarla savaþýn. Antlaþma ve sözlerinize
aykýrý davranmayýn. Çocuklarý, kadýnlarý,
ihtiyarlarý, halktan ayrýlmýþ manastýra
çekilmiþ insanlarý vurmayýn. Hurmalýklarý
tahrip etmeyin, aðaçlarý kesmeyin, evleri
yýkmayýn."
Ayný kitapta savaþla ilgili prensipler de
þöyle anlatýlmýþtý: "Savaþ emri Ýslâm olma
teklifini reddetmeleri halinde geçerliydi.
Ýlk yapýlacak þey imana ve Ýslâm'a davet
idi. Kabul edilmemesi halinde cizye (vergi) vermek suretiyle Ýslâm himayesine girmeleri istenecekti. Bu da reddedilirse sadece askerlerle savaþýlacaktý. Sivil hedeflere saldýrmak kesinlikle yasaklanmýþtý.
Katliamlar, soykýrýmlar asla sözkonusu
deðildi. Çünkü Ýslâm; yakmak, yýkmak,
yok etmek için gelmemiþti. Sivil hedeflere
saldýrmak tek kelimeyle vahþetti, cinayetti." Günümüzde sanki din savaþý yapýyorlarmýþ gibi kafa kesen, kadýnlarý kaçýrýp
tecavüz eden hasta, yaþlý, çocuk dinlemeden herkesi öldüren, þehirleri yakýp yýkan
Ýslâmi terörist savaþçýlarla karþýlaþtýrýnca
tüylerimiz diken diken olmuyor mu?!..
Biz tekrar Mute Savaþý'na dönelim.
Elçiyi öldürenler, Ýslâm ordusundan haberdar olunca, hemen mektupla Ýmpara-
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tor'dan yardým istediler. Zaten Ýranlýlar'la
savaþtan yeni çýkmýþ, henüz daðýtýlmamýþ
askerler vardý ellerinde. 100.000 kiþilik
bir kuvvet gönderildi yardýmlarýna.
Bundan Ýslâm ordusunun da haberi oldu.
En akýllýcasý Peygamber'e haber gönderip
Medine'ye geri dönmekti, ancak komutanlýkta ismi üçüncü olarak geçen ve kahraman ruhlu kiþi : "Sayý önemli deðil,
imanýmýz yeter" diye herkesi ateþledi ve
düþmana saldýrdýlar. Peþ peþe ilk iki
komutan þehit oldu. Kahramanýmýz can
korkusundan bir anlýk bir kararla geri
dönmeye baþladý. Ama kendine yediremedi, öne atladý o da þehit oldu. Þimdi ordu
baþsýz. Ama orada savaþa gönüllü katýlan
3-5 ay önce Müslüman olmuþ, sonradan
"Allah'ýn Kýlýcý" diye namlanacak, savaþ
dâhisi Halid bin Velid var. Hemen baþa
geçti. Daðýlmýþ orduyu bir güzel toparlayýp, en zayýf yerlerinden düþmana
saldýrdý, onlarý geriletti. Akþam da sanki
takviye kuvveti gelmiþ gibi ortalýðý büyük
gürültüye boðup gözdaðý verdikten sonra
orduyu sessizce Medine'ye doðru ilerletti.
Düþman onlarý izlemeye çekindi, belki de
gitmelerine sevindiler bile…5 yýl önce,
okçularýn emir almadan yerlerini terk
etmelerini fýrsat bilen ve Peygamberi
öldürmek için çepeçevre kuþatma hareketi
yapan düþman komutaný da yine Halit bin
Velid idi. Kýsa zamanda pek çoðu gibi o
da dine ka-zandýrýlmýþ, þimdi de kurtarýcý
olmuþtu. Sonrasýnda da nice zaferler
kazanacaktý.
Ne var ki, zafer kazanmadan, ganimet
getirmeden Medine'ye dönüþlerine
Peygamber tarafýndan hoþ karþýlanmalarýna raðmen kalabalýklar tarafýndan: "Ey

Allah'ýn yolundan kaçanlar" diye üzerlerine topraklar saçýlarak hakaretlere
uðradýlar. Sonraki günlerde camiye bile
gitmekten geri duranlar oldu. Görüyor
musunuz?! O kadar yolu aþýp, ölümle yüz
yüze gelip, yorgun argýn þehirlerine varýnca "oh" bile diyemeden nelerle karþýlaþýyorlar. Ýþin aslýný bilmeden, dinlemeden
karara varan kalabalýklar, olaylarýn sadece
dýþ kabuðuna bakýp böyle zalimce davranabiliyorlar. Böyle anlayýþsýzlýklarla
karþýlaþtýðýmýzda boþ savunmalara girmeden sabretmemiz için hepimize bir ders
bu. Aslýnda onlar bu kadar büyük bir
ordunun üzerine yürüyüp, yenilgi
almadan geri çekilmeleriyle o çevredeki
bütün kabilelere çok büyük korku
salmýþlardý. Ýleride her hangi birinin
maþasý olarak Müslümanlar'a saldýrmalarý
pek kolay olmayacaktý. Ve aslýnda gerçek
zafer de buydu.
MUCÝZE MÝ?
Peygamber'in peþ peþe komutanlar tayin
etmesini mucize diye niteleyenler var.
Aslýnda mucize aranýyorsa, 40 yaþýna
kadar tek bir mýsra bile yazmamýþ Hz.
Muhammed'in, þairlerin bile önünde
saygýyla eðildiði ve imana geldiði, o
muhteþem edebiyat ve derin anlamlarla
dolu Kuran âyetlerine bakýlmasý gerekmez mi? Ýyi ama o Yahudi'nin Zeyd'i
uyardýðý gibi, gerçekten peygamberse
"vasiyetini yaz" demesi de boþuna deðil.
Ve ötesi de var aslýnda. Çünkü 3 þehit
komutanýn haberini aldýðý zaman
Peygamber, ilk iki komutan için daha
fazla üzüldü. Sebebini þöyle anlattý:
"Bunlar cennete yükseldikleri zaman,
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üçüncü komutan Abdullah'ýn, arkadaþlarýna ait tahtlarýn biraz ötesinde duran bir
taht üzerinde oturduðunu gördüm. Bu
ayrýlýðýn neden ileri geldiðini sordum ve
þu cevabý aldým:
'Onlar yürüdüler ve o tereddüt etti sonra
yürüdü."
Burada ibretin ötesinde, düþünmemiz
gereken önemli bir ilâhî kural var. Çünkü
Kuran'dan da biliyoruz ki, olacaklarý
sadece Âlemlerin Rabbi bilir. Çünkü bunlar gayb haberleridir. Bizim celselerimizde de bu gerçek þöyle dile getirilir:
** Kim neyi bilirse bilsin ve ne hazýrlamýþ olursa olsun, yarýn olacaklarý yalnýz O bilir.
Öyleyse peygamberler "geleceði nasýl
biliyor?" diye sorabiliriz. Ýnanýyoruz ki
Kuran Peygamber'in eliyle yazdýðý bir
kitap deðil, tamamen vahiy ile
Peygamber'in Cebrail'den aldýklarýyla
oluþmuþtur. Gelecekle ilgili haberlerle de
Cebrail iþ baþýndadýr. Ama ayný soru
Cebrail için de geçerli deðil mi? Yine o,
"nereden biliyor" diye soramaz mýyýz?
Gaybý yalnýz Allah bildiðine göre haklýyýz
bunu sormada. Çünkü gayb haberleri
Yaradan tarafýndan bildirilmeden, kimse
yarýn hakkýnda konuþamaz. Ama bildirilirse söylenenler aynen gerçekleþir.
Yaþanýlmýþ, olmuþ bitmiþ olaylar deðil
burada söz konusu olan. Bunlarý Yüce
varlýklardan da bilenler var. Ama yarýn
olacaklarý Kutsal Kitaplar'ýn da bildirdiði
gibi sadece Yaradan bilir. Biliyoruz ki
Peygamber'in Cebrail'le, Kuran'a girme-
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yen özel görüþmeleri de sürekli olmuþtur
hayatý boyunca. Cebrail'den âyet olarak
almadýðý bazý gerçekleri Peygamber
etrafýyla paylaþmýþtýr. Bunlara "Hadisi
Kutsi" diye çok deðer verir Müslümanlar.
Cebrail bazen bir insan þekline bürünerek
topluluklar içine karýþmýþ, Peygamber'e
herkesin içinde çok önemli sorular yöneltmiþtir. Aldýðý cevaplarý sýk sýk: "Doðru
söyledin ya Resûllullah" diye yanýtlayýnca, "Bu haddini bilmez, densiz, yabancý
kendini ne sanýyor ki Peygamberimiz'in
öðretmeniymiþ gibi davranýyor?" Adam
gittikten sonra bunu Peygamber'e sorduklarýnda: "Anlamadýnýz mý o Cebrail idi"
diye onlarý rahatlatmýþtý.
ÝNSANIN ÝNSANA FARKSIZLIÐI
Peygamber'in aklý hep Bizans'ta ya,
Mute'den dönüþlerinden bir hafta sonra,
yakýnda Müslüman olmuþ, atalarý Suriye
sýnýrlarýndaki Arap kabilelerinden olan
güçlü bir kiþiyi oralara gönderdi. Onun
oralarda geniþ bir muhiti ve tanýdýklarý
vardý. Peygamber onlarla barýþ anlaþmalarý yapmasýný istedi. Böylece Bizans
sýnýrlarýnda nüfuz ve saygýnlýðý saðlamlaþtýrmak amacýndaydý. Ancak adamý
orada hoþ karþýlamadýlar. Topladýðý
adamlarla,
can
korkusu
içinde,
Peygambere imdat haberini gönderdi.
Sadece ufak bir kuvvet iþini görebilirdi.
Peygamber 300 kiþilik bir kuvvetin baþýna
Ebu Ubeyde'yi geçirdi. Onun emrinde
Ebubekir ve Ömer de vardý. Aslýnda
Ýslâm'ýn en büyük kiþilerindendi onlar.
Þehit olmalarý halinde, Peygamber çok
büyük güçlüklerle karþý karþýya kalabilirdi. Besbelliydi ki, Yaradan'dan Cebrail
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aracýlýðýyla aldýðý gayb haberlerine
güvenerek bu büyük riske giriyordu.
Nitekim Peygamber'in vefatýnda, henüz
topraða verilmemiþken çýkan hilafet kavgasýnda ortalýðý yatýþtýrmada bu üçü çok
etken olmuþtu. Ne Ebubekir ne de Ömer,
Ebu Ubeyde'nin emrine girmekten hiç
gocunmamýþlardý. Önceki Mute Savaþý'nda azad olmuþ bir köle Zeyd'in de birinci
komutan
seçilmesiyle
Peygamber
"Ýnsanýn insana farksýzlýðýný" ümmetine
davranýþlarýyla benimsetmekte çok aþamalar kaydediyordu." Olaylarýn akýþýný
bozmamak için, Hz. Süleyman'ýn bu
konudaki sýnavýný biraz sonra sizlere
tekrar özetleyeceðim.
Hz. Muhammed komutan Ebu
Ubeyde'ye þu emri vermiþti: "Uyuþmazlýk
çýkarmayýnýz." Zaten uysal tabiatlýydý. Ýlk
gönderilenle buluþtuklarýnda adam:
"Komutan ben olacaðým" diye diretti.
Peygamber'in emri gereðince Ebu
Ubeyde: "Sen beni dinlemezsen ben seni
dinlerim" dedi ve komutanlýðý ona býraktý.
Ebubekir ve Ömer de yaþ, baþ, kýdemlilik,
etkinlik gibi özelliklere metelik vermeden,
daha Müslümanlýða yeni adým atmýþ
birinin emrine girmekten geri durmadýlar.
Ýlk görevin o adama verilmesi, soyunun o
yörelerde olmasý dolayýsýyla, liyakat ve
baþarý açýsýndan komutanlýðý ona münasip
gördüler. Birliði bozmayýp görevin
baþarýlmasýnda büyük pay sahibi oldular.
Adam aldýðý bu güçle etrafýndakileri
toplayýp, gelenlerle birlikte kendisine
karþý
çýkan
düþmanlarý
daðýtýp
Müslümanlarýn o bölgedeki saygýnlýðýný
artýrdýlar. Gönül rahatlýðýyla geri
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döndüler. Þimdi de birlikte maziye Hz.
Süleyman'ýn zamanýna dönüp onun,
Ýnsanýn insana farksýzlýðý sýnavýný yeniden
hatýrlayalým:
Biliyorsunuz zamanýmýzdan 3000 yýl
kadar önce babasý Davut ve kendisi hem
kral hem peygamber olarak Musevilere
çok büyük hizmetlerde bulunmuþlardý.
Hz. Süleyman'a Rabbi tarafýndan
baðýþlanmýþ yüce ilâhî yetenekleri de
vardý. Yani çok üstün, çok yetenekli bir
insan modeliydi kendisi. Acaba onun
aklýnda, gönlünde de bu üstünlüðüyle
ilgili bir gurur var mýydý? Bizim
Celselerimiz'de onun bu konudaki sýnavý
çok anlamlarla yüklü þu cümlelerle baþlýyordu:
** Hiç kimsenin yaþamý farklý deðildir
bir diðerinden deðer açýsýndan. Ve siz
farklý olamazsýnýz insan kardeþlerinizden.
Sonra da sýra Hz. Süleyman'ýn sýnavýna
geliyordu. Kýsaca öyküsü þöyle: Her
hüneri göstermesinde aracý olan çok
deðerli, eþsiz yüzüðünü bir kuyu baþýnda
güzel bir kadýnla derin sohbete dalmýþken,
aniden kuyuya düþürmesiyle baþlýyor
olay. Neyse ki, yüzük derinde deðil.
Büyük telaþla almak için elini uzattýðýnda,
týpatýp kendi yüzüðünün aynýsýndan bir
avuç dolusu yüzük gelmez mi eline…
Kendi esas yüzüðünü ayýrmasý kolay
olmuyor. Olaya tanýk olan güzel kadýnýn
birbirimizden farkýmýz olmadýðýný dile
getirdiði þu bilgece sözü Hz. Süleyman'a
da, hepimize de unutmamamýz gereken bir
ders niteliðinde:
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"Ýþte hepsi birbirinin aynýdýr ve hepsinin sonu vardýr mutlak."
PEYGAMBERÝN SON SEFERÝ:
TEBÜK
Hicretin 9. yýlýndayýz. Peygamber
Medineliler'le 9 yýldýr beraber. Canlarýný
kurtarmak için Mekke'den Medine'ye
hicret etmek zorunda kalanlarla ise
Peygamber olarak 22 yýllýk bir geçmiþleri
var. Ve ömrünün son yýlýný yaþýyor Hz.
Muhammed.
Medine'de sýcaklarýn alabildiðine yükseldiði, buram buram terleten sonbahar
günlerindeyiz. Üstelik olgunlaþmýþ hurmalar devþirmeleri için onlarý bekliyor.
Bizans Ýmparatoru'nun Medine'ye uzun
bir sefer düzenlemek için, yorgun
ordusuna bir yýllýk izin verdiði söylentileri
yayýlýyor halk arasýnda. Ayrýca onlarýn
sýnýrdaki bazý kabileleri þimdiden ele
geçirdikleri de bu söylentilere ekleniyordu. Peygamber zaten bu büyük tehlikenin
farkýnda. Hiç olmazsa kolay lokma
olmadýklarýný göstermek ve sonrasýnda
ümmetine Suriye kapýlarýný açmada
deneyim kazandýrmak niyetindeydi. Ve bu
niyetini açýkça ilan etti: "Bizans'a karþý
sefere çýkacaðýz." Geçmiþte seferlerinin
hedefini gizli tutarken, bu defa herkesin
duymasýný ister gibi davranýyordu. 6 ay
önce savaþsýz ele geçirdikleri Mekke
dâhil, tüm Müslüman kabilelere, bedevilere haber gönderdi. "En büyük, en
donanýmlý, en kalabalýk ordu için herkes
seferber olsun. Maddi, manevi elinden ne
geliyorsa yapsýn" diye ilan etti. Dediðim
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gibi hava çok sýcak, hurmalar onlarý bekliyor. Ayrýca Bizans lejyonlarýnýn dehþet
verici þöhreti de herkesin belleðinde. Ve o
kadar yol tepip canýndan olmak da var.
Bedevilerin gerçek Ýslâm'ý özümsemeleri
için kaç fýrýn ekmek yemeleri gerektiðini
ancak Allah bilir. Ayrýca yeni Müslüman
olmuþlarýn da eðitimi henüz tamamlanmýþ
deðil. Bir de epeyce ikiyüzlüler var
aralarýnda. Bunlarýn pek çoðu sefere çýkmamak için türlü bahaneler uydurup izin
istediler. Þimdi gerçek iman sahipleri de
büyük sýnavda. Bunlardan 4 tanesi yalan
bahanelerle izin alýp sefere çýkmadýlar.
Neyse ki onlardan bir tanesi derin piþmanlýk duyup arkalarýndan onlara yetiþti. 3
kiþi hurmalarýyla, soðutulmuþ sularýyla,
eþleriyle baþ baþa kalýp sonuna kadar sefer
dýþý kaldýlar.
Ama bunlarýn tam tersine davranan nice
gönül güzelleri çoðunluktaydý. Ordunun
donanýmý için sonradan halife olacak
Osman, tek baþýna 10.000 kiþiye âlet ve
binek saðladý. Herkes gücü yettiðince bu
kutlu yarýþa katýldý. Sudan sebeplerle geri
kalanlarýn yanýsýra öyle olaylar yaþandý ki,
namlarý belleklere kazýndý. Sonradan
"yedi aðlayan kiþi" diye anýlanlar, büyük
bir aþkla, Peygamber'e sefere çýkmak için
baþvurduklarýnda, ellerinde binek hayvaný
kalmadýðý için, götürülemeyecekleri
anlatýlýnca, hüngür hüngür aðladýklarý için
böyle anýldýlar. Ve haklarýnda þu âyet
indiði için 1400 yýl boyunca da anýlýp
duruyorlar:
** Kendilerine (binek saðlayýp) bindirmen için sana geldikleri zaman, sen: "Sizi
bindirecek bir þey bulamýyorum" deyince
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harcayacak bir þeyleri olmadýðýndan
dolayý üzüntüden gözlerinden yaþ akarak
dönen kimseler….." (9/92)
Böylece 30.000 kiþi ve 10.000 atla
Peygamber'in komutasý altýnda muhteþem
bir ordu yola koyulmuþtu. Aþýlacak çok
yol var, zaman zaman büyük yorgunluklarýn yanýnda açlýk ve susuzluk da
yaþadýklarýndan buna sonradan "zorluklar
seferi" ismini koydular. Ganimet sevdasýyla sefere katýlan ikiyüzlülerin, bu
zorluklarý fýrsat bilip moralleri bozmak
için söylentiler uydurmalarý, yaymalarý da
iþin çabasýydý. Hattâ bir ara Hz.
Muhammed'in devesi kaybolup bulunamayýnca "Bu ne biçim Peygamber,
devesinin yerini bile bilmiyor" diye nifak
sokmaya çalýþmýþlar, sonunda deve bulununca hevesleri kursaklarýnda kalmýþtý.
Nihayet Tebük bölgesine varýp orada 20
gün konakladýlar. Bizans'tan ordu deðil,
küçük birlik bile ortada yok. Söylentilerin
hepsi yanlýþ. Tabii savaþ falan olmadý ama
geçtikleri ve vardýklarý yerlerde güçlerini
gösterdiler. Ayrýca yeni Müslümanlar ya
da vergiye baðladýklarý yeni kabilelerle
kuvvetlerini iyice artýrdýlar.
Medine'ye döndüklerinde, iman sahibi
olduklarý halde rahatlarýný bozmayýp
geride kalan o 3 kiþiye ne sataþtýlar ne de
onlarý hapsettiler. Zaten üçü de hiçbir
mazeretleri olmadýðý halde yalan söyleyerek geride kaldýklarýný þimdi itiraf
etmiþlerdi. Suçlarýnýn cezasýný Peygamber
belirledi. Allah'tan hüküm gelinceye
kadar, onlarla bütün iliþkilerin kesilmesini, konuþulmamasýný öðütledi müminlere.
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Aynen de böyle yaptýlar. Dünya dar
gelmiþti üçüne de. Yaþayan bir ölü gibiydiler. Aðlaya sýzlaya Rableri'nden özür ve
baðýþlanma dilediler. 50 gün sonra gelen
bir âyetle de suçlarý baðýþlandý.
Onlar sadece bu 50 günde deðil, sefer
boyunca da için için kendilerini yiyip
bitirdiler. Evet hurmalarý, karýlarý yanlarýnda, belki zaman zaman bunun keyfini
de sürdüler. Ama bir an kendileriyle
baþbaþa kaldýklarýnda, içlerindeki kurt
yedi bitirdi onlarý. Bu düþünerek yapýlan
bir vicdan azabý deðil. Hepimizin
yaratýlýþýmýzda olan, ne kadar istersek
önleyemeyeceðimiz derin bir iç sýkýntýsý.
Böylesi durumlar Bizim Celselerimiz'de
þöyle açýklanmaktadýr:
“Sizin ödeyemeyeceðiniz tek borcunuz,
kendi kendinize olan borcunuzdur. Ýþte
ondan korkunuz. Çünkü o sizi kemirir.
En zor iþ, her gün hesap vermektir
kendine. Borcu olan, elinde olmadan her
gün hesap verir. Öyle yaratýldýnýz, iki taraflý; ikisi bir olduðunda öylece varsýnýz.
“Yalanla, yanlýþla, dolanla, durmakla,
kötüyü
yapmakla,
kötülemekle
borçlanýrsýnýz hep kendinize. Ýþte O sizi,
böyle büyük hesaptan korusun. O'nun
varlýðýna, birliðine þükrediniz. Biliniz ki
O, tek ve gerçek kurtarýcýdýr yalnýz.
Tekrar geriye dönmeden O'na sýðýnmak,
herkesi böyle borçtan kurtarýr.
“Þimdi Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz,
içindekilerini bir gün çýkaracaksa,
dolaþanlarýn kendine olan borçlarýnýn
çokluðundan olacaktýr bu.”
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Atatürk’ü Görmek,
Anlamak ve Tamamlamak
"Mesudum, çünkü muvaffak oldum" Atatürk
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ne demektir Atatürk'ü görmek? Bunu kendisi þöyle yanýtlýyor:
"Beni görmek demek, ille yüzümü görmek deðildir.
Benim düþüncelerimi, benim duygularýmý anlýyorsanýz, bu yeter."
Öyleyse biz de öyle yapalým. Onun düþünce ve duygularýnda,
sözlerinde ve davranýþlarýnda dipdiri yaþayan karakterini
anlamaya çalýþalým.
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BAÐIMSIZLIK
Atatürk gerçeðini belirleyen en karakteristik özellik baðýmsýzlýk düþüncesidir.
Baðýmsýzlýk Türk Ulusu'nun da öz karakteridir aslýnda. Onun içindir ki, bu ikisi
Atatürk ve Türk Milleti Kurtuluþ Savaþý'nda
baðýmsýzlýðýn bayraðý olmuþtur. Onun
Kurtuluþ Savaþý içinden yükselen sesi ve þu
sözleri þamar gibi iniyordu Türk'ü yok etmek isteyenlerin yüzüne: "Esas, Türk Devleti'nin haysiyetli ve onurlu bir millet olarak
yaþamasýdýr. Bu ancak tam baðýmsýzlýða
sahip olmakla saðlanabilir. Ne kadar zengin
ve refah içinde olursa olsun, baðýmsýzlýktan
yoksun bir ulusa, uygar insanlýk, uþaklýktan
üstün bir nitelik yakýþtýramaz.
"Yabancý bir devletin himayesini ve
kayýrmasýný kabul etmek, insanlýk
vasýflarýndan yoksunluðu, güçsüzlüðü ve
miskinliði benimsemekten baþka bir þey
deðildir.
"Hâlbuki Türk'ün deðeri, onuru ve
yeteneði çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir
ulus, esir yaþamaktansa yok olsun daha iyi.
Öyleyse ya Ýstiklal ya ölüm!"
Sonra da Türk'ün karakterini belirterek
uyarýyordu dünyayý: "Bütün dünyanýn
bilmesi gerekiyor ki, Türkiye halký, Büyük
Meclis ve onun hükümeti uþak muamelesine dayanamaz. Her uygar millet ve
hükümet gibi varlýðýnýn, hürriyet ve baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasý isteðinde kesin olarak
ýsrarlýdýr. Ve bütün davranýþý da bundan
ibarettir. Biz savaþçý deðiliz. Barýþý severiz.
Ve bir an önce barýþýn kurulmasýný görmek,
ona yardým ve hizmet etmek isteriz."

Kaldý ki, Türkiye'nin savaþý sadece kendi
adýna da deðildir. Zira: "Türkiye'nin
bugünkü savaþý yalnýz kendi adýna ve
hesabýna olsaydý belki daha kýsa, daha az
kanlý olur ve daha çabuk bitebilirdi.
Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcamaktadýr. Çünkü savunduðu dava bütün
mazlum milletlerin davasýdýr. Ve bunu
sonuçlandýrýncaya kadar Türkiye kendisiyle
birlikte olan doðu milletlerinin de beraber
yürüyeceklerinden emindir."
Gerçekten de öyle olmuþtur. Türkiye'nin
arkasýndan Asya ve Afrika'daki mazlum
milletler de Türkiye'yi ve Atatürk'ü örnek
alarak kurtuluþ savaþlarýna giriþmiþlerdir.
Ve Türkiye otomatikman üçüncü dünya
devletlerinin lideri durumuna yükselmiþtir.
ATATÜRK ve DÝN
Din, doðruda olmak ve insanlýðýn
iyiliði için çalýþmak ve onlara hizmet
etmekse ki öyledir þüphesiz, Atatürk en
büyük dindardýr. Onun din ile ilgili sözleri
ve davranýþlarý bunu kanýtlamaya yeter.
"Türk milleti daha dindar olmalýdýr. Yani
bütün sadeliðiyle dindar olmalýdýr demek
istiyorum. Dinime bizzat gerçeðe nasýl
inanýyorsam öyle inanýyorum. Bilince
aykýrý, ilerlemeye engel hiçbir þey içermiyor, oysa bu Asya milletinin içinde daha
karýþýk, yapmacýk, batýl itikatlardan ibaret
bir din daha vardýr. Fakat bu cahiller, bu
acizler sýrasý gelince aydýnlanacaklardýr."
Atatürk usanmadan doðruyu göstermeye
devam ediyor: "Büyük dinimiz çalýþmayanýn insanlýkla ilgisi olmadýðýný söyler. Bazý
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kimseler modern olmayý kâfir olmak sayýyorlar. Asýl kâfirlik onlarýn bu inanýþýdýr."
Ve dinin özünü belirtiyor: "Hangi þey ki
akla, mantýða, toplum çýkarýna uygundur,
biliniz ki, o bizim dinimize de uygundur."
ATATÜRK ve UYGARLIK
Atatürk'ün en büyük dileði, özünde büyük
yeteneklerin varlýðýna inandýðý Türk ulusunun, çaðdaþ uygarlýk düzeyine ulaþmasý ve
giderek onu aþmasýydý. Bu nedenle
Kurtuluþ Savaþý'ndan hemen sonra devrimleri yapmaya giriþti. Ýlkin devletin þeklini
deðiþtirerek Cumhuriyet'i kurdu. Eskimiþ,
köhne kurumlarý yýkarak yenilerini getirdi.
Dili deðiþtirdi. Eski Arap harflerini
býrakarak, yerine öðrenilmesi daha kolay
olan Türk harflerini geçirdi. Ve herkese
bunun öðretilmesini emrederek bir eðitim
ve öðretim seferberliðini baþlattý. Þöyle
diyordu: "Yeni Türk harflerini çabuk öðrenmelidir. Vatandaþa, kadýna, erkeðe, hamala,
sandalcýya öðretiniz. Bu vazifeyi yaparken
düþününüz ki, bir milletin yüzde onu
okuma yazma bilir, gerisi bilmezse, bundan
insan olanlarýn utanmasý lâzýmdýr."
Atatürk, eðitim ve öðretime ne denli
önem verdiðini þu sözlerle dile getiriyor:
"Uluslarý kurtaranlar yalnýz ve ancak öðretmenlerdir. Öðretmenden ve eðitimden yoksun bir ulus, daha ulus adýný almak
yeteneðini kazanmamýþtýr. Ona sýradan kitle
denir, ulus denemez. Bir topluluk ulus olabilmek için ne olursa olsun öðretmenlere,
eðitmenlere gereklilik gösterir." Ve öðretmenlere seslenerek: "Yeni kuþak sizin
eseriniz olacak" diyor.
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ATATÜRK ve KÖYLÜ
O, ulusunu sever, sayar ona deðer verir
ve bunu samimi övgülerle belirtirdi. Tarih
boyunca hor hakir görülen, emekleri sürekli
sömürülen, sadece askere çaðrýlacaklarý
veya vergi alýnacaðý zaman adlarý anýlan
cefakâr köylü için bakýn neler söylüyor:
"Bu memleketin sahibi ve toplumun asýl
unsuru köylüdür. Ýþte bu köylüdür ki,
bugüne kadar eðitim ýþýðýndan yoksun
kalmýþtýr. Bizim bu durumda izleyeceðimiz
eðitim politikasýnýn temeli önce cehaleti
yok etmektir."
Ve devam ediyor: "Türkiye'nin gerçek
sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan
köylüdür. O halde herkesten daha çok refah,
mutluluk ve servete lâyýk olan köylüdür."
Atatürk ölümünden bir yýl önce 1937'de
þunu söylüyor: "Bir kere memlekette
topraksýz köylü býrakýlmamalýdýr."
AYDIN-HALK ÝLÝÞKÝSÝ
Aydýnlarýn halktan kopmamasý, tam tersine onunla bütünleþmesi ve halkýn özündeki deðerleri, geliþme isteðini görmesi
gerekir: "Baþarýlý olmak için, aydýnlarla
halkýn düþünce ve amacý arasýnda uygunluk
olmasý gerekir. Aydýnlarýn halka aþýlayacaðý
ülküler, halkýn ruh ve vicdanýndan alýnmýþ
olmalý."
Kendisi bunun en güzel örneðini verir:
"Ýki Mustafa Kemal vardýr. Biri ben, fâni
Mustafa Kemal. Diðeri, milletin içinde
yaþattýðý, Mustafa Kemaller idealidir. Ben,
onu temsil ediyorum. Feyiz (irfan) mil-
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letindir, benim deðildir. Önemli bir görevin
yapýlmasýnda benden önce harekete geçen,
millet olmuþtur. Biz çalýþmamýzda
halkýmýzýn yüceliðine, halkýmýzýn azim ve
imanýna dayanmaktayýz."
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"Kadýnlarýmýz erkeklerden daha çok
aydýn, daha çok verimli, daha çok bilgili
olmak zorunluluðundadýr. Gerçekten ulusun
anasý olmak istiyorlarsa böyle olmalýdýrlar."
ATATÜRK ve HÜKÜMET

Milletin ruhunu nasýl okuduðuna þu sözleri tanýktýr: "Vatan bayýndýrlýk istiyor,
zenginlik, refah istiyor, bilim ve ustalýk,
yüksek uygarlýk, özgür düþünce istiyor.
Memleket mutlaka modern, uygar ve yeni
olacaktýr. Bizim için bu, yaþam sorunudur.
Halkla çok temasým vardýr. Halk, bilemezsiniz ne kadar yenilik taraftarýdýr.
Yönetimi onun eline vereceðiz. Türk milletinin yaradýlýþýna en uygun idare
cumhuriyettir."
ATATÜRK ve KADIN
Kadýna Avrupa'dan önce seçme ve
seçilme hakký veren Atatürk'ün kadýnla
ilgili görüþleri çaðýnýn bile çok
ilerisindedir: "Ýnsan topluluðu kadýn ve
erkek denilen iki cins insandan oluþur.
Mümkün mü ki, bu kitlenin bir parçasý ilerlerken ötekini ihmal edelim de kitlenin
tümü ilerleyebilsin? Mümkün mü ki, bir
cismin yarýsý topraða zincirlerle baðlý kalsýn
da, öteki kesimi yücelebilsin?"
O, kadýna gerçek deðerini vererek, onu
ulusun anasý sayar. Þu sözler ne kadar
gerçek ve güzel: "Milletin kaynaðý, toplum
hayatýnýn esasý olan kadýn, ancak bilgili ve
erdemli olursa görevini yerine getirebilir.
Herhalde kadýn çok yüksek olmalýdýr.
Burada Tevfik Fikret'in þu sözünü hatýrlayalým: "Elbet sefil olur beþer, alçalýrsa
kadýn."

Atatürk'ün hükümet hakkýndaki görüþü
gayet kýsa ve kesin: "Arkadaþlar, bir
hükümet iyi midir, kötü müdür? Hangi
hükümetin iyi veya kötü olduðunu anlamak
için, hükümetten gaye nedir, bunu düþünmek gerektir. Hükümetin iki gayesi vardýr:
Biri milletin korunmasý, diðeri milletin
refahýný saðlamaktýr. Bu iki þeyi saðlayan
hükümet iyi, saðlamayan hükümet
kötüdür."
Ve iþte yine onun devlet adamlýðý ve
devlet adamý denince anladýðý: "Ben toprak
büyütme meraklýsý deðilim. Barýþý bozma
alýþkanlýðým yoktur. Ancak sözleþmeye
dayanan hakkýnýn isteyicisiyim. Onu alamazsam edemem. Büyük Meclisin
kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ý
alacaðým. Milletim benim dediðime inanýr.
Sözümü yerine getirmezsem, milletimin
huzuruna çýkamam. Yerimde kalamam. Ben
þimdiye kadar yenilmedim, yenilmem.
Yenilirsem, bir dakika yaþayamam."
Yine yenilmedi. Doktorlarýn yataktan
kalkmama tavsiyesine uymayarak, kalktý
gitti. Hatay'ý alma kapýsýný araladý ve öyle
öldü.
Þu sözleri onun ruh yüceliðini ve görev
bilincinin yüksekliðini gösterir: "Milletimin
mutluluðu için saðlýðým ve istirahatýmdan
fedakârlýk etmeyi zevk bildim."
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"Ben gerektiði zaman, en büyük
armaðaným olarak Türk Milletine canýmý
vereceðim."
O, milletine hayatta en hakiki yol gösterici olarak bilimi gösterir ve "Benim sözlerim
bilimle çeliþtiði zaman, bilimin tarafýný
tutun" diyerek kendini aþar. Baþarýsýný ve
gücünü milletle olan karþýlýklý sevgiye
baðlar: "Ben bizler için yaþýyorum. Gücüm,
karþýlýklý sevgimizden gelmektedir."
TÜRKÝYE'NÝN MÝSYONU
Atatürk ideallerinin büyük bir kýsmýný
yaþarken gerçekleþtirdi. Gerisini gençliðe,
özellikle kadýnlara ve yaþ aldýklarý halde
yaþlanmayan, yeniliðe ve geliþmeye açýk
genç dimaðlara býraktý.
O, Türkiye'nin dünya barýþýnýn, kardeþçe
ve hakça düzenin kurulmasýnda Türk
Milleti'nin öncü rolünün farkýndaydý. Ve
bunun iþaretlerini ve koþullarýný gösteriyordu: "Uluslararasý iliþkilerde karþýlýklý
güvenliði ve saygýyý amaçlayan açýk ve
samimi politikanýn en ateþli taraftarýyýz.
Barýþ yolunda nereden bir talep geliyorsa
Türkiye onu coþkuyla karþýladý, desteðini
esirgemedi. Dýþ siyasetimizde dürüstlük,
özellikle barýþ düþüncesine dayanýr. Uluslararasý herhangi bir sorunumuzun barýþla
çözümünü aramak bize uyan yoldur."
Onun ülkesi ve dünya için gösterdiði
hedef: "Yurtta barýþ, dünyada barýþ"týr. Ona
göre: "Barýþ, uluslararasý refaha ve mutluluða eriþtiren en iyi yoldur." Bunun için
yapýlmasý gerekenleri belirtir: "Sürekli barýþ
isteniyorsa, kitlelerin durumunu iyileþtire-
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cek önlemler alýnmalýdýr. Ýnsanlýðýn
tümünün refahý açlýk ve baskýnýn yerine
geçmelidir. Dünya vatandaþlarý haset,
açgözlülük ve kinden uzaklaþacak þekilde
eðitilmelidir. Çaðdaþ toplum düþünürleri
maddeci batý uygarlýðýnýn çökmekte
olduðunu ve yerine göksel ölçüyü evrensel
esaslarý temel alan bir kültürün doðacaðýný
öngörmektedirler."
Tarihte umulmadýk çýkýþlar yapmakla ün
salmýþ ve tekin olmayan bir yer olarak
tanýnan Türkiye, bu ölçüyle deðerlendirildiðinde, mutlu yarýnlarýn öncülüðünü
yüklenmiþ bir ulus olarak görülmektedir. Ve
büyük sezgisiyle geleceði ve olacaðý önceden gören Atatürk, onuncu yýl nutkunda
Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyinin
üstüne çýkacaðýný, geleceðin ufkunda yeni
bir güneþ gibi doðacaðýný kesin bir dille
söyledikten sonra, üzerini çizdiði ve
söylemediði þu satýrla bugüne bir belge
daha býrakýr: "Bu sözlerim gerçekleþtiði
gün milletimden ve bütün insanlýktan
ricam: Beni hatýrlayýnýz!"
Türkler'in doðudan batýya tarihsel
yürüyüþü ve birikimi, Anadolu'da türlü
uygarlýklarla yoðruluþu, ulusun karakter
özellikleri, coðrafi konumu ve yine doðunun sezgisi ile batýnýn aklýný bir edecek, bu
güzel sentezi baþaracak kafa yapýsý,
demokrasiden, özgürlüklerden ödün vermeden kalkýnma çabasý, genç ve yetenekli
nüfus dokusu, her þey onu tarihsel ve tanrýsal misyonuna (görevine) çaðýrmaktadýr
Ve bütün bunlarýn üzerinde Rehber
Varlýk'ýn müjdesi bir taç gibi durmaktadýr:
"Türkiye önder olacak!"
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Çevre Sorunlarý ve
Sürdürülebilir
Kalkýnmanýn Önemi
Nihâl Gürsoy

Ý

nsanoðlu, yüzyýllar boyunca
doðayý sýnýrsýz bir kaynak
olarak görmüþ, onu hor kullanmýþ, kirletmiþ ve çevre sorunlarýnýn
giderek artmasýna neden olmuþtur.
Doðayla insan arasýndaki iliþkide, dengeler giderek doðanýn aleyhine çalýþmaya baþlamýþ, insanoðlu, elindeki üretim ve yönetim mekanizmalarýný güç
elde etmek, diðerleri üzerinde söz
sahibi olabilmek, toplumlarý abartýlmýþ
ihtiyaçlara göre yaþamaya teþvik etmek

ve bunu geliþmiþlik, kalkýnma düzeyi
gibi kavramlarla açýklama yolunu
seçmiþtir. Neticede, tercih edilen politikalar ve tutulan yol doðanýn kendini
yenileme kabiliyetini azaltmýþ,
dünyamýzdaki çevresel bozulma artýk
geri dönüþü imkânsýz bir noktaya
gelmiþtir. Bununla birlikte küreselleþen
dünyada çevre sorunlarý artýk sýnýr
tanýmamakta, yalnýzca bir ülkeyi ya
da bölgeyi deðil, dünyamýzýn tamamýný
etkilemektedir.
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Bugün karþý karþýya bulunduðumuz
çevre sorunlarýnýn bu küresel niteliði,
insanoðlunu sorunlarýn giderilmesi
noktasýnda, temel sorumluluðu üstlenmek durumunda býrakmasýna raðmen
maalesef henüz geçerli politikalar,
sosyal ve ekonomik iþbirlikleri, sorunun çözümüne yönelik samimi çabalar
yetersiz durumdadýr.
Bu baðlamda uluslararasý düzeyde
atýlan ilk adým 1972 yýlýnda yapýlan
Stockholm Konferansý'dýr. Konferans,
ülkelerin geliþmiþlik farklarýndan hareketle, sorunun temelinde kalkýnmanýn
hedef olarak alýnmasýnýn bulunduðu
tespitinden yola çýkarak, çevreyi korumanýn kalkýnmayý engelleyici bir unsur
olarak algýlanmasýnýn altýný çizmiþ, bu
baðlamda "sürdürülebilir kalkýnma
kavramý" ekonomi, çevre ve insan arasýnda kurulmak istenen dengenin yeni
bir anlatýmý olarak ortaya çýkmýþtýr.
SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KALKINMA
NEDÝR?
Kalkýnmanýn amacý ekonomik
büyüme olmayýp, temel olarak insan
yaþamýnýn kalitesinin artýrýlmasý
anlamýna gelmektedir. Altyapý, tarýmsal
ve endüstriyel kalkýnma, çevresel koruma, doðal kaynaklarý geliþtirme, sosyal
hizmetler, ekonomik büyümeye katký
yapan tüm faktörler sürdürülebilir
olduklarýnda insan ve doða için kalýcý
deðerler oluþturabilirler.
Kalkýnma sadece büyüme ile eþ
anlamlý bir kavram olarak algýlanma-
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malýdýr. Beslenme, barýnma olanaklarý,
saðlýk ve eðitim hizmetleri, insan haklarý gibi göstergeler de kalkýnma
kavramýnýn içindedir. Bu baðlamda
sürdürülebilir kalkýnma sadece
ekonomik verilerin ýþýðýnda incelenmemeli, sosyal, toplumsal ve siyasi
boyutlarýyla bir bütün olarak analiz
edilmelidir. Var olan kaynaklarýn etkin
ve saðlýklý bir biçimde kullanýlmaya
çalýþýlmasý, ekonomik ve çevresel faktörlerin birarada ele alýnmasýnýn yanýnda teknolojik geliþmelerin sürdürülebilir kalkýnma hedeflerine uygun
olarak kullanýlmasýnýn dünyamýzýn ve
insanlýðýn varlýðýný sürdürebilmesi
bakýmýndan önemi açýktýr.
Sürdürülebilir kalkýnma, insan ve
doða arasýnda denge kurarak, doðal
kaynaklara zarar vermeden, kaynaklarýn bilinçli olarak kullanýlmasýný
saðlayarak gelecek nesillerin
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna ve kalkýnmalarýna imkân verecek þekilde,
bugünün ve gelecekteki yaþamýn planlanmasýdýr. Kalkýnmanýn odaðýnda güç
deðil insan vardýr. Sürdürülebilir
kalkýnma sosyal, ekonomik, çevreyle
ilgili, mekânsal, zamansal ve kültürel
boyutlarýyla insanýn yönetiminde þekillenmektedir.
Sürdürülebilir kalkýnmanýn saðlanabilmesi için araþtýrma yapmaya, yeni
teknoloji ve bilgilere de ihtiyaç vardýr.
Sürecin en verimli biçimde neticelenmesi için yönetim ve planlamanýn nitelikli ve kaliteli bir biçimde yapýlmasý
gerekmektedir. Sosyo- kültürel ve
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ekonomik geliþme bu yolla saðlanýrsa
ayný zamanda ekosistem korunarak
riskler en aza indirilebilir ve yaþam
kaliteleri artýrýlabilir. Unutulmamalýdýr
ki, dünya hepimizin evidir.

kentlerde yaþamak zorunda olan az
geliþmiþ ve geliþmekte olan ülke insanlarýnýn saðlýk ve ölüm risklerinin aþýrý
yükselmesi, bugün çevre sorunlarýnýn
en önemlileri olarak sayýlabilir.

Bu kapsamda, küresel çevre sorunlarýna çözüm arayýþlarýnda öncelikli
olarak "kalkýnma mý, çevre mi?"
Sorusuna karþýlýk olarak ortaya konulan sürdürülebilir kalkýnma kavramý,
uluslararasý iliþkiler, örgütler, sivil
toplum kuruluþlarý ve çok uluslu þirketler gibi pek çok yapýnýn katýlýmýný
da gerektirmektedir.

Çevre sorunlarý büyüdükçe ve derinleþtikçe, sorunlarýn sýnýr tanýmaz özelliðinin farkýna varýlmýþ, ulusal ve uluslararasý çalýþmalar gündeme gelmeye
baþlamýþtýr.

TEMEL ÇEVRE SORUNLARI ve
SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KALKINMA
Çevre sorunlarýnýn kökeninde hýzlý
ve plansýz nüfus artýþýnýn yol açtýðý
sorunlar bulunmaktadýr. Doðanýn hor
kullanýlmasý ve her yönden kirlenmesi,
erozyon, çölleþme, tarýmsal ürün kaybý,
tropikal ormanlarýn kaybý, türlerin
kütlesel bir biçimde yok olmasý, az
geliþmiþ ülkelerde kentlerde biriken
nüfusun yol açtýðý türlü çevresel sorunlar, su kaynaklarýnýn giderek yok
olmaya yüz tutmasý ve kirliliði, aþýrý ve
düzensiz avlanma sonucunda denizlerin
habitatýnýn bozulmasý ve kirliliði,
organik kirleticiler ve tarým ilaçlarýnýn
insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkileri, sera etkisi ve iklim deðiþiklikleri,
ozon tabakasýnýn tahribi ve incelmesi
sorunu, asit yaðmurlarý, nükleer atýklar
ve nükleer kazalar, enerji sorunlarý,
çevre sorunlarýna baðlý olarak oluþan
afetlerin artmasý, büyük ve kalabalýk

1960'lý yýllardan itibaren toplumlarýn ve küresel düzeyde çevre politikalarýnýn belirlenmesinde sorunlarýn
varlýðýna yönelik politikalar geliþtirme
düþüncesi etkili olmaya baþlamýþtýr.
Bu çerçevede uluslararasý düzeyde
atýlan ilk adým, 1972 yýlýnda toplanan
Birleþmiþ Milletler Ýnsan ve Çevresi
Stockholm Konferansý'dýr. Toplam
113 ülkenin katýldýðý konferans,
çevre konusunda kamuoyu bilincinin
geliþtirilmesinde uluslararasý düzeydeki
tartýþmalarýn yoðunlaþmasýnda önemli
rol oynamýþtýr.
Konferansta, geliþmiþ ve az geliþmiþ
ülkeler arasýndaki farklar giderilmedikçe, çevre koþullarýnda iyileþmenin saðlanamayacaðý, kalkýnmanýn
çevre korumayla çeliþen bir yanýnýn
olmadýðý ve çevreyi korumanýn kalkýnmayý yavaþlattýðýný bir bahane olarak
öne sürmemek gerektiði üzerine
görüþler tartýþýlmýþ. Çevreye zarar vermeden uygulanabilir kalkýnma modellerinin devreye girmesine dair hýzlý
önlemler alýnmasý gerektiði karara
baðlanmýþtýr.
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Nitekim, az geliþmiþ ülkelerin kalkýnma hýzlarýný düþürmelerini istemek ve
onlarý yoksulluklarýyla baþ baþa býrakmak, sorunlarýn daha da büyümesine
yol açacaktýr.
Bu baðlamda sürdürülebilir ve dengeli kalkýnma ya da sürdürülebilir kalkýnma kavramýnýn ilk defa Uluslararasý
Doða ve Doðal Kaynaklarý Kalkýnma
Birliði (IUNÇ) tarafýndan hazýrlanan
Dünya Kalkýnma Stratejisi adlý raporda
kullanýldýðý görülmektedir. Komisyonun baþkanlýðýna Norveç Baþkaný Gro
Harlem Brundlant getirilmiþtir. Komisyon 1987 yýlýnda "Ortak Geleceðimiz
"baþlýklý bir rapor hazýrlamýþtýr.
Ekonomik geliþmeyle, çevre koruma
arasýndaki baðdaþmazlýðýn giderilmesi
yolundaki düþünsel çalýþmalarýn bu
raporla birlikte olumlu bir evreye
girdiði genellikle benimsenen bir
görüþtür. Raporda, sürdürülebilir
kalkýnma kavramý; bugünün
ihtiyaçlarýný karþýlarken, gelecek
kuþaklarýn kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabilme olanaðýndan ödün vermeksizin,
karþýlamak olarak tanýmlanmýþtýr.
Sürdürülebilir kalkýnmaya iliþkin bu
tanýmlamanýn içinde çevre sözcüðü
geçmemekle birlikte kavram, ekolojik
ve kültürel boyutlarý ile birlikte merkezinde çevre boyutunu barýndýrmaktadýr.
Ayný zamanda bu taným iki önemli
boyutu içermektedir. Bunlardan birincisi, niteliksel ekonomik büyüme ve
ikincisi de zaman ve mekân boyutuna
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sahip adil bir paylaþým sistemidir. Bu
paylaþýmýn zaman boyutu, tüm bu
unsurlarýn kuþaklararasý paylaþýmýdýr.
Bu anlamda sürdürülebilir kalkýnma
anlayýþýnýn merkezinde insan ile
bugünkü ve gelecek kuþaklar arasýndaki dayanýþma yer almaktadýr.
Sürdürülebilir kalkýnma anlayýþý,
çevre ve kalkýnma sorunlarýna yeni bir
bakýþ açýsý getirmiþtir. Bu süreçte
sürdürülebilir kalkýnma ve bu amaca
eriþmek için getirilen yeni ilkeler, çevre
koruma konusundaki yeni paradigmayý
oluþturmuþtur. 1992 yýlýnda yapýlan Rio
Konferansý'nýn ana temasý da
sürdürülebilir kalkýnma olmuþtur.
Konferans sonucunda kabul edilen
küresel, ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki uygulamalara yön veren, Rio
Bildirgesi; iklim deðiþikliði sözleþmesi,
orman varlýðýnýn korunmasý ilkeleri
170'i aþkýn ülke tarafýndan kabul
edilmiþ ve sürdürülebilir kalkýnma
anlayýþýna bu ülkelerin çevreyle ilgili
yasal düzenlemelerinde yer verilmiþtir.
Bu baðlamda sürdürülebilir kalkýnma
bu ülkeler için hem ulaþýlmasý planlanan bir hedef hem de onlarýn çevre ve
geliþme politikalarý için belirleyici bir
ilkeler bütünü haline gelmiþtir.
Yine konferansýn diðer bir önemli
sonucu olarak, sürdürülebilirlik
kavramýnýn ancak küresel ortaklýk
anlayýþý içinde gerçekleþtirilebileceði
kabul edilmiþ, bu ortaklýðýn yönlendirilebilmesi için bir komisyon oluþturulmasý gereðinden hareketle
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Birleþmiþ Milletler Sürdürülebilir
Kalkýnma Komisyonu kurulmuþtur.
Sürdürülebilir kalkýnma programýnýn
küresel düzeyde benimsenen bir ilke
haline gelmesini saðlayan Rio Konferansý sonrasý, 26 aðustos - 4 Eylül
2002 tarihleri arasýnda Johannesburg'da
yapýlan Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma
Zirvesi ise daha önce oluþturulan kararlarýn, baþta geliþmekte olan ülkeler
olmak üzere tüm ülkelerde uygulanmasý için ihtiyaç duyulan mekanizmalara odaklanmýþtýr. Devlet ve
hükümet baþkanlarý tarafýndan imzalanan Johannesburg Sürdürülebilir
Kalkýnma Siyasi Bildirisi'nde üretim
ve tüketim kalýplarýnýn deðiþtirilmesi,
yoksulluðun ortadan kaldýrýlmasý, doðal
kaynaklarýn korunmasý ve yönetimi
konularýnda ortak kanaatlere yer verilmiþ; hedeflere ulaþmada karþýlaþýlan
zorluklar arasýnda ise zenginler ile
fakirler arasýndaki uçurumun derinliði,
biyolojik çeþitliliðin büyük ölçüde
bozulmasý, küreselleþmenin olumsuz
etkileri ve demokratik sistemlere duyulan güvenin azalmýþ olmasý sýralanmýþtýr. Bildiride insani dayanýþmanýn
önemi ve toplumlararasý iþbirliðinin
ilerletilmesi gereðinin önemi vurgulanarak; temiz su, temiz enerji, toplum
saðlýðýnýn korunmasýyla saðlýk hizmetleri, gýdaya eriþimin artýrýlmasý,
biyolojik çeþitliliðin korunmasý alanlarýnda ortaklýklarýn kurularak kalýcý
çözüm-lere ve sonuçlara ulaþýlabileceði
belirtilmiþtir.(Tübitak 2004 ) Yeni
çevre sorunlarýnýn üzerinden
gelebilmek için dünya insanlarýnýn
en çok ihtiyaç duyduðu þeyin birlik
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ve bütünlük kavramýnýn temelden
anlaþýlmasýnýn gereði açýktýr.
Birleþmiþ Milletler'in baþýný çektiði
sürdürülebilir kalkýnmaya iliþkin diðer
uluslararasý toplantýlar dünyanýn çeþitli
þehirlerinde katýlýmcý ülkelerin temsilcileri eþliðinde iki yýllýk aralarla
sürdürülmeye devam etmekte olmasýna
raðmen henüz radikal çözümler elde
edilememiþtir.
Bireysel ve toplumsal kalkýnmanýn
sürdürülebilirliðinin çevresel deðerlerle
eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilmesi
noktasýnda uluslararasý platformda
düzenlenen bu toplantýlar doðrultusunda, sürdürülebilir kalkýnma anlayýþý çevre ve kalkýnma sorunlarýnýn
çözümüne yönelik bütüncül bir yaklaþýmý öngörmektedir.
Bununla birlikte sürdürülebilir
kalkýnmanýn eþitlik, adalet, uzlaþma,
yardýmlaþma ve dayanýþma, hizmette
yerellik, çok aktörlü yönetim, çevre
koruma ve geliþtirme, kurumsal
yapýlarýn yenilenmesi gibi pek çok
insani deðerin gerçekten uygulanýyor
olmasýyla temelden iliþkisi vardýr. Yani
dünyamýzýn ve insanlýðýn devamý için
artýk gerçekten insan olmak durumundayýz. Ya hep birlikte var olacaðýz ya
da topluca yok olacaðýz. Nitekim
Dünya Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi
Raporlarýnda sürdürülebilir kalkýnmanýn kurumsallaþmasý ve uygulanabilmesinin temel þartýnýn ülke ve uluslararasý düzeyde iyi yönetim olduðu
belirtilmiþtir. Ayrýca baþta Birleþmiþ
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Milletler olmak üzere, Avrupa Birliði,
OECD ve Dünya Bankasý gibi kalkýnmayla direkt iliþkisi olan uluslararasý
ve ulus üstü kuruluþlarýn, örgütlerle
çok uluslu þirketlerin, hükümetlerin
programlarýný ve eylemlerini sürdürülebilir kalkýnma ve iyi yönetim
anlayýþý içinde yürütmeleri gerektiði
belirtilmektedir.
SONUÇ
Çevre sorunu sadece bir kaynak
sorunu olmanýn ötesinde ayný zamanda
güvenlik sorunu haline gelmiþtir.
Günümüzde çevre sorunu ülkelerin
ikincil politikalarý olmaktan çýkýp,
birincil politik gündem maddesi haline
gelmiþtir. Nitekim bugün ülkeler
arasýnda yaþanan çatýþma ve savaþlarýn
çoðunun doðal kaynak paylaþýmý
nedeniyle ortaya çýktýðý bilinmektedir.
Öte yandan küresel iklim deðiþiklikleri sonucunda kimi ülkelerin toprak
bütünlüðünün kaybolmasý tehlikesi
kapýya dayanmýþtýr. Samoa, Filipinler,
Tuvalu, Vanuatu gibi ada ülkelerinin
ulusal varlýklarý, iklim deðiþikliðine
baðlý olarak yükselen su seviyeleri
nedeniyle yüksek risk altýndadýr.
Bu insanlarýn karþý karþýya olduðu
çaresizlik nasýl ve ne þekilde giderilecektir? Çevre sorunlarý, insanlýðýn
karþý karþýya olduðu en büyük
açmazlarýn baþýnda gelmektedir.
Bu bakýmdan çözüme yönelik politikalarýn hýzla ve küresel boyutta
eyleme sokulmasý gerekmektedir.
Çevre sorunlarýna çözüm arayýþlarý,
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dünya üzerinde farklý bir yapýlanmayý
gündeme getirmektedir. Egemenlik
alanlarýný ve anlayýþlarýný aþarak dünyayý ortak evimiz olarak kabul etme
noktasýndayýz. Bu anlayýþla, sýnýrlarý
aþan sorunlara, geleneksel, yerel, ulusal
ve yetersiz çözümler getirmeye çalýþmak faydasýz olacaktýr. Kolektif bir
bilinçle, birlikte hareket etmek gerekmektedir. Çevre sorunlarýnýn ancak
küresel iþbirliði içinde katýlýmcý bir
yaklaþýmla çözülebilirliði konusunda
esasen anlaþmaya varýlmýþtýr. Burada
üç temel belirleyici söz konusudur.
Bunlardan ilki uluslararasý düzeyde
yeni kurumlar ve normlarýn oluþturulmasýdýr. Ýkincisi sivil toplum örgütleri,
iþ dünyasý, akademik çevreler, yerel
yönetimler ve diðer aktörlerin çevre
sorunlarýna katýlýmýný saðlamak için
teþvik edilmeleridir.
Üçüncü olarak da tüm küresel
ve çevresel sorunlarýn altýnda yatan
hýzlý nüfus artýþýnýn saðlýklý bir çizgiye
çekilmesidir. Ayrýca baþarýsýz ekonomik politikalarýn yönlendirilmesi, yoksulluk ve az geliþmiþlik gibi nedenlerin
daha doðrudan bir biçimde ele alýnmasý, çevre konusundaki yasal düzenlemelerin titizlikle ele alýnýp hayata
geçirilmesi þarttýr.
Faydalanýlan kaynaklar:
“Çevre Sorunlarý”
Prof. Dr. Hülya Baykal Dr. Tan Baykal,
“Küresel Çevre Sorunlarý ve Boyutlarý”
Ayþegül Kaplan
“Çevre Bilimleri”
Hasan Ertürk
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Dolores Cannon - 3

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

Beden Deðiþimlerinin
Fiziki Etkileri
Birçok kiþiden frekans ve titreþim
deðiþimine uyumlanmak aþamasýnda
deneyimlediði belirtiler konusunda çok
bilgi edindim. Bu göstergeler þu
þekillerde olabiliyor: Baþ aðrýsý, halsizlik, bunalým, çöküntü, baþ dönmesi,
düzensiz kalp atýþý, yüksek kan basýncý,
kas aðrýlarý ve eklem aðrýlarý. Bu
göstergelerin hepsi ayný zamanda
hissedilmiyor. Kiþi bunlardan bir veya
ikisini birkaç günlüðüne yaþýyor, sonra
bu sýkýntýlar birkaç ay süreyle yok
oluyor. Bunlar bedenin yükselen
titreþimlere uyumlanmasý nedeniyledir
ve uyum için süre gerekmektedir.
Beden aniden titreþim deðiþimine

uyumlanamaz. Böyle durumlarda doktora gidildiðinde, doktorlar teþhis de
koyamamakta, ilaç yazýp göndermektedirler. Sadece bir belirti kalýcý veya
uzun süreli olmaktadýr, kulaklarda ses
ve çýnlama. Bu bedenin yüksek titreþim
düzeyine ayarlanmasý olarak tanýmlanmaktadýr.
Sual: Beden deðiþiyor dediniz?
Cevap: Evet, fiziki bedenin titreþimi
deðiþiyor.
Sual: Bu deðiþim kaný nasýl etkiliyor?
Cevap: Kanýn kývamý deðiþiyor,
bazen 'küsmekte', (DNA'lardaki kasýlma) bazen de incelmektedir. Bedenin
bütününde titreþim farklýlaþýrken, hüc-
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relerin iþlevleri de farklýlaþmakta. Bazý
hücrelerin iþlevleri kalmazken, bazý
hücreler yeni iþlevler üslenmektedir.
Sual: Bu deðiþim tüm insanlar için
geçerli mi?
Cevap: Evet.
Sual: Öyleyse her bir kiþinin ayarlanmayý öðrenmesi gerekiyor?
Cevap: Herkesin deðil. Diðerlerine
hizmette aracý olacak, diðerlerini eðitecek ve gruplara rehber olacaklarýn
titreþim kanalýyla fiziki bedende hýzla
önemli deðiþimler meydana getirebilmesiyle ilgilidir.
Sual: Normalde bu tür deðiþimler
birçok nesilde olmaz mý?
Cevap: Ancak zaman sýkýþtýrýlýyor.
Dünya'da zaman mekân boyutu var.
Ancak Dünya'da hýzlý iyileþmenin
gerçekleþebilmesi için zamanýn
sýkýþtýrýlmasý gerekiyor. Hücreler yeni
komutlarý aldýkça, eski talimatlarý terk
ediyorlar.
Sual: Bu deðiþim, bedenlerde doktorlarýn anlayamayacaðý fiziki belirtileri
ortaya mý çýkartacaktýr?
Cevap: Doðrudur. Bu durumu anlayacak teknolojiden yoksundurlar. Týp
alaný modasý geçmiþ,arkaik bir tutum
içindedir.Geçmiþ yaþamlara dönmeye
direnen bir danýþan derin transa (1)
sokulduðunda ….
(1) Derin Trans: Hipnotizmada 3. Aþama,
Somnanbül safhasý
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Sual: Peki, geçmiþ yaþamlara dönmek, bu yaþamý çözümlemeye yardýmcý
olmaz mý?
Cevap: Hem evet hem hayýr. Karmik
yönden faydalý olacaktýr, ancak karma
dýþý bir yöne gidiyoruz.
Sual: Geçmiþ yaþamlarýný bilmesi
gerekmiyor mu?
Cevap: Geçmiþ yaþam önem arz
etmiyor.
Sual: Peki, karma ne olacak?
Cevap: Yeni Kâinat'a geçince karma
iptal olacak. (Danýþan için) Karmasý
var, ancak gerekli olmayacak.
Sual: Birçok kiþi geçmiþte yaþadýklarýnýn geleceði belirleyeceðini
düþünüyor…
Cevap: Bu yaklaþým kalkacak.
Artýk bildiðimiz anlamda Dünya'ya
yeniden bedenlenme (reenkarnasyon)
olmayacak. Yeni Dünya'nýn ne zaman
ortaya çýkacaðýný hiçbir zaman
bilmedik. Ama geliyor, burada olacak.
Bu sadece titreþim ve enerjinin en üst
düzeye gelmesine ve yeni Dünya'yý
yaratmasý ile ilgilidir. Siz insanlara fiziki rahatsýzlýklarýný azaltmalarý, bu olay
olana kadar rahatsýz olmamalarý
yönünde yardýmcý olmalýsýnýz. Çünkü
bu olayýn ne zaman gerçekleþeceðini
bilmiyoruz. Her þey planlanma aþamasýnda deðiþebilir.
Sual: Nasýl hazýrlanýlmalý?
Cevap: (Danýþan için:) Yeni
Dünya'ya gidiyor, aniden bilecek,
çünkü yeni enerji ve titreþim daha yük-
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sek olacak. Gitmenize veya gitmemenize göre orada (o noktada) çaba
gerekecek. Çizgiyi bir kez geçtiðinizde
gidiyorsunuz demektir, bu dönem
soluklanma zamanýdýr. Oraya
vardýðýnýzda her þey farklý olacak:
þimdi yapmak istediklerimiz, ihtiyacýmýz olduðunu düþündüðümüz, yakýn
geçmiþte gerekli gördüðümüz þeyler
Yeni Dünya'da anlamýný yitirecektir.
Sual: (Danýþan için) Ýnsanlarýn
yaþamlarýný deðiþtirmeyi, Dünya'ya
yardým etmek istediðini söylemiþti…
Cevap: Bu, Dünya'nýn þimdiki
titreþim düzeyinde kalmasý halinde
gerekli olacaktý. Ancak durum sizin
beklediðiniz gibidir. Bu deðiþim
gerçekleþecektir. Siz bunun nasýl olacaðýný ancak gerçekleþince anlayacaksýnýz. Bu bir grup katýlýmý ve ortak
çaba ürünüdür. Bizim söyleyebileceðimiz, bu olacaktýr.
Sual: Bazý kiþilerin bu deðiþimi hissetmeyecekleri söyleniyor?
Cevap: Önde gidenler ne olduðunu
bilecekler. Geride kalanlar -halen
tanýmlanmýþ deðil ama- tahribatý,
mahvolmayý fark edecekler veya fark
edemeyecekler.
Sual: Ancak, hâlâ yardýma ihtiyacý
olanlar var.
Cevap: Evet var. Sizler 'Yeni
Dünya'ya çekiliyorsunuz. Her kiþi
kendi titreþimini artýrýnca zincirleme
tepkime oluþacak, eþ-salýným, yankýlanma baþlayacak, yanýndaki kiþiye seke-
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cek, ondan diðerine, ondan bir diðerine. Ta ki tüm Dünya'nýn titreþimi
olana kadar. Enerjinin farklýlaþtýðý
görülüyor. Kuþ, inek, balýk, balina,
kaplumbaða, arýlardaki göstergeler
enerji deðiþimini ve onlarýn bu
deðiþimin arasýnda sýkýþtýðýný
göstermekte. Onlar deðiþime kolayca
uyum saðlayamýyorlar. Hayvanlar
insana kýyasla deðiþik bir enerji
düzeyindeler ve deðiþim karþýsýnda
daha hassaslar. 2011 yýlý baþýnda bu
kitap hazýrlanýrken yaþanan bazý
sýradýþý olaylar deðiþimin yaklaþtýðýna
iþaret ediyordu. Frekans ve titreþimlerdeki deðiþim sadece insanlarý
deðil, ayný zamanda her tür hayvaný
da etkilemekteydi. Hiçbir canlý gittikçe
belirginleþen çevremizdeki deðiþimlerden soyutlanmýþ deðildi.
Sual: Ne demek istiyorsunuz?
Cevap: Yeni Dünya oluþurken,
Gezegen'de enerji deðiþimi (farklýlaþmasý) söz konusu olmakta. Eski ile
yeni enerji arasýnda hareket vardýr.
Ayrýþma söz konusudur, ama her ikisini
de besleyen enerji söz konusudur. Eðer
bir þekilde ayarlanabilirlerse deðiþen
enerjiye cevap verebilecekler, ama fiziki bedenleri dayanamayacaktýr.
Ýçlerinde yerleþik ruh, enerji ile birlikte
hareket etmek durumundadýr.
Sual: Eðer enerji bir anda deðiþirse,
bedeni tahrip edeceði söylenmiþti?
Cevap: Doðrudur, o nedenle beden
deðiþmektedir. Frekans ve titreþimlere
kademeli olarak uyum saðlamaktadýr.
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Hastalýklar bu nedenle vardýr: hastalýk,
beden uyumunun bir baþka þeklidir.

herkesin yumuþakça uyum saðlamasýna
izin veriyor, yumuþak uyumlanma.

Sual: Titreþim ve frekanslarýný
deðiþtirip uyum saðlayamayanlarýn
Gezegen'i terk edecekleri söylenmiþti?
Cevap: Bedenleri ile ruhlarýný birarada tutamazlar. Sökülüp ayrý düþerler.
Bu diðer canlýlar için de geçerlidir.
Tüm canlýlarýn ruhu vardýr. Ruhla
ilgili bir sual yoktur. Fakat fiziki
beden ister kuþ, ister balina olsun
yeniye geçemez, geçiþte geride býrakýlmak zorundadýrlar. Eski enerji bulunduðu yere aittir. Yeni enerjiye geçemez,
eski ile kalacaktýr.'Yeni Dünya' vardýr,
ancak her geçen an þekli belirginleþmekte, güçlenmekte, daha fazla
oluþmaktadýr.

Baþka bir danýþanýn kanal olarak
aktardýklarý:
Sual: Yeni Dünya hakkýnda ne
söyleyebilirsin?
Cevap:Tabakalar görüyorum, soðan
gibi üst üste tabakalar. Onlarýn arasýndan görebiliyor ve istediðin tabakayý
seçebiliyorsun. Dýþa doðru inceliyor,
çekirdeðe doðru ise yoðunlaþýyor..
Orada daha fazla duygu mevcut,
orasý kýrmýzý, yakýcý kýrmýzý.
Dýþa doðru çýkýldýkça yoðunluðunu
kaybediyor, gittikçe inceliyor ve þeffaflaþýyor, saydamlaþýyor. O kadar
inceliyor ki, kolayca hareket edebiliyorsunuz, yüzer gibi.

Sual: Yani, 'Yeni Dünya' oluþurken
'Eski Dünya' hâlâ var olacak? Bizler
ayrýþma ile oluþacak diye düþünmüþtük.
Cevap: Hayýr, Anka Kuþu gibi küllerinden doðacak.

Sual: Gerçekten iki Dünya mý var,
'Eski Dünya' ve 'Yeni Dünya'? Onlarýn
ayrýlacaðý söylendi?
Cevap: Ýncelme anlamýnda ayrýlýyor.
Uzaklaþýyor, onun üzerindeki her þey
çok ince. Yüzer gibi, tümüyle farklý bir
anlayýþ düzeyinde, düþünce yapýsýnda.
Duygular var, ama farklý bir kapsamda.
Öfke, hiddet yok. Aðýr, yoðun duygular
yok, yumuþak duygular mevcut. Eski
ile Yeni'nin ayrýþmasý bu yönde.
Duygularýn ayrýþmasý söz konusu, bu
duygularý ayrýþtýrýnca, senin kim
olduðun ortaya çýkýyor. Senin nasýl hissettiðin seni daha ince bir kiþi yapýyor
ve seni daha hafif olan yere götürüyor.
Ayrýlma bu yönde, bu ikili artýk birarada olamaz. Arada baþka tabakalar da
var, siz uçlara sahipsiniz. En dýþtaki

Sual: Tüm olumsuzluklar, çeþitli
âfetler 'Eski Dünya' ile mi kalacak?
Cevap: Doðrudur.
Sual: Bizler 'Yeni Dünya'ya mý
gidiyoruz?
Cevap: Senelerdir bu devam ediyor.
Psiþik bilincimizi bedeninizden ayýrmayý sona býrakmak istiyorsunuz.
Sizler bilincin bedenle birlikte olmasýný
istiyorsunuz. Eðer ayýrýrsanýz parçalar
ayrýlmýþ olacak. Bu yüzden, geçiþ
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tabaka ince, ince, ince Dünya,
merkez ise 'Eski Dünya'. Siz yakýcý
kýrmýzýdasýnýz: orada öfke, hiddet,
aðýr/yoðun olumsuz duygular olumsuz düþünceler, olumsuz hisler ve
benzeri þeyler mevcut. Bu tabakalar
arasýnda seçim yapacak olan sizsiniz.
Onlarla birlikte, onlarýn arasýnda
yürüyebilir, seçim yapabilirsiniz. Diðer
uçta ise olumlu titreþim (ýþýk) var.
Seçim sizin.

Sual: Bir yankýlanma mý?
Cevap: Daha çok bir titreþim, bir çatlama. Madenlerdeki kanaryalar gibi.
Herhangi bir þey yanlýþ giderse onlar
uyarýcý görevi yaparlar. Onlar çok hassastýrlar.

Sual: Ayrýþma burada mý ortaya
çýkýyor?
Cevap: Evet, inceyi seçince o yöne
gidersiniz. Aðýr, yoðun, olumsuz
duygular, olumsuz düþüncelerle diðer
yöne. Uzun bir süre, kademeler arasýnda ileri-geri gidersiniz. Bu sizin seçme
hakkýnýzýn olduðunu gösterir.

Sual: Onlarýn bu enerji deðiþimine
uyum saðlayamamalarý nedeniyle
düþtükleri söylendi. Ama tüm kuþlar
etkilenmiyor, sadece belirli yerlerdeki
belirli kuþlar?
Cevap: Bu bazý kuþlarýn bazý
titreþimlere daha hassas olduklarýný
gösterir.

Sual: Gezegenimizin bu tür bir olayla ilk kez karþýlaþtýðý söylendi?
Cevap: Gezegen'in de bu deðiþime
katýlmasý nedeniyle evet. O da bir
canlý. O da bu tabakalar için çalýþýyor.
O da sizin yaptýðýnýz þeylerin aynýsýný
yapýyor. Ýnsanlar duygularý ile bu
tabakalarý geçerken, o da deðiþik
seviyelerin deðiþik kademelerinden
geçecektir. Bizler ýþýðý, neþe ve sevinci,
sakinlik ve yumuþaklýðý seçtikçe, o da
bizi yakýndan takip eder.

Sual: Ama bu titreþim ayný türden
kuþlarýn hepsini öldürmedi?
Cevap: Nerede bulunduklarýna baðlý
olabilir. Bir deprem gibi. Bulunduðu
konuma baðlý olarak deðiþik tezahürler
olabilir.

Sual: Dünya'nýn muhtelif yerlerinden
kuþlarýn gökten düþtüðü haberleri
geliyor?
Cevap: Dünya hareket halinde. Bu
bir sarsýlma, ancak bu bizim Dünya
üzerinde hissetmediðimiz bir þey. Üst

tabakalarda oluþuyor. Bu orada oluþan
bir kayma nedeniyle. Bu kayma þok
dalgasý yaratýyor. Atmosferde bir
dürtme gibi, havada bir deprem.

Yeni Beden
Bir danýþanýn aðzýndan kalýn sesle
ve gýrtlaktan konuþan bir varlýk þöyle
demektedir: Tüm hedefimiz insanlarýn
bir miktar yükselmesi. Eðer baþarýrsak
deðiþimi gerçekleþtirebilir, onlar
için kolaylaþtýrabiliriz.
Deðiþtiremediklerimiz maalesef geride
býrakýlacaktýr. Korkutucu olacak,
onlarýn görmesini ve sevmesini
saðlayamazsak.
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Sual: Deðiþenler baþka bir Dünya'ya
mý gidecekler?
Cevap: Baþka bir boyuta geniþlemek
gibi bir þey. Þöyle de diyebilirim:
baþka bir titreþime yükselmek gibi bir
þey. Ne olduðunu görebilecekler, o
noktadan sonra biz onlara yardým edemeyiz.
Sual: Ýki ayrý Dünya gibi bir ayrýþma
mý?
Cevap: Hayýr. Sadece boyut deðiþimi. Bizler buradan buraya geçeceðiz.
Ama deðiþemeyenler geride kalacak,
býrakýlacak.
Sual: Diðer boyuta geçince, fiziki bir
Dünya olacak mý?
Cevap: Aynen burada olduðumuz
gibi olacak. Ama geride kalanlar bizi
geçenleri farketmeyecekler. Tanrý
onlarýn yardýmcýsý olsun. Onlar için
korkutucu olacak.
Sual: Yani ne olduðunu anlamayacaklar mý?
Cevap: Hayýr, bilecekler. Ana
fikir bu. Bilecekler, ama titreþimlerini
deðiþtirmek için çok geç olacak. Bir
anda deðiþtiremezler, deðiþim bir
süreçtir. Bu deðiþim vücudunuza
sýzmalý ve bedeninizde iþlemelidir.
Böylece yavaþça titreþimleriniz
deðiþtirip yükseltmelidir. Diðerleri
için geç olacak, ama bundan
öðrenecekleri var.
Sual: Mevcut Dünya kalacak, ama
farklý olacak?
Cevap: Tam öyle deðil. Dünya'da
fazla bir þey kalmýþ olmayacak.
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Sual: Ölümler mi olacak?
Cevap: Evet, ama acýsýz. Sadece ne
olduðunu görecekler.
Sual: Sanki iki âlem olacak?
Cevap: Birbirinden haberi olmayan
iki âlem ayný zamanda var olacak.
Sual: Siz farklý bir boyutta iseniz,
diðerini fark edemediðinizi biliyorum.
Siz bize SEVGÝ bilgisini yaymamýz ve
olabildiðince çok miktarda kiþiyi
beraberimizde götürmemiz mesajýný
veriyorsunuz.
Cevap: Anahtar 'SEVGÝ'dir. Çünkü
Tanrý 'SEVGÝ'dir. 'SEVGÝ' Tanrý'dýr.
'SEVGÝ' en büyük güçtür. Yaþamýmýzda
hissetmemiz gereken odur. Birbirimize
vermemiz gereken, baþkalarý için hissetmemiz gereken odur. Bu konu
acildir. Zamanýmýz kalmýyor. Hazýrlýklý
olmalýyýz. Gelmekte olan deðiþim için
hazýrlýklý olun.
Sual: Ne anlatmak istiyorsunuz?
Cevap: Ýnsanlýða yardým etmelisiniz.
Onlara yakýnda olacaklarý anlatýn:
Deðiþimi, boyutsal farklýlaþmayý. Size
kulak verenler duyacaklar, boyutsal
deðiþime hazýr olacaklardýr. Bazýlarý
kabul etmeyecek ve bizim 'deli'
olduðumuzu düþünecekler. Diðerlerinin
içine ise bir kývýlcým yerleþecek ve
olaylarý görünce, deðiþime hazýr olacaklardýr. Ne geldiðini bilmeseler dahi,
içlerinden bu deðiþime, geçiþe hazýr
bekleyeceklerdir.
Sual: 'Geçiþ'i baþaranlar hayatýmýzý
þimdiki gibi mi yaþayacaðýz?
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Cevap: Hayýr, daha iyi, farklý ve
daha uzun.
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Sual: Fiziki yaþama devam edecek
miyiz?
Cevap: O boyuta göre evet, bu boyuta göre hayýr.

aynen böyledir. Gelmekte olan enerjiler
dönüþtürme yetisine haizdir. Farklýlaþma olacaktýr. Daha genç ve daha akýllý
olunacaktýr. Bedenin hücreleri, bedenin
titreþimi deðiþiyor ve gelmekte olan
enerjiye uyumlanýyor. Takiben fiziki
deðiþimler gerçekleþecek.

Sual: Hazýr olmayanlar diðer
Dünya'da kalacaklar?
Cevap: Evet. Gerçekleri ve kaçýrdýklarý fýrsatý görecekler. Fakat bundan
öðrenecekleri var.

Sual: Bu fiziki deðiþimler nelerdir?
Cevap: Beden daha hafif (ýþýklý) olacak, daha uzun görünecek. Ýçten gelen
enerji dýþtan görülebilecek, dýþa yansýyacak. Beden daha þeffaf görünecek.

Sual: Geçenler daha ileriye gidecekler ve yeni þeyler öðrenip 'Yeni
Dünya'da geliþecekler.
Cevap: Ne güzel bir Dünya. Iþýk ve
huzur dolu bir Dünya. Ýnsanlarýn birlikte yaþayýp, birbirlerini sevdiði bir
Dünya. Bu dönüþüm fark edemeyeceðimiz kadar kademeli olacaktýr.
Beden gerekli ayarlamalarý yaparken
bazý kiþiler fiziki belirtileri hissedebilir.
Özellikle eski nesil bedende olan
deðiþimleri daha çok farkedecektir. Bu
doðal süreç, 'Yeni Dünya'nýn evriminin
bir parçasý olmasý nedeniyle merak
edilecek bir durum deðildir.
Avustralya'daki bir baþka danýþan
kanalýyla ….
Cevap: Bir otomobil gibi. Eski bir
otomobil düþünün. Ona yeni bir motor
koyuyorsunuz. Ayný göründüðü
halde otomobil farklý bir performans
sergiliyor. Motoru bir kez daha
deðiþtiriyorsunuz. Otomobil hýzlanýyor,
daha akýllý davranýyor. Yeni motorun
enerjisi gövdeyi deðiþmeye zorluyor:
araç spor otomobile dönüþüyor. Durum

Sual: Bu herkes için geçerli mi?
Cevap: Evet, herkese bu þans
verilmiþtir. Eðer Dünya ile birlikte
tekâmül etmek istiyorlarsa, yeni
insana evrimleþmek durumundadýrlar.
Yaþanacak deneyim budur. Bunun için
bu ve benzerleri, Dünya ile birlikte
evrimleþmeyi istemeyenlerle uðraþýyorlar. Evrimleþmeyi kabul etmeyenler
terk edecekler ve ailelerine büyük
acýlar getirecekler. Ancak kalacak olanlar diðerlerine ýþýk tutmalýdýrlar. Büyük
görev. Burada kalacaklar, bu ýrký
yepyeni ve farklý bir medeniyete taþýyacaklar. Bu kiþiler felâketler sýrasýnda
ýþýðý tutup tutamayacaklarý, yok olup
olmayacaðý konusunda þimdi sýnanýyorlar. Bu plana ne denli destek verebilecekleri, verdikleri söze ne denli
baðlý olduklarý, hizmet için nedenli
istekli olduklarý sýnanýyor. Onlar
Gezegen'le birlikte ileri gidecek
olanlardýr.
Sual: Bazýlarýnýn geride býrakýlacaðý
söylenmiþti. Bu acýmasýz deðil mi?
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Cevap: Deðil, çünkü her ruha seçme
hakký verildi. Eðer ilerlemiyor ve
evrimleþmiyorsa, seçmedikleri içindir.
Onlar seçtikleri diðer yerlerde yeniden
bedenleneceklerdir. Onlar 'Eski
Dünya'da kalacaklardýr. 'Yeni Dünya'
çok güzeldir, Orada siz hiç görmediðiniz, hayal etmediðiniz renkleri,
hayvanlarý ve çiçekleri göreceksiniz.
Tam Bir Besin Olan Meyveyi
Göreceksiniz. Piþirmeye gerek olmayacak, olduðu gibi yenecek. Yeni
Dünya'ya geçenlerin geliþmeleri için
ihtiyaçlarý olan her þey orada olacak.
Bu yeni meyveler Yýldýz Ýnsanlarý'nýn
yardýmýyla orada geliþtiriliyor.
Sual: Bu meyve ve sebzeler, bugün
Yeryüzünde yok mu?
Cevap: Yok, onlar bir þekilde mutasyona uðramýþ. Bu meyveler duygulara
haz verecek,'beden' demiyorum 'varlýk'
için besleyici ve destekleyici olacak.
Bugün bizim piþirmek zorunda olduðumuz þeyler bu meyvelerle birleþmiþ
olacak. Elektrik ve enerji kullanýmýný azaltacaðý için, Gezegen'e
yardýmcý olacak. Bu meyveler neye
ihtiyacýmýz varsa saðlayacak.
Sual: Ýnsanlarýn mevcut besinlere beden için saðlýklý olmayan
çok þeyler yaptýðýný duydum?
Cevap: Doðrudur. Yeryüzünde
organik besinler oluþuyor. Organik
tarýmcýlar Dünya'nýn evrim programý ile birlikte yürüyorlar. Onun
için buradalar. Kiþiler nasýl doðru
yetiþtirileceðini bilmeliler, bu
yönde bilinç yükseliyor. Rudolf
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Steiner okullarý çocuklara bunlarý
öðretiyor. Yeni Dünya'ya geçecek
çocuklar bunu bilecekler. Bu çocuklar
üniversitelerde, enstitülerde bu bilgileri
yayýyorlar. Dünya arýnýnca zehirliliðin
çoðu ortadan kalkacak. Dünya baþka
bir boyutta. Bizler yeni bir boyuta
geçeceðiz. Bu yeni boyutta gövdeleri
mor ve turuncu aðaçlar olacak, güzel
nehirler ve çaðlayanlar.
Sual: Bazýlarý ise 'Eski Dünya'da
býrakýlacak mý?
Cevap: Evet. Kalmak isteyenler.
Sual: Þimdi sahip olduðumuz ayný
fiziki bedenle mi geçeceðiz?
Cevap: Evet, ayný fiziki bedende olacaksýnýz, ama o deðiþecek.
Sual: Yani ölmeden, bedeni terk
etmeden gerçekleþecek?
Cevap: Evet, yürüyerek öte tarafa
geçeceksiniz.
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Nefesin Doðandýr
Nesrin Dabaðlar

ðaçlarýn etrafýnda tatlý bir
rüzgâr var dýþarýda…
Aðaçlar benim verdiðim
nefesi alýyor, ben aðaçlarýn
verdiði nefesi soluyorum. Aramýzda
müthiþ bir paylaþým var. Benim soluðumun kirini o temizliyor ve ben onun
bana hediye ettiði oksijeni, vücudumun
hücrelerine ulaþtýrýyorum. Bu bir
mucizenin döngüsü… Bu mucize
gerçekleþirken, çam dallarýnýn rüzgârla
seviþmesini dinlemek de iþin hediyesi.

A

Yattýðým yerden hem bu eþsiz þarký
için hem de hücrelerimdeki oksijen
için þükranýmý sunuyorum, içime
derin bir nefes daha çekerek.
Evet, nefes almalýyým ben. Derin,
sessiz ve ahenkle… Borcumu ancak
böyle ödeyebilirim. Aldýðým her
nefesin hakkýný vererek…
Nefesin hakkýný vermeyi nasýl
baþarýrým? Öncelikle onu aldýðýmý his-

SEVGÝ DÜNYASI

settiðim her an için þükran duymak
birincil koþulum. Aný yaþamak denilen
söylem üstüne birçok söz söylenir. Aný
yaþamanýn; hiçbir þeyi umursamadan,
benliðin isteklerinin peþinden gitmek
olduðu sanýlýr çoðunlukla. Oysaki anda
kalmanýn en güzel tanýmý, andaki
nefesin tadýný duymak ve onun için
þükretmek, þükretmenin sonucunda da
yaþam ve evren için gerekeni yapmaktýr. Bu þükür, hem kendi bireyselliðinin,
hem de tüm çevrenin kadrini bilmenin
dengesidir. Bu denge gizemlidir.
Tartýsýnýn kaçmasý ile ya kendimizi
bitirecek þekilde egomuzun tutsaðý
olur, ya da acizlikler içinde kalýrýz.
Dengeyi hem kendimizin hem evrenin
kefesi için saðladýðýmýzda, gerçek bir
bilgelik kazanýr, acýsýyla tatlýsýyla dingin bir hayat yaþarýz.
Bu dinginliðin birinci sýrrý ise
nefestedir. Zihin, bir kimyanýn sonucunda kendini bilir ve algýlar. Zihnin
kendini algýlamasý ile oluþan farkýndalýkla akýp giden yaþamý izleriz.
Ýzlediðimiz eylemlere yüklediðimiz
anlamlar ile oluþan duygularýmýz, bir
kimya oluþturur. Korteks ve bilinçaltýnda depolanan kimyasal moleküller,
bizim huzurumuzu, mutluluðumuzu
ya da mutsuzluðumuzu belirler. Çünkü
hayatý algýlamak ana, yorumlamak ise
bir belleðe tabidir. Bu algýlama ve kayýt
iþlemlerinin gerçekleþmesi sýrasýnda
bedende öyle karmaþýk bir sistem
devrededir ki, ayrýntýlý biyokimya
anlatýmýna ihtiyacýmýz var. Ýþte bu
biyokimya diyor ki; "Sen nefes ile
varsýn ve nefes sayesinde andasýn, tüm
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yaþamýn da bu anlarýn üst üste eklenip
toplandýðý bir albümdür".
Varlýðýn Nefestir
Zihnin, duygularýn ve de
davranýþlarýn birer kimya iþlemi
sonucu olduðu bilmek deðerli bir
referans noktasýdýr. Biyokimya an ile
direk baðlantýlýdýr. An bilgisi, varlýðýn
o anki kimyasýnýn oluþturduðu bir
zeminle baþlar. Kendiliðinden oluþan
bu doðal zemin, üzerine iþlenecek
yapýyý bilinçlilikle kurar, kurmalýdýr.
Bu kuruluþun bilinçlilik aþamasý
nefeste baþlar. Nefesin direksiyonuna
geçen birey, temel zeminin üzerine
kuracaðý yapýyý istediði gibi þekillendirme yetisine sahip olduðunu bilir.
Bizim için yaþam döngüsü, dünyada
karbon ve oksijenin oluþmasý sonucu
baþlamýþtýr. Ýlk organik molekül, fermente olan sirke formundaki sývýnýn
moleküllerine karbon eklenmesiyle
oluþmuþtur. Hücrenin yaþamaya baþlamasý, sonra dokulaþmasý, sýrasýyla organ, sistem ve organizma oluþmasý için
çok uzun bir zaman döngüsü geçmiþtir.
Geliþmiþ bir organizma olmamýza raðmen temel yaþam gücü hücrededir.
Hücre
Hücre kendi içinde yaptýðý tüm
fonksiyonlar sýrasýnda dýþarýyla iliþkisini bir yandan hücre zarýnýn geçirgenliðiyle aktif tutar. Bir hücrenin bir saniyede yaptýðý fonksiyon sayýsý inanýlmazdýr. Bu fonksiyonlarýn en temeli de
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nefesle yönetilen oksijen ile karbonun
döngüsüdür. Bu nedenle nefes, hayatý
vücuda taþýyandýr. Nefes sýrasýnda alýnan þey, sadece oksijen deðil, yaþamýn
özüdür. Ýþte bu özü hissedebilmek,
olaðanüstü bir bütünün içinde tek bir
nokta olan an farkýndalýðýdýr. Üst üste
eklenen anlarýn belleði ile oluþan hayat
yolu, nefesin oluþturduðu kimyasal
tuðlalarla örülür. Bu yüzden her yaþam,
baþka bir nefes yoludur. Nefes, bu
kimyasal tuðlalarý nasýl oluþturur,
deðineceðiz.
Anatomi ve biyokimya bilgilerinin
ýþýðýnda nefesi anlatýrken, ruhtan,
felsefeden, fizikten, zamandan, uzaydan, maddeden, anti maddeden, kadim
bilgilerden, yogadan, evrendeki enerji
formlarýndan, kutsal kitaplardan, evrenle ilgili teorilerden, durugörüden,
telepatiden, ses biliminden, rezonanstan, bilinçten, bilinçaltýndan ve
rüyalardan da yolumuz geçer.
Çünkü nefese Hipokratif Týp ile
deðil, holistik bakmalýyýz. Holistik
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bakýþ, iliþkiler ile birlikte bütünün
tamamýný görmektir. Bu nedenle
hipokratif týbbýn verilerini temel bazda
bilmeli ama tüm bu bilgileri enerjiler,
uzay, evren, tüm bilinç ile birlikte
deðerlendirerek bir varlýk bütünlüðü
küresi oluþturmak zorundayýz. Anatomi
bilip, o bedenin üzerinden geçen enerji
hatlarýný bilmemek olmaz. Organlarýn
ve sistemlerin, özellikle bezlerin çalýþmasý ile vücut enerji hatlarýnýn doðrudan baðlantýsý vardýr. Kinesiyoloji,
akupunktur, EFT, Refleksoloji, gibi
çalýþmalar, beden enerji hatlarý ve
çakralar sistemi ile ilgili kadim bilgi
sistemleridir.
Bedenin ve varlýðýn küreselliðinde
nefesi anlayabilmek için bir baþka
unsur da zamandýr. Holistik bakýþýn
küreselliði içinde zaman kavramý çok
önemli bir yer tutar. Zira farkýnda olan
bir nefeste organlar ve sistemleri etkileyen faktörlerden birisi de zamandýr.
Bir kiþinin 5 yaþýnda yaþadýðý duygusal
bir travmanýn 50 yaþýndaki karaciðer
rahatsýzlýðýnýn gerçek sebebi olduðunu
Fotoðraf: Gabriel Popescu.
Bu fotoðraf canlý hücreler
için yeni bir üç boyutlu
görüntü tekniði kullanýlarak
çekilmiþtir.
Hücrenin derinliði içinden
görüntü parçalarý yakalamak
için geleneksel mikroskop
kullanýlmakta, sonra onlar
bilgisayar ortamýnda üç
boyutlu görüntüye
dönüþtürülmektedir. Hücreler
kendi doðal durumundadýr ve
hiçbir boya ya da kimyasal
kullanýlmamýþtýr.
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anlayabilirsiniz. Derin farkýndalýk
için kiþinin tüm zamanlarýna bakabilmelisiniz. Bunu yapabilmek için iyi
bir iz sürücü olmalýsýnýz. Ýyi bir iz
sürücü, duygu kayýtlarýnýn özüne ve
bilinçaltýna inmeli, inançlarýn tespitlerini yapmalý, hem sýð hem derin sondajlar yapmalýdýr. Bu sondajlar zamanýn
tümünün içinde yapýlmalýdýr. Çünkü
insan ayný anda hem lineer zaman
(idraki zaman) ve küresel zaman (asli
zaman) içinde yaþar. Algý idrakiyle
farkýnda olduðu zaman, lineer
zamandýr. Zamanýn küresel olduðunu
algýlayabilmek ve lineerlikten çýkabilmek ise nefes ile mümkündür.
Gerçek nefes farkýndalýðý, sadece
organsal deðil, soyutu da içine alan
bütünselliktedir. Protein, karbonhidrat,
yað, DNA nükleik asitler, vitaminler ve
hormonlar hücresel yapýnýn ana zemin
taþlarýdýr. Hücre içi
fonksiyonlar ile en küçük
birimdeki yaþam gücü durmaksýzýn iþlem yapar. Bu
iþlem için hücre içi yapýda
bulunan sistem ve minik
organeller üstatlýk
seviyesindedir.
Hücre içinde fonksiyon
sýrasýnda DNA asitleri
nedeniyle geçmiþ ata
kayýtlarý da iþin içindedir.
Bu gerçek, bu sýrada
zaman faktörünü sistemin
içine dâhil ettiðimizin de
kanýtýdýr. Anda gelen vitamin, besin ve hormonlar
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katkýsýyla gerçekleþen iþlem, andaki
zemini yaratýrken aslýnda tüm zamanlarýn üzerinde oturur. Klasik bilim bu
faktörü pek dikkate almaz.
Hücre içi kimyayý oluþturan zemin
sitoplazma nedeniyle suyun içindedir.
Suyun kayýt edici özelliðini bu noktada
hatýrlamak önemlidir. Su, kendi H20
molekülünü deðiþtirmeden oluþan
molekül gruplarýna bilgiyi yükler. Bu
bilgi titreþimsel ve dalga kinetiði
nedeniyle küreseldir. Suyun her bir
hafýza hücresinde 440.000 bilgi hücresi
bulunduðu kaydedilmiþtir. Bu hücrelerin her biri çevreleriyle kendilerine
özgü bir etkileþim saðlar. Bu etkileþim
sýrasýnda su, dünya ile iliþkisini bir
manyetik bant gibi kaydeder. Odadaki
elektriði açtýðýnýzda, ona dua
ettiðinizde, teþekkür ettiðinizde, öfke
duyduðunuzda su deðiþir. Ýnsanlar
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arasýnda gerçekleþen telepatinin aracýsý,
hücrelerinde taþýdýklarý sudur.
Nefes ve Zaman
Evrenden gelen tüm enerji dalgalarý
su aracýlýðýyla bedene giriþ yapar ve
andaki hücre fonksiyonuna etki eder.
Mikro yaþam birimi olan hücre, kendi
içinde bulunan DNA nedeniyle
geçmiþten, andaki duygular nedeniyle
þimdiki andan, evrenden gelen titreþimler ile de bütünden bilgi alarak iþlem
yapar. Bu muazzam gerçek, hipokratif
bakýþla anlaþýlamayacak kadar büyük
bir küresellik içerir.

Hücre kendi içinde yaptýðý tüm
fonksiyonlar sýrasýnda sürekli üremeye
devam eder. Bir insanda her saniye 8
milyon hücre doðar. Bir hücrenin bir
saniyede yaptýðý fonksiyon sayýsý
inanýlmazdýr. Ve bedenimizdeki özgün
ve sistemik en küçük birim olan hücre,
varlýðýmýzýn tüm bilgilerini taþýr. Bu
yüzden tek bir hücreye bile aktarýlan
titreþimsel enerji varlýðýn tümüne
aktarýlabilir.
Bu nedenle nefes alýrken sadece
bedenizle deðil ruhunuzla da "Can"
alýþveriþi yaptýðýnýzý her an hatýrlamalýsýnýz.

Duyuru
Sevgili Dostlarýmýz, Okurlarýmýz
Sevgi Dünyasý dergimiz
2019 Ocak ayýndan itibaren
sadece internet üzerinden yayýmlanacaktýr.
Kâðýt ve döviz fiyatlarýndaki artýþ ve
bu konudaki geleceði tahmindeki
zorluklar nedeniyle
bu kararý almak zorunda kaldýk.
www.sevgidunyasidergisi.com, www.dostluk.org
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Çocuklarýn
Gizli
Spiritüel
Dünyalarý
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

ocuklarýn gizli spiritüel
dünyalarý vardýr. Onlar,
spiritüel kapasiteye ve
hayatlarýný kalýcý biçimde
derinden etkilemiþ anlardan oluþmuþ
deneyimlere sahiptirler. Bazen büyüleyici, sýklýkla da nazik ve kýrýlgan olan
bu tecrübeler, baþkalarýndan büyük
ölçüde gizlenmiþ bir çarpýcý spiritüel
dünyayý ifþa ederler. Meraklý anlardan
baþlayýp içsel bilgeliðe ulaþabilmeye,
yaþamýn anlamýnýn ne olduðuyla ilgili
büyük sorularý sormaktan, þefkatin ve
sevginin ne olduðunu ifade etmeye ve
hattâ maddesel dünyanýn gerisinde ne
olduðunu görmeye kadar çeþitlenebilecek bu deneyimler, bu gezegendeki
spiritüel varlýklar olarak, yaþamlarýmýzýn mihenk taþlarýný oluþtururlar.

Ç

Spiritüellik ve insan potansiyeli ile
ilgili sorularla yýllardýr ilgiliyim ve bir
üniversite hocasý, araþtýrmacý ve terapist olarak da bu alanda çalýþmalar
yapmaktayým. Bununla birlikte bir
baba olarak oynadýðým rol, çocuklarýn
bu gizli spiritüel dünyalarýný daha
derinden görmeme yardým etti.
Bir akþam altý yaþýndaki kýzýmýn
yataðýnýn yaný baþýnda oturmuþ ona
"iyi geceler" diyor ve onun kolayca
uyumasýna yardým etmeye çalýþýyordum. Nazikçe alnýný okþuyordum ki,
bana kendisini biraz tuhaf hissettiðini,
baþýnýn adeta döndüðünü ve karýncalandýðýný söyledi. Ona bu hissin kendisini rahatsýz edip etmediðini sordum.
"Zaten daha önce de hissetmiþtim" diye
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cevap verdi. "Ne zaman?" diye sorduðumda: "Birisi yine alnýma dokunduðunda" dedi. "Bir keresinde Madi'nin
(bir arkadaþý) anneannesi uyumamýz
için bize yardým ederken de olmuþtu.
Aslýnda baþka zamanlarda da olmuþtu.
Ne zaman olsa, kendimi havada süzülüyor gibi hissediyorum ve böylece
rahatça uykuya geçebiliyorum."
Sonra biraz tereddüt etti ve þunlarý
söyledi: "Sonra da meleklerimi görüyorum". "Meleklerin mi?" diye sordum.
Gözleri hafif kapalý biçimde: "Evet,
onlarý þu anda da görüyorum baba"
dedi. Biraz þaþýrmýþ olarak: "Onlarý
görüyorsun yani" dedim. "Evet, onlarý
gerçekten görüyorum. Sanki onlarý
hissediyorum ve onlarýn orada olduklarýný biliyorum. Sanki bir çay partisindeler ve benimle ilgili konuþuyorlar."
Biraz durakladý ve sonra þunlarý söyledi: "Beni sevdiklerini bilmeme izin
veriyorlar." Kýzým sessizleþti ve ardýndan hemen uykuya daldý.
Ona "Ýyi geceler" dedim ve odasýndan çýktým. Bundan ne çýkaracaðýmý
bilemedim. Merdivenlerden aþaðýya
inerken bunun güzel bir küçük hikâyebir çocuk fantezisi olabileceðini ve de
bunu, onunla ilgili bebekliðinden beri
tuttuðum deftere yazabileceðimi düþündüm. Gerçekten de yazdým ama aradan
aylar geçip de bir melek onu yeniden
ziyaret edene kadar, aklýma hiç getirmedim. Aslýnda bu melek onun düzenli
ziyaretçisi olmuþtu. Kýzým Haley,
farkýndalýðýný yükseltmiþ ve hemen
hemen kendi iradesiyle bilinçliliðinin
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özel bir halini keþfetmiþe benziyordu.
Böyle zamanlarda onun derin bir huzur
duygusuyla dolduðunu ve gerek bir
baba gerekse de bir psikolog olarak altý
yaþýndaki bir çocukta daha önce hiç
fark etmediðim bir içgörü ve bilgelikle
baðlantý kurduðunu görüyordum.
Belki siz de benim gibi þunu soruyorsunuz: "Gerçekten bir melekle mi
buluþuyordu? Yatak odasýnda meleklerin katýldýðý bir çay partisi var mýydý
gerçekten?" Geleneksel deneysel yöntemler kullanarak onun içgörüsünün
kaynaðýný kanýtlayamam ki kimse bunu
yapamaz. Ama onun bana aktardýðý bilginin kalitesini anlamaya çalýþýr, bu
tecrübenin onun hayatýnda ne gibi etkiler yapmýþ olduðunu inceleyebilirim.
Gördüðüm ve iþittiðim þu oldu ki,
kýzým büyüleyici bir sevgi ve bilgelik
pýnarý gibi hizmet eden bir kaynakla
baðlantý kuruyordu. Daha sonra
Haley'in meleðine geri döneceðim ama
ilgimi yoðun biçimde çeken yatakbaþý
anlarýmýzdan biraz daha bahsetmek
istiyorum. Bu gizli dünyayý ifþa eden
anlar, beþ yýl sürecek bir araþtýrma
çalýþmasýna baþlamama neden oldu.
Bulduðum þey þu oldu: Kýzým bu
tecrübeyi yaþayan tek çocuk deðildi.
Çocuklar, her türlü forma girebilecek
büyüleyici ve zengin bir spiritüel dünyaya sahiplerdi. Ancak çok az yetiþkin
onlarýn bu gizli boyutunun farkýndaydý.
Ýnsanlarýn çoðu, buna belli psikologlar, eðitimciler ve dini liderler de
dâhildir, çocuklarýn spiritüel varlýklar
olabileceklerini düþünmezler.
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Ýnanýþlarýnýn temelini, çocuklarýn;
Tanrýnýn ne olabileceðiyle ilgili
komik bir imaj uydurabilecekleri
veya ezberledikleri bir duayý tekrarlayabilecekleri ama geri kalanýnda
Kutsal olanla asla doðrudan veya
yakýn bir bað kurmakla ilgili bilinçli
bir tecrübe yaþayamayacaklarý fikri
oluþturur. Onlarýn, fiziksel dünyanýn
geri planýnda neler olduðuyla ilgili
merak duygularý, bilgelikleri,
merhametleri ve daha derin sorular
sorabilme kapasiteleri büyük ölçüde
kabul görmez. Çocuklarýn spiritüel
deneyimleri sýklýkla yanlýþ anlaþýlmýþ;
ebeveynler, terapistler, öðretmenler
tarafýndan patolojik vaka diye
etiketlenerek, birer fantezi gibi
görülmüþtür. Bu tarz bir tutum ise
çocuðun spiritüel doðasýný geliþtirmek
yerine, onu baskýlamaktadýr.
Alison'un yedi yaþýndaki deneyimi,
yetiþkinlerin çocuklarýn kendilerinden
tahmin etmeyecekleri biçimde bir þeyleri bildikleri ve gördükleri zaman
yaþadýklarý korku ve karmaþýklýk duygusunu içermektedir. Alison evinde
sýcak bir günün keyfini çýkarýrken
aniden þunlarý söyledi: "Annemin
arkadaþýnýn az önce öldüðünü biliyorum. Çünkü bahçedeydim, bana çarptý.
Bunu nasýl bildiðimi anlatamam ama
bundan çok emindim. Eve girerek bunu
anneme söyledim ve "Ellen öldü"
dedim. Annemin yüzü aniden deðiþti,
çok üzüldü ve þunlarý söyledi: "Alison,
bu hiç de komik deðil". Ona þaka yapmadýðýmý söylemeye çalýþtým ama beni
dinlemeye niyeti yoktu.
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"Birkaç dakika sonra telefon çaldý ve
Ellen'in az önce öldüðünü öðrendik.
Annem çok kýzdý ve: "Bunu nasýl
bilmiþ olduðunu bilmiyorum ama bunu
asla hiçbir kiþiyle paylaþmaný istemiyorum. Ve bunu bir daha asla yapmayacaksýn." Kendimde ne gibi bir hata
olduðunu sorguladým. Acaba Ellen'in
ölümünden ben mi sorumluydum?
Neredeyse deli olduðuma inanmýþtým.
Neye inanacaðýmý bilemiyordum." Ve
Alison o gün benimle yaptýðý konuþmaya kadar bunu kimseye anlatmamýþtý.
Bazý yetiþkinler de çocuklarýna dini
eðitimler verirler. Sýklýkla da anahtar
figürleri ve kendi dini inançlarýna ait
rehber bilgileri öðretirler onlara.
Çocuklarýn karakterlerini geliþtirmeleri
hususunda okullardan giderek daha da
çok yardým talep edilmekte. Ve
ebeveynler de çocuklarýnýn spiritüel
eðitimlerinde ne gibi bir rol üstlenmeleri gerektiðini sýklýkla merak
etmektedirler. Gerek dini gerek karakter eðitimi olsun, geleneksel biçimde
dýþarýdan içeriye doðru yapýlmaktadýr.
Ancak bu ne kadar deðerli olursa
olsun, çocuklarýn spiritüel bir dünyalarý
olabileceði gerçeðini gözardý edebilmektedir. Örneðin çocuk geliþimi
veya psikoloji üzerine yazýlmýþ herhangi bir kitaba bakýp incelediðimizde,
çocuklarýn spiritüelliðine ait hiçbir þeye
rastlamayýz. Evet, hiçbir þeye..
Araþtýrmacýlar çocuklarýn spiritüelliklerine baktýklarýnda, bunu çoðunlukla
çocuklarýn Tanrý hakkýnda neler
düþündüklerine ve nasýl konuþtuklarýna
indirgerler. Bu araþtýrmacýlar çocuklar-
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da tam anlamýyla muhakeme geliþimi
baþlamadan önce her hangi bir spiritüel
hayatýn olamayacaðýna ve olmadýðýna
hükmetmiþlerdir.
Araþtýrmacýlarýn vardýklarý bu
hükümler, yetiþkinlerin rasyonel düþünme tarzlarý ve Üstün Varlýk'la ilgili dini
kavramlar üzerine bina ettikleri spiritüel hayat tanýmlarýndan türetilmiþtir.
Biz yetiþkinler olarak çocuklarla ilgili
anlayýþýmýzý bu varsayýmlara göre filtrelediðimizde, onlarýn içsel spiritüelliklerini ýskalarýz. Çünkü spiritüellik
rasyonelliðin ve Tanrýyla ilgili
düþüncelerin ötesinde yaþar. Kutsal bir
varlýk olarak hem kendimizle ilgili hem
de çocuklarýmýzýn spiritüel varlýklar
olmalarýyla ilgili bir imajýmýz oluþmamýþsa eðer, onlardaki ve kendimizdeki
kutsallýðý görmede sýkýntý yaþayabiliriz.
Kýzým sayesinde ilk kez yakaladýðým
bu bakýþla birlikte, çocuklarýn spiritüel
dünyalarýný mümkün olduðunca derinliðine araþtýrmaya koyuldum. 1998
yýlýndan bu yana, 100'den fazla birey
ve aileyle derinlemesine görüþmeler,
konuþmalar yaptým; yüzlerce çocuktan,
ebeveynden ve ayrýca kendi çocukluk
deneyimlerini biriktiren yetiþkinlerden
yazýlý belgeler topladým. Onlarýn,
hayatlarýný þekillendirebilecek kadar
özel ve nazik spiritüel anlarýný iþitmeyi
denedim.
Bu araþtýrma, bir antropologun yaptýðý çalýþmada olduðu gibi sahada
gerçekleþen bir çalýþmaydý. Saham bir
ailenin oturma odasý, bir çocuðun

SEVGÝ DÜNYASI

yataðýnýn yanýbaþý, bir ebeveynin özel
günlüðü ve anýlarýmýzýn derinlikleri idi.
Veriler, yaþanmýþ tecrübelerin kendileri
ve bunlarýn hayatlar üzerinde býraktýðý
etkiler idi. Bu kiþilerin bana vermiþ
olduklarý izinle, ki onlara müteþekkirim, bu hikâyelerin bazýlarýný sizlerle
paylaþacaðým. Onlarýn kimliklerini
korumak adýna, pek çok vakada isimlerini deðiþtirdim. Bu gizemi anlayabilmek ve çözebilmek amacýyla akademik
disiplinlerin de ötesine geçerek:
(psikolojiden edebiyata kadar) pek çok
bilgelik öðretilerinin ve geleneklerinin
de içine daldým. Önemli þahsiyetlerin,
ki Mahatma Gandi bunlardan biriydi,
çocukluklarýndaki þaþýrtýcý spiritüel
anýlarýný ve zenginliklerini okudum.
Bu çalýþmanýn bir bölümünde de birbirinden farklý aileleri biraraya getirerek, tecrübelerini birbirleriyle paylaþmalarýna yardýmcý oldum. Çocuklar ve
ebeveynler için düzenlediðimiz bir
kampa katýlan bir anne daha sonra bana
þunlarý söyledi: "Kýzým gördüðü ve iþittiði þeyleri bana söylemeye baþladý.
Halbuki onunla çok yakýn iliþki içinde
olmamýza raðmen bu tarz þeylerden
asla bahsetmemiþti"
Demek ki spiritüel deneyimlerle ilgili
konuþmalarýn normal sayýldýðý bir
ortamda bulunmak, on yaþýndaki bu
çocuðun kendi spiritüel dünyasýný daha
fazla açmasýna kolaylýk saðlamýþtý.
Zaten bu kitabýn da amacý budur:
Çocuklarýn ve yetiþkinlerin kendi
spiritüel dünyalarýný araþtýrmalarýna ve
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bunlarý paylaþmalarýna kolaylýk saðlamak, onlara güven vermek, yaþamlarý
boyunca spiritüel zekâlarýnýn geliþmesine yardýmcý olmak.
Gerçekte kaç çocuðun spiritüel
deneyimleri ve kapasitesi vardýr?
Acaba biz bir avuç sýradýþý çocuðu mu
konuþuyor olacaðýz, yoksa bu
görüngünün sýklýðý çok mu yüksek?
Elbet ki özellikle melekleri görmekten
bahis etmiyorum, çünkü ruhsallýk çok
daha zengin, çok daha farklý ve her
zaman da dramatik olmasý gerekmeyen
bir olgudur. Çocuklar bana sýkça
herkesin spiritüel kapasitesi olduðunu
anlatýyor zaten. Ancak, bunun ne kadar
sýkça yaþanan bir þey olabileceðini
göstermek istedim.
Öncelikle, daha önceden yapýlmýþ
olan araþtýrmalardan bazý tahminler
yürütebiliriz. Örneðin, yetiþkinlerin
yüzde 20 ila 60'ýndan daha fazlasýnýn
belirgin dinsel veya spiritüel deneyimler yaþadýklarýný kayýt altýna almýþ,
çeþitli anket çalýþmalarý var. Sonuçlar
elbet ki çoðunlukla sorulan sorulara
dayanýyor. Peki ya çocuklar?
Ýngiltere'de yapýlmýþ bir çalýþmada,
kiþilerden yaþadýklarý spiritüel deneyimleri yazmalarý istendiðinde,
toplanan dört bin rapordan, yaklaþýk
yüzde on beþinin çocukluklarýnda
yaþadýklarý spiritüel deneyimleri
anlattýklarý tespit edilmiþ.
Ben de bir arkadaþýmla birlikte, 450
genç yetiþkin üzerinde kapsamlý bir
istatistikî araþtýrma yürüttüm. Sonuçlar,
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çocuklukta yaþanmýþ olan spiritüel
anlarýn-anýlarýn oldukça yaygýn
olduðunu gösterdi.
Katýlýmcýlara sadece tek bir genel
soru sormak yerine farklý çeþitteki
belirgin spiritüel deneyimleri hakkýnda
sorular yönelttik. Örneðin, kendilerini
merak ve huþu içinde býrakmýþ, birleþtirici özellikteki deneyimlerinin
yanýsýra, fiziksel olmayan bir kaynaktan aldýklarý spiritüel rehberlik ve
benzerleriyle ilgili yaþadýklarý deneyimleri anlatmalarýný istedik onlardan.
Sorulara verilen doðrulayýcý-olumlu
cevaplar yüzde 10 ila yüzde 80'inin
üzerindeki bir aralýða ulaþtý. "Hangi
yaþta bu deneyimleri yaþadýnýz?"
sorusuna verilen cevaplarýn yüzde 60
ila yüzde 90 aralýðý çocukluk dönemlerini iþaret etti. Elde ettiðimiz veriler,
çocuklarýn spiritüelliklerinin tüm
anneler ve öðretmenler tarafýndan
farkýna varýlmasý gereken bir olgu
olduðunu ortaya koydu.
Çocuklarýn ruhlarýný þekillendirici
özellikte zengin bir spiritüel dünyalarý
vardýr. Kendileriyle konuþtuðumuz
yetiþkinler, çocukluklarýnda yaþadýklarý
spiritüel anlarýn ömürleri boyunca
kendilerine mihenk taþý vazifesi
gördüðünü söylediler. Ve bazen de bu
tarz anýlar, bu olasýlýklarý gözardý eden
bir dünyada bir karmaþa kaynaðý olarak
da vazife görmektedir.
Gelecek Ay : "Spiritüel" Demekle
Neyi Kastediyoruz?" baþlýðý altýnda
konumuza devam edeceðiz.
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Sevginin Yeni Özellikleri
Medyum: Lee Carroll,
18.08.2018 Indianapolis - Indiana
Ses Kaydýndan Çözümleme ve Çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Burada verilen mesajlar
neredeyse sadece bu odada
bulunanlara hitap etmektedir. Bu
mesajlarýn bazýlarýnýn konusu vardýr,
bazýlarýnda meseller anlatýlmaktadýr ve
bazen de akademik bilgiler verilmektedir. Bugünkü çalýþmalarýn sonuna
geldik ve her zaman olduðu gibi biraz
sonra ayaða kalkýp burayý terk edeceksiniz. Þu anda burada uyumlu tutarlýlýk var ve bundan yararlanmak istiyorum. Gerçi bu kýsa bir mesaj olacak
ama etkileri uzun sürecektir.

S

Baþlangýçta "sevgi" vardý. Daha önce
bir celseye bu þekilde baþlamýþtýk. Sizlere güncellenmiþ bilgiler vermek isti-

yorum. Bundan on yýldan uzun bir süre
önce yaptýðýmýz bir celsede, sevginin
dört özelliðini verdim ve partnerim de
bunlarý not ettikten sonra, yazdýðý bir
romanda kullandý. Sözü edilen bu dört
özellik romanýn kahramanýna bir melek
tarafýndan bildiriliyordu.
O zamandan beri sevgi deðiþti mi?
Siz þimdi sevginin deðiþmeyeceðini ve
her zaman ayný kalacaðýný söylüyor
olabilirsiniz.Ancak bu durumda size
vereceðim bilgilerle hemfikir olmamanýz kuvvetle muhtemeldir. Sevgi bu
arada deðiþti, çünkü siz deðiþtiniz.
Þimdi bu özellikleri güncellemenin
zamaný geldi. Bazýlarý gerçi hâlâ
aynýdýr ama bunlar bile güncellenebilir,
çünkü þimdi yeni bir enerji içindesiniz.
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2000 yýl önce Sevgi Üstadý sevginin
ne ve nasýl olduðunu insanlara göstermeye çalýþtý ve bütün insanlarýn sevgiyi
her gün kullanabilmelerini saðlamak
için elinden gelenin en iyisini yaptý.
Onun bulunduðu her yerde çiçeklerin
daha farklý þekilde büyüdüklerini ve
insanlarýn da onu sevgi yüzünden takip
ettiklerini söylerseniz gerçeði ifade
etmiþ olursunuz. Sevgi Üstadý
zamanýnýn çok ilerisinde olduðu için
Dünyada bulunduðu sýrada çok etkili
olmadýðý iddia edilebilir.Ama verdiði
mesaj böylesine saf ve ilâhi olduðu için
kendisi Dünyayý terk ettikten sonra
bile, bilgiler Dünyanýn önemli ölçüde
deðiþmesine katký saðladý. Bunu bugün
bile fark edebilirsiniz.
Size bugün bu özellikleri vermek
istiyorum ama geçmiþe göre bazý farklýlýklar olduðunu göreceksiniz. Birinci
özellik sevginin saflýðýdýr. Sevgi hayal
edebileceðiniz en saf þey kadar saftýr.
Varlýðýnda onunla karýþmýþ baþka hiçbir
bilinç yoktur. Sevgi o kadar saftýr ki,
insanlar bu saflýðý anlayamamaktadýrlar. Buna en yakýn þeyi, yeni doðum
yapmýþ bir annenin bebeðini ilk kez
gördüðünde gözlerindeki parýltýda
görebilirsiniz. Annenin bebekle arasýndaki enerji alýþveriþi son derecede
saftýr.
Ýþte bu sevgiyi ona katlarsanýz Tanrý
sevgisinin saflýðýna yaklaþmaya
baþlarsýnýz. Tanrý sevgisi sýrtýnda hiçbir
yük, yanýnda hiçbir bagaj taþýmadýðý
için gerçek anlamda koþulsuzdur. Eðer
herhangi bir koþul olsaydý, bu gerçek
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Tanrý sevgisi deðil, insandan kaynaklanan ve Tanrý'ya izafe edilen sevgi
olurdu. Eðer içinizde Tanrý varsa, ki
plan zaten budur, bunun anlamý
içinizde saflýk olduðudur. Bu durumda
insanlarýn muhteþem olduðunu söylemek doðru olacaktýr. Buraya
geldiðinizde iþe saf Tanrý sevgisi ile
baþlarsýnýz. Anne ve baba bunu doðumdan sonra kolaylýkla görebilirler.
Sizler sezgisel olarak Yaratýcý'nýn size
özel bir þey vermiþ olduðunu bilirsiniz
ve bu da sevgiye ayný þekilde karþýlýk
verebilme yeteneðidir. Sevginin saflýðý
muhtemelen Dünyadaki en þaþýrtýcý
enerjidir.Çünkü sevgi yaratýcýdan
gelmektedir. Kim olursanýz olun ve
yaþamýnýzda ne olursa olsun, sizler bu
þekilde doðdunuz. Ýnsanýn özgür iradesiyle bilinç þu anda olduðu yere
götürüldü ama oraya vardýðýnda sadece
saf sevgi vardý. Bir numaralý özellik
buydu.
Ýkinci özellik sevginin sessiz ve
sabýrlý olmasýdýr. Sevginin sessiz
olduðunu daha önce söylemiþtik. Sevgi
Üstadý, zamanýnda herhangi bir mekâna
girdiðinde "Beni dinleyin. Bende sizde
olmayan sevgi var. Bu yüzden etrafýma
toplanýn ve söyleyeceklerimi dinleyin"
demezdi. Eðer bugün Sevgi Üstadý arka
kapýdan girip buraya gelseydi, sessiz
olurdu ve koridordan aþaðýya doðru
yürüyüp konuþmaya baþlamadan önce
onun burada olduðunun farkýnda bile
olmazdýk. Ancak, ondan sonra sessizlik
olurdu ve o sessizlikte Yaratýcý Kaynak'ýn çekirdek hakikatini duyardýk.
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Sevginin en saf halini herkes tanýyabilir. Eðer sevgi bizzat odaya girseydi,
bedensiz durumda bile olsa, sizler
tarafýndan görülene kadar hiçbir þey
yapmazdý. Ve ancak o zaman siz
sevginin burada olduðunu söylerdiniz.
Sevgi size bir þey göstermek istediðini
ve elini tutmanýzý söylerdi. Sevgi tüm
sessizliði ile sizi dýþarý götürüp bir
çiçeði gösterir ve sizin o çiçek
olduðunuzu söylerdi. Yaratýlan her þey,
çok karmaþýk bir varlýk olan siz ve
çiçek birlik halindesiniz ve bu birlik
sevgidir.
Sevgi sizi elinizden tutup bir aðaca
götürür ve size aðaçla bir olduðunuzu
bilip bilmediðinizi sorardý. Aðacýn sizin
orada olduðunuzu bildiðini anlayabiliyor musunuz? Aðaç kimyasal düzeyde
sizin orada olduðunuzu bilir.Çünkü ona
doðru verdiðiniz soluðunuzu yaþamý
için kullanmaktadýr. Aðaç buna karþýlýk
olarak size yaþam saðlayan oksijen ver-
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mektedir. Sizin canlý olmadýðýný zannettikleriniz de dahil olmak üzere
Dünya'daki her þey sizinle birlik
halindedir veya siz onlarla birlik halindesiniz. Sessiz ortamda bunu hissedebilirsiniz.
Bazý insanlar açýk alanlara gidip oturduktan sonra tek kelime bile etmeden
olabilecek en güzel müziðin sessizliðini dinleyebileceklerini keþfetmiþlerdir.
Her þey ile birlik halinde olmak
muhteþem bir duygudur. Sizin üzerinde
çalýþtýðýnýz bazý ruhsal sistemlerde
sözkonusu olan ilk sezgisel düþünce
budur. Sevgi her þeyi birarada tutan
zamktýr. Ýkinci özellik buydu.
Üçüncü özelliði söylemeye bile gerek
yok aslýnda. Sevgi kendisini asla
þiþirmez, büyütmez, kendini beðenmiþ
ve maðrur olmaz. Ýçinde sevgi olan
insanlar sessizdir, sabýrlýdýr ve taþýdýklarý sevgiden daha büyük bir þey
olmadýðýný bilirler.
Þimdi bu odada etrafta
dolaþsanýz, davranýþlarý,
tavýrlarý, konuþmalarý ve
eylemleri nasýl olursa
olsun, tüm insanlarýn
içinde Yaratýcý'nýn
olduðunu görebilirsiniz.
Aynen sizde olduðu
gibi, onlarýn içindeki
Tanrý sevgisi de
güzeldir.
Bundan sonra sýra
insan ruhunun geliþiminin, Yaratýcý'nýn
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insanlar arasýndaki baðlantý olduðunun
anlaþýlmasýnýn baþlangýcý olduðunu
bilmeye gelir. Bu durum iyice açýða
çýktýðýnda, insanlar birbirlerine karþý
sergiledikleri davranýþlarda ve
söyledikleri sözlerde çok daha dikkatli
olmaya baþlayacaklardýr. Çünkü
herkesin ortak noktasýnýn sevginin
güzelliði ve saflýðý olduðunu anlayacaklardýr. Bu aþamadan itibaren insanlar kendileriyle Kaynak arasýndaki ve
kendileriyle galaksideki diðer varlýklar
arasýndaki baðlantýyý anlamaya baþlayacaklardýr. Sevginin evrenselliði, þu
anda içinde bulunduðunuz öðrenim
alanýdýr ve ilk baþta size öðretilmiþ
olanlarý hatýrlatmaktadýr.
Dördüncü özellik belki de en önemli
özelliktir. Bu enerjide sevgi ilk kez
olmak üzere bulaþýcýdýr. Eðer herhangi
birini saf sevgiyle severseniz, sevgi bu
insana farkýnda bile olmadan bulaþacaktýr. Bilseler de bilmeseler de, isteseler de istemeseler de, sevgi onlarýn
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potansiyeli içine nüfuz edecektir.
Bunun anlamý özgür iradeye baðlý
seçme hakký ve daha fazla potansiyelle,
daha önceki zamanlara kýyasla çok
daha fazla sayýda insanýn ýþýðýn ve
sevginin cazibesine kapýlacak
olmasýdýr.
Bu aþamada sevginin ýþýk olduðu
mecazý gerçekleþecektir. Daha büyük
hakikate uyanýþ, ýþýðý açtýðýnýzda ve
karanlýk ýþýk tarafýndan uzaklaþtýrýldýðýnda baþlar. Ýnsanlar onlara doktrinler ve emirlerle bazý þeyler zorla
benimsetilmeye çalýþýldýðýnda deðil,
özgür iradelerine dayalý seçim hakkýna
sahip olduklarý zaman ýþýða çekilirler
ve aydýnlýkta daha iyi görebilecek
durumda olurlar. Daha iyi görebildiklerinde yaþamdan daha fazla keyif
alýrlar ve kendilerini maðdur olarak
görmelerine gerek kalmaz. Bu durumda
artýk ümitler yeþermiþ ve tünelin
sonundaki ýþýk görünmüþ olduðu için
saðlýk durumlarý da dahil olmak üzere
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sevgi sayesinde yaþamlarý üzerinde
kontrole sahip olduklarýný anlamýþlardýr.
Eðer þimdi size þaþkýnlýktan aðzýnýzý
açýk býrakacak bir þey söylersem, bunu
kendinize saklamaya söz verir misiniz?
Pleiadesliler de sizin yaþadýðýnýz her
þeyi yaþadýlar ve tüm zorluklarla baþa
çýkmak zorunda kaldýlar. Belli bir
noktaya ulaþtýklarýnda hastalýk
artýk sorun olmaktan çýkmýþtý.
Hastalýðýn aslýnda düþük titreþime
sahip olduðunu ve düþük titreþime
sahip olan þeylerle birarada olabildiðini, onlara çekildiðini fark ettiler. Bilinç
daha yüksek düzeyde titreþmeye, DNA
daha yüksek randýmanla çalýþmaya
baþladýðýnda ve aslýnda içlerinde
kutsallýk olduðunu fark etmelerini
müteakip huzur ve barýþa ulaþýp,
mezuniyet sonrasý yükseliþ aþamasýna
geçtiklerinde, artýk onlarý rahatsýz
edecek hiçbir hastalýk kalmadýðýný
gördüler. Hastalýklar maðlup edilmiþ
ve yaþam süresi uzatýlmýþtý.
Sizler de ayný DNA'ya sahipsiniz.
Pleiadesliler belli bir aþamadan sonra
hiç yaþlanma belirtisi olmadan nesiller
boyunca yaþayabileceklerini keþfettiler.
Þimdi size bu yola girme çaðrýsý yapýyor ve bunun için içselliðinizle
konuþarak ona neler olmasý gerektiði
ile ilgili olarak icap eden talimatlarý
vermenizi istiyoruz. Saati geriye
çevirebilirsiniz ve bunun sonucunda
etrafýnýzdaki insanlar, sizdeki sevgiyi
yalnýz davranýþýnýz, tutumunuz, konuþmanýz ve sergilediðiniz þefkatte deðil,

yaþ almýyor veya geç yaþlanýyor
olmanýzda da göreceklerdir.
Sadece bu durum bile pek çok
insanýn size çekilmesine yol açacak ve
bu insanlar sizden bunu nasýl baþardýðýnýzý öðrenmek isteyeceklerdir. O
zaman bunun için neler yaptýðýnýzý
örnekler çerçevesinde anlatabilir,
yaþamýnýzdaki pek çok þeyi kontrol
edebildiðinizi ve dünya yaþamýnda
artýk kurbanlýk koyun olmadýðýnýzý,
maðduriyetler altýnda ezilmediðinizi
söyleyebilirsiniz. Bunun nedeni katalizör olarak geliþimi etkileyen sevgidir
ve kendisini göstermeye baþlamýþtýr.
Karanlýk asla bu saflýkta var olamayacaktýr. Bu dünyadaki en çirkin varlýklar karanlýk köþelerinden sürünerek
çýkacaklar ve aydýnlýkta öleceklerdir.
Bu varlýklar özgür iradeleriyle karanlýk
bilinci seçmiþler, kendi seçimleri sonucu yanlýþ yola girmiþler ve yine kendi
seçimleriyle çok kötü þeyler yapmýþlardýr.Ama artýk onlarýn dönemi
sona ermiþtir. Bunu açýkça görebileceksiniz ve o durum ortaya çýktýðýnda
bu celseyi hatýrlamanýzý istiyorum.
Bu söylediklerimin hepsi alanda
potansiyel olarak yerini almýþtýr ve
gelmektedir. Geliþim her zaman iki
adým ileri, bir adým geri þeklinde tecelli
eder ve bu yüzden de hadiselerin sizi
çok sarsmasýna izin vermemelisiniz.
Karanlýk direnecektir ama sonuç
itibarýyla savaþý kaybedecektir.
Ve öyledir.
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