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Sevgili Dostlar
Günlerin sayýsýný, hesabýný yaptýk, bir yýlý daha geride býraktýðýmýzý
söyleyerek yeni bir yýla girdiðimizi düþünüyoruz. Oysa Güneþ yine ayný Güneþ,
Zaman yine bütün; onun “sonsuzluðu ve dönüþsüzlüðü” içinde bu planette
onunla birlikte yol alýp gidiyoruz. Hani bir þarkýda dediði gibi “Yaz’ýn ardýndan kýþ gelir ve öylece yýllar geçer”. Yeni yýla girerken kendimiz ve sevdiðimiz
her þey için tüm dileklerin aslýnda her gün yapýlmasý gerekmez mi? Her gün,
hattâ aldýðýmýz her nefeste bizim “O’ndan hayýr istemeye, hayýr dilemeye ve
hayrý beklemeye ihtiyacýmýz” var. Ama yine de günlerin sayýsýný, senelerin
hesabýný bularak bize hizmet edenlere olan saygýmýzdan ve teþekkürümüzden
dolayý hepinize güzel bir yýl dileriz.
Ýyi insanlarýn iyilik derecelerini belli edecek olan imtihanlar daha da
sýklaþarak devam edecektir. Hani denir ya “Ýyilik yapýyorum ama kötülüklerle
karþýlaþýyorum. Öte yandan herkes önce kendisini düþünüyor. Bir tek saf
ben mi kaldým? Kimseye iyilik yapmýyorum artýk, ben de bencil olacaðým ve
kendi çýkarýma bakacaðým.” Zaman zaman çok zorlandýklarýnda gerçek iyilerin zihnine de böyle düþünceler dolsa bile onlar yine de iyilikte devam
etmekten, vermekten alýkoyamazlar kendilerini. Ýyi oluþ ve iyilik dereceleri
yüksektir onlarýn. Ýyiliði, iyilik olduðu için yapmayý arzu ederler, iyiliði severler ve vermekle tamam olunduðunu deneyimlemiþlerdir. O nedenle O’nun
yolunda hizmet edecek gönülerleri akýllýlar, zekiler, bilgililer arasýndan deðil,
gerçek iyiler arasýndan seçilir. Sayýlarý az bile olsa onlarýn yaptýklarý hayýrlar,
dualar sayesinde Dünyamýz varlýðýný sürdürmeye devam etmektedir.
Ýyinin ve doðrunun, kötünün ve yanlýþýn tarafýný kesin olarak seçme
mecburiyetinde kalacaðýmýz zamanlara da yaklaþmaktayýz bir yandan. Ýyide
ve doðruda olmaktan, iyilikte devam etmekten daha güzel ve daha hayýrlý ne
olabilir ki? Gerçeði bulmak, onu gerçekten isteyenlerin hakkýdýr. Bunun için
bir yola girmek, inanmak, inandýðýný yaþantýsýyla ispat edip göstermek gerekir.
Bunu deðerlendirecek olanlar bu dünyada yaþamazlar ama bizleri sürekli
hayýr gözleri ile izlerler, takip ederler Yaradan’ýn izniyle. Bu düzen içinde hiç
kimse öyle baþýboþ býrakýlývermiþ deðildir. Kendini Dünyanýn sahibi zannettiði
için her hakký öncelikle kendilerinde görenler, meydaný boþ zannetmekteler.
Ama çok yücelerde her þeyi düzenleyici bir yer vardýr ve insan insandan
farksýzdýr.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Emre ile Erhan gerçeði
arayan iki gençtir.
Birlikte düþünür ve
bazý gerçeklere varmaya
çalýþýrlar. Ama
cevaplandýramadýklarý
sorular vardýr.
Derken bir Uçan daireli ile
karþýlaþýrlar. Uçan daireli
Dost, gençlerin sorularýný
cevaplandýrýr. Ve cevaplar
üzerinde düþünmelerini
ister. Sonra yine
görüþmeleri için randevu
verir. Ýki genç, cevaplar
üzerinde düþünürler ve
Uçan daireli Dosta
sormak üzere yeni sorular
hazýrlarlar. iþte þimdi bu
sorularý ve onlara verilen
cevaplarý okuyacaksýnýz.
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mre ve Erhan
gözden kaybolan Uçan
dairenin
arkasýndan bir süre baktýlar, kafalarý düþüncelerle, yeni sorularla doluydu. Yerlerinden kalkmadan konuþmaya
baþladýlar.

E

Emre: "Ýyide ve
doðruda olmak Allah'ýn
emrine uymak ve Allah'a
teslim olmaktýr." dedi
gelen Dost. Allah'a teslim olmak hürriyetlerimizi kýsýtlamak, irademizi Allah'ýn emrine
verip bir kukla olmak
olmuyor mu?·
Erhan düþünceli bir
þekilde cevap verdi:
"Allah'ýn kuklasý
olmak!.. Doðrusu çok
komik bir þey bu. Bizi
yaratan ve vareden O
olduðuna göre, bize aklý,
iradeyi veren, onlarý
büyütme ve artýrma yollarýný gösteren de o
olduðuna göre bizim
iradesiz olmamýzý
istemiyor demektir.
Bundaki mânâ baþka
olmak gerekir."
Emre atýldý: "Peki ama
teslim olmak için Uçan
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daireli Dost ne dedi
biliyorsun. "Teslim
olmak, O'nun yeryüzündeki eli, dili ve gözü
olmaktýr" dedi. Yani
elimizi, dilimizi,
gözümüzü Allah'ýn
emrine vereceðiz.
Düþünceler kafamýza
O'ndan gelecek dilekleri
gönlümüze O getirecek
ve biz O'nun bize ilham
ettiklerini söyleyecek,
onlarý yapacaðýz. O
zaman bizim aklýmýz,
idrakimiz, hürriyetimiz
nerede kalýr? Biz bir
kukladan farksýz olmaz
mýyýz?"
Erhan: "Hayýr kardeþim diye söze baþladý,
"Biz hiçbir zaman kukla
olmayacaðýz ve hürriyetlerimizden de vazgeçmeyeceðiz. Zaten özgürlüðü, düþünme, anlama
ve gerçekleri bulma
özgürlüðünü bize veren
O'dur. Ama istersen hürriyet veya özgürlük
denen þey nedir? Önce
onu bir anlayalým."
ÖZGÜRLÜÐÜN
SINIRLARI
Emre: "Hürriyet veya
özgürlük, dilediðimiz
þeyi, dilediðimiz þekilde

serbestçe, yani hiçbir
kýsýtlamaya boyun eðmeden yapabilmektir."
Erhan: "Peki sen bana
böyle bir özgürlüðü
gösterebilir misin bu
dünyada? Önce toplumsal örf ve âdetlere, sonra
memleketin kanun ve
nizamlarýna uymak
zorundayýz. Meselâ
caným istedi diye sokakta
çýrýlçýplak dolaþamazsýn,
çarþýnýn ortasýnda nara
atamazsýn. Hattâ giyim
kuþamýnda bile topluma
çok aykýrý gelecek bir
kýyafet giyemezsin.
Öyleyse nerede kaldý
hürriyetimiz veya özgürlüðümüz?"
Emre hemen cevabý
yetiþtirdi: "Aslýnda ilim
adamlarý özgürlüðü
tanýmlarken
"Baþkalarýnýn özgürlüðüne zarar vermeden
dilediðini yapmaktýr"
derler. Elbette biz
özgürüz diye baþkalarýný
rahatsýz edecek deðiliz."
Erhan: "Öyleyse bizim
özgürlüðümüz baþkasýnýn
özgürlüðü tarafýndan
sýnýrlanýyor. Sýnýrlý bir
özgürlüðe sahibiz aslýnda" dedi.

SEVGÝ DÜNYASI
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Emre: "Öyle
düþünecek olursak" diye
itiraza baþladý. "Doðanýn
þartlarý, soðuk sýcak,
yerçekimi vs. de bizim
özgürlüðümüzü kýsýtlýyor. Hattâ toplumun iktisadi düzeni, bizim
kazancýmýzýn miktarý,
emeðimizin karþýlýðýný
alýp almamamýz da bizim
özgürlüðümüzü kýsýtlayan hususlardýr·"
Erhan: "Çok doðru
söylüyorsun Emre" diye
söze baþladý. "Aslýnda
dünyada dilediðimizi
yapmak özgürlüðü pek
yok. Hiç yok deðil, var
ama sýnýrlý. Ama bir
yerde sýnýrsýz özgürlük
var. Çevremize hizmet
etmek iyilik etmek
özgürlüðümüz sýnýrsýzdýr.
Ýnsanlara istediðin kadar
iyilik, yardým ve hizmet
edebilirsin."
Emre: "Aslýnda
herkese dilediðimiz gibi
iyilik ve hizmet edemeyiz" dedi. Yapacaðýmýz
bir iyiliðin o kiþiyi tembelliðe sevk etmeyeceði
veya hayrýna olup olmayacaðýný da hesap
etmeliyiz. Çocuðunuza
bile doðru yolu göster-

mek istersiniz de fikirlerinizi kabul ettiremezsiniz." "Ýnsanlara
doðru yolu göstermek
isteyen peygamberlerin
ne zulümlere uðradýklarýný biliyorsunuz!.. Ya
da gösterilen doðru yolu
ve getirilen ilâhî bilgileri
kaç kiþiye kabul ettirebiliyorsunuz?"
Erhan: "Durun dostum, o kadar ümitsiz
olmayýn" diye söze
baþladý. "Aslýnda siz bir
iyilik yaparken sizce iyi
olan þeyi yaparsýnýz.
Ama karþýnýzdaki henüz
onun iyilik olduðunu
görmemiþse o, onun için
iyilik deðildir. Öyleyse
önce yapmak veya vermek istediðinizin iyi ve
onun için faydalý
olduðunu ona göstermeli
veya ispat etmelisiniz.
Bunun için sabýrlý olmak
gerekir. Sabýrla, býkýp
usanmadan verdiklerinizin iyi, faydalý ve
onun için lüzûmlu
olduðunu anlatacak,
göstereceksiniz. Ondan
sonra o sizden kendisi
istemeye baþlayacak.
Yenilik ve deðiþiklikler
insanlarý daima ürkütür.
Alýþtýklarý þeylerin ise

yararý olmadýðýný görmüþler ve denemiþlerdir.
Yeninin belki daha üstün
faydalarý vardýr ama ya
zararlarý da varsa? Kiþi
denemediði için korkmaktadýr. Ayrýca saðdan
soldan bazý kötü niyetliler de onun kafasýný
bulandýrmakta ve sizin
vermek istediðinizin kötü
olduðunu telkin etmektedirler. Zorla iyilikleri
verecek olsan, o da
hayýrlý olmaz ve onun
özgürlüðüne bir el atma,
bir karýþma olur." Ýþte bu
þartlarda sadece sabýrla
iyi niyetinizi, vermek
istediðinizin gerçekten
iyi ve faydalý olduðunu
göstermek gerekir."
Emre: "Konumuz
Allah'a teslimiyet idi, biz
özgürlüðün tartýþmasýna
girdik. Ama bu da bir
bakýma hayýrlý oldu.
Teslim olurken kaybettiðimiz özgürlük öyle
ahým þahým bir þey
deðilmiþ bunu anladýk."
Erhan: "Ama yine
özgürlüðümüzü kaybetmeye gönlümüz razý
olmaz. Özgürlüðü, bize
tanýnan sýnýrlar içinde
serbestçe hareket etme
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olarak tanýmlayabiliriz.
O sýnýrlarý bizim bilgi ve
kudretimizin artmasý
geniþletir. Bu soruyu biz
Dostumuz'a götürelim,
bakalým o ne diyecek?
Þimdi ben onun istekler
hakkýnda söylediðine
gelmek istiyorum. "Ýhtiyacýnýzdan fazlasýný istemeyeceksiniz" dedi.
Sonra da büyük iþleri
yapmak için, büyük eserler meydana getirmek
için çoðunu isteyeceðiz,
çoðunu elde edeceðiz.
Fazlasýný verirsek iþ
aksayacak, burada bir
karýþýklýk var.
HERKESÝN HAYRINI
DÜÞÜNMEK VE
VERMEK ÝÇÝN
ALMAK GEREK
Emre söz aldý: "Bence
karýþýklýk yok orada.
Dostumuz bizim niyet ve
maksadýmýzý belirlemek
istedi. Bir insan bir fabrika yaparken zengin
olayým, çoluðum ve
çocuðumla rahat ve lüks
bir hayat yaþayayým diye
düþünür. Burada
düþüncemizi daha
geniþletmemizi istiyor.
Zengin olalým, milletçe
hepimiz refah ve mutlu-
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luk içinde yaþayalým.
Hattâ bütün insanlarý
düþünelim, bütün insanlar hep refah ve mutluluk
içinde yaþasýn" dememiz
gerekiyor her halde.
Erhan: "Bu sözün çok
doðru, bu hususu iyi
anlamýþsýn Emreciðim.
Yani bir iþe baþlarken
þöyle demeliyiz: "Ben þu
iþe teþebbüs ediyorum.
Bu iþten bütün insan
kardeþlerimin faydalanmasýný istiyorum. Bu iþi
alabildiðine büyüteceðim, büyüttükçe daha
çok kiþiye faydalý olacaðým. Allah'ým sen bana
bu yolda yardým et."
Emre söze girdi:
"Böyle dersek Allah'ýn
dileðine de uymuþ oluyoruz. Allah da kardeþlerinizi sevin, onlara
yardým edin, onlarýn
hayrýný düþünün demiyor
mu? Sözlerinin arasýnda
ihtiyacýmýzdan fazlasýný
verirsek iþ aksayacak
diye bir endiþe belirttin.
Ben buna katýlmýyorum
Erhancýðým. Yürüyen bir
iþin ana sermayesine
dokunulmaz elbette. Ýþin
geliþmesi için yeni
yatýrým paylarý ayrýlýr,

vergiler verilir. Artan
kazançtan bizim cebimize ayda 20 bin lira
kalýyor farz edelim.
Halbuki bizim rahat ve
seviyemize uygun bir
hayat yaþamamýz içinde
5-6 bin lira yeterli olsun.
Fazlasýný kumarda veya
fuzuli þeylerde saða sola
savuracaðýmýza ihtiyacý
olanlara daðýtmak icap
eder.
"Benim de, hayatýn
gayesi için söylediði
sözler yine aklýma
takýldý. "Hayatýn gayesi
arýnmaktýr. Arýnmak
iyide ve doðruda olmaktýr" dediler. Ýyide ve
doðruda olmayý da bugün
O'na teslim olmak ve
O'nun emrine uymaktýr
diye tanýmladý.
Hayatýmýzýn, varoluþumuzun gayesi sonunda
Allah'a teslim olma
seviyesine yükselmek mi
oluyor?" Erhan: "Bu
hususu ben de iyice
anlayamadým. Ýþte bunu
da soralým."
Delikanlýlar uzun süre
böyle derin konularý
konuþtular. Vakit epeyce
ilerlemiþti, yerlerinden
kalktýlar, toplanýp
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aþaðýya doðru yola
koyuldular. Aþaðý vardýklarýnda ortalýk kararmýþtý.
Vedâlaþýp ayrýldýlar.
Haftâ içinde bu konularý
tekrar tekrar yine konuþtular, sorular akýllarýnda
iyice billurlaþtý. Kafalarý
bazý yönlerden aydýnlandý, bazý yönden iyice
karýþtý. Ýkinci pazar
gününü iple çektiler.
O'NA TESLÝM
OLMAK NEDÝR?
Pazar günü sabah
erkenden yola çýktýlar.
Randevu yerine bir saat
önceden geldiler. Bir
süre orada gezindiler,
etrafý seyrettiler. Sonra
beklemeye baþladýlar.
Tam randevu saatinde
Uçan daire ufukta
göründü. Ayný tarzda
Uçan daireli Dost merdivenden inip onlara yaklaþtý ve þöyle söze
baþladý:
"Merhaba dostlarým,
bu hafta daha derin
düþündünüz, epey problemleri çözdünüz.
Çözemediklerinizde de
neticeye çok yaklaþtýnýz.
Sizler bilgi yolunda hýzlý
ilerleyen hayýrlýlarsýnýz.

Hayrýnýz daha artacak,
bildiklerinizi ve bulduklarýnýzý bildirdikçe ve
buldurdukça. Sizin de
anladýðýnýz gibi vermek
incelik ister, sabýr ister.
Usûl bilmek, yolunu
bilmek ister, bir de mutlaka her þart içinde
herkesi sevmekte devam
etmek gerekir. Þimdi
sorunuz."

bilmek ve onu yapmaya
baþlamak demektir."

Emre ilk soruyu sordu:
"Allah'a teslim olmak
özgürlüklerimizden fedâ
etmek ve neticede bir
kukla haline gelmek
olmuyor mu?"

Uçan daireli: "Özgürlük, doðruyu, yanlýþý,
hatayý ve sevabý bir sýnýr
dahilinde serbestçe yapabilmemiz demektir.
Yaptýðýnýz doðru ve yanlýþlar sizin tecrübenizi
teþkil eder ve size birer
bilgi kazandýrýrlar.

Uçan daireli: "Siz
Yaradan'a teslim olmayý
basit bir insana teslim
olmakla karýþtýrýyorsunuz. Ona teslim
olmakla özgürlüðünüz
azalmaz aksine artar ve
O'na teslim olabilmek bir
seviye ve tekâmül iþidir.
Basit insan bizim
anladýðýmýz anlamda teslim olamaz. O'na teslim
olabilmek için çok iyi
olmak, çok doðru olmak,
çok çalýþkan olmak, bilgiyi çok artýrmak, O'nu
ve kullarýný sevmek,
âlemlerdeki yerini,
deðerini ve görevini

HÜR OLMAK
ASLINDA
BÝR OLMAKTIR
Erhan: "Öyleyse Allah'a teslimiyetle özgürlüklerin azalmayýp arttýðýný bize açýklar mýsýnýz?
Bunu anlayamadýk."

Bilginiz arttýkça,
ruhunuz kudretlenir,
görüþ ufkunuz geniþler,
artýk küçük hatalarý yapmazsýnýz. Ve yavaþ yavaþ
deðerinizi, yerinizi,
âlemlerdeki görevinizi
bulup yapmaya
baþlarsýnýz.
Yaradan insanlarýn
hayrýna, onlarýn
yücelmesini saðlayan bir
düzen kurmuþtur. Bu
düzende önde olanlar
arkadan gelen kardeþle-
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rine yardým ederler.
Böylece adým adým ilâhi
düzenin uygulayýcýlarý
olmaya baþlarlar."
Erhan, Uçan daireli
dostun duraklamasýndan
faydalanarak sordu:
"Ýlâhi Düzenin uygulayýcýsý olanlarýn teslim
olmasý deðil, daha özgür
olmasý gerekmez mi?"
Uçan daireli: "Özgürlük, kiþi kendisine ve
çevresine zararlý olmaya
baþlayýnca kýsýtlanýr.
Yalnýz kendisinden
sorumlu olan kiþinin
hatasýnýn zararý yalnýz
kendisinedir. Yüz kiþiden
sorumlu olan kiþinin
hatasýndan gelecek zarar
yüz kiþiyi ilgilendir.
Yüksek sorumluluk
mevkilerine geçecek kiþilerin ilâhi düzeni iyice
öðrenmesi ve ona tam
uymasý gerekir. Ýlâhi
düzene tam uymak ise
O'na teslim olmak
demektir."
Emre: "Ama teslim
olunca kendi düþünce ve
idraki iþe yaramýyor,
sadece Allah'ýn emirlerini
yerine getiren bir kukla
oluyor insan."
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Uçan daireli:
"Teslimiyeti çok yanlýþ
anlýyorsunuz. Teslim
olan insan düþünmeyecek, idrak etmeden, kendisi karar vermeden iþ
yapacak demek deðildir.
Her zaman düþünecek,
her zaman bilgisini
artýracak, asla robot veya
kukla olacak deðildir.
Ama genel düzenin
korunmasý için ona tam
uymasý gerekli, doðrudan
(direkt) emirler gelmiþse
onlara tam uyacak, onlardaki mânâ ve hikmeti
anlamaya çalýþacaktýr.
Onlar ona otomatik yaptýrýlanlardýr. Öyle durumlar da vardýr ki orada kiþi
kendisi karar verecek,
kendi kararýnýn neticeleriyle karþýlaþacaktýr.
Ýþte bunlar da onun imtihan noktalarýdýr."
Erhan: "Bu durum
bizim korktuðumuz
husus deðildir. Bunun
elbette öyle olmasý
gerekir."
Uçan daireli: "Siz
neden korkuyorsunuz.
Sizin özgür olmanýzý
dileyen O'dur. Bilginiz
arttýkça özgürlüðünüzün
artacaðýný söyleyen de

O'dur. O'na teslim
oldukça size daha hür
olacaðýnýzý söyledim.
Çünkü O'na ve emirlerine tam uydukça hata
yapmak ihtimaliniz daha
çok azalýr. Hata yapmak
ihtimaliniz azaldýkça
serbestliðiniz ve özgürlüðünüz de ters orantýlý
olarak artar."
Emre: "Bu bilgiye çok
sevindim. Çok teþekkür
ederim. Bilgimiz arttýkça
gerçekten mutluluðumuz
artýyor."
Uçan daireli: "Sizin
bileceklerinizin yanýnda
þimdi bildikleriniz çok
küçük kalýr. Siz, sizi
bekleyen o yüce bilgilere
ulaþýnca sizin için
varedilen çok yüce
kudret ve yeteneklere de
sahip olacaksýnýz. O
zaman her varlýkla, her
mahlûkla, her yaratýlan
þeyle bir olabilmeyi
baþaracaksýnýz.
Kendinizden baþka olan
her þeye benzeyebileceksiniz. Siz o bilgileri
elde edince bilmediðiniz
ve þimdiki halinize benzemeyen çok yüce bir
halde olacaksýnýz ve iþte
o zaman O'nun
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kudretinden olacaktýr
sizde. Yüce Ýdareciler,
ilâhi düzenin yüce
hizmetkârlarý arasýna
gireceksiniz."
Erhan: "Bu durumlara
ulaþmak için teslim
olmaktan baþka ne yapmalýyýz?"
Uçan daireli: "Önce
beþ basamaða uymakla
baþlar yolunuz. Sonra
teslim olacaksýnýz.
Öðrendiklerinizi kardeþlerinize öðreteceksiniz.
Gönüllerde Yaradan'a yer
yapacaksýnýz. Onlarý da
sizin gibi teslim olanlar
yapabilirseniz, onlarý da,
kendinizi de kurtarmýþ
olursunuz. Ne kadar çok
kiþiyi kurtarýrsanýz o
kadar çok kurtulursunuz.
Ne kadar çok verirseniz
o kadar çok alýrsýnýz.
Kanun budur."
Emre: "Acaba bize
Uçan dairenizi gezdirebilir misiniz?"
Uçan daireli: "Siz bu
bilgileri edindikten sonra
þüphesiz bunu hakkettiniz. Fakat önce bana
söz vereceksiniz, bundan
sonra insanlara bildiklerinizi öðreteceðinize,

onlarýn hizmetine koþacaðýnýza, gönüllerde
Yaradan'a yer yapacaðýnýza, Allah sevgisini
onlarýn gönüllerinde
yeniden yeþerteceðinize
söz vereceksiniz. Ýkisi
birden:"Söz veriyoruz"
dediler.
AHDÝ
OLANLARA
NE MUTLU!
NURLAR
ONLARIN
ÜSTÜNEDÝR
Uçan daireli: "Ve
þimdi O'nun yüce
düzeninde bir vazifeli
olmak için, O'nunla ahit
yapacaksýnýz. Benim
söylediklerimi aynen
tekrar ediniz!..
Yaradaným, senin emir ve
dileklerine harfiyen uyacaðým." Ýkisi de tekrar
ettiler. "Yaradaným, insan
kardeþlerime Senin
gözünle bakacak, onlarý
hoþ görmesini bileceðim.
Senin gönlünle seveceðim. Onlara senin
verdiðin gibi verecek,
senin elin olacaðým.
Senin bana öðrettiklerini
ben de onlara senin dilin
olarak söyleyeceðim.
Sana söz veriyor, seninle
ahit yapýyorum."

Her ikisi de cümle
cümle ve büyük bir vecd
içinde, gözleri yaþararak
tekrar ettiler. Ve yüksek
sesle: "Sana söz veriyor,
seninle ahit yapýyoruz."
dediler. Bu arada farkýnda olmadan birbirlerinin
elini sýmsýký tutmuþlardý,
Uçan daireli Dost onlarýn
bu hallerine dikkatlerini
çekti. "Ýþte" dedi "hep
böyle el ele, hep birbirinize destek, O'nun
yolunda tam bir birliðe
ulaþmýþ yürüyeceksiniz.
Kimse el vurup sizin birliðinizi çözemeyecek.
Kötü lâf getirip götürenlerden ara bozuculardan,
fesatçýlardan uzak olacaksýnýz. Vesvese verene
uymuþ, ona kul olmuþ
cahilleri aydýnlatmak için
uðraþacak, ama onlarý
sözlerinden tanýyacaksýnýz. Ve onlarýn þerrinden Rabbiniz'e sýðýnacaksýnýz. Þimdi gelin Uçan
daireyi gezdireyim size."
Delikanlýlar bu büyük
mânevi havanýn cazibesine kapýlmýþ, tam bir
gönül dolgunluðu içinde,
coþkunluklarýný ve heyecanlarýný bastýrmaya
çalýþmadan hem gülüyor
hem de gözyaþý döküyorlardý.

SEVGÝ DÜNYASI
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 62

Hilâfet Tartýþmasý
ve Ýbretlik Hadisler
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

PEYGAMBER DEFNEDÝLMEDEN
HÝLÂFET TARTIÞMASI
Peygamber kendisinden sonrasý için
hiçbir isim belirlememiþti. Böyle bir isim
ortada olsaydý Medineliler Peygamber
daha topraða verilmeden, aralarýndan birini halife seçme giriþiminde bulunurlar
mýydý hiç!.. Toplandýlar ve neredeyse birini seçmek üzereler. Olaya dünya gözüyle
bakýyorlar ve bu bizim hakkýmýz iddiasýn-

dalar. Evet, Medine onlarýn þehri ve onlar
olmasaydý Peygamber çok çaresiz, ortada
kalakalacak bir durumdaydý. Onlarýn
imanlarý, korumalarý ve savaþlarýyla
Müslümanlýk dört bir yana yayýlmýþtý.
Bunlar dünyevî yalýn gerçekler. Ya
Peygamber'in Mekke'deki o en zor yýllarýnda onu yalnýz býrakmayanlar ne olacaktý? 13 yýl boyunca Peygamber'in eðitiminde dinin özünü derinliðine kavramýþ,
ahlâkýn yüceliklerine ulaþmýþlardý.

SEVGÝ DÜNYASI
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Kureyþ kabilesi gibi, tüm Arabistan'ýn baþ
tacý edeceði bir mevkideydiler. Onlar bir
kenarda mý býrakýlacaktý?!..
Medineliler'in halifelik sevdasýna
düþtüðü haberini alan Ebubekir, Ömer ve
Ebu Ubeyde hemen oraya koþtular. Çok
saygýn kiþiler olduklarýndan iyi karþýlandýlar. Ali, Peygamber'in amcaoðlu ve
damadý olarak cenaze iþleriyle meþguldü.
Bu nedenle de aralarýnda deðil.
Orada sayfalarca anlatýlacak o kadar çok
karþýlýklý konuþmalar, zaman zaman öfkeli tartýþmalar yaþandý. Ahmet Cevdet
Paþa'nýn tarih kitabýnda bunlarý satýr satýr
okuyabilirsiniz. Aslýnda her iki tarafýn da
haklý nedenleri vardý. Ancak bundan sonra
kim, bu büyük Müslüman topluluðunu bir
arada tutabilecek sorusu iþin can damarýydý. Burada ibre Mekkeliler'e, Kureyþ
kabilesinden olan 23 yýllýk Müslümanlara
doðru dönüyordu. Neticede oradakiler
Ebubekir'e biat ederek onun halifeliðini
kabul ettiler.
Ali
defin
iþleriyle
uðraþýrken
Ebubekir'in halife seçildiði ona
gayretkeþler tarafýndan hemen ulaþtýrýldý.
Kendisiyle görüþülüp, tartýþýlmadan bir
oldu bitti karþýsýnda kaldýðý için bundan
hiç hoþnut olmadýðýný haberi getirenlere
açýkça bildirdi. "Bunu çok mu istiyorlardý
ki böyle acele davrandýlar" anlamýnda
sözler etti. Bu sözleri arabozucular için
ortalýðý karýþtýrmada bulunmaz bir fýrsattý.
Dört bir tarafa yaydýlar. Ali'nin sonraki
davranýþlarý da bunlarýn yalan olmadýðýný
ortaya koydu. Gerçi Ebubekir, Ömer, Ebu

Ubeyde Ali'yi ikna etmek için çok çabaladýlar ama ok yaydan çýkmýþtý bir kere.
Sonraki günlerde herkes Ebubekir'e biat
edip halifeliðini kabul ettiði halde Ali
direndi. Peygamber'in mülkü olan uzak
bölgelerdeki Fedek arazisini Ali'nin karýsý
ve Peygamber'in kýzý Fâtýma, halife
Ebubekir'den isteyince, "Peygamberlerin
mirasý olmaz" hadisini öne sürerek buna
rýza göstermedi. Bu da bardaðý taþýran bir
damla oldu ayrýca. Fâtýma 6 ay sonra vefat
etti. Ve Ali ancak o zaman Ebubekir'e biat
ederek halifeliðini onayladý. Son derece
mert ve bilgili olan Ali, Ebubekir ve
Ömer'in halifeliklerinde onlarýn baþ danýþmaný olarak, her ikisine de çok büyük
hizmetlerde bulundu.
KEÞKE... KEÞKE...
Yüksek bilgeliðe sahip kiþilerin bile çok
dara düþtüklerindeki davranýþlarý, her
zaman tam yerinde olmayabilir. Lider
konumundakilerin böyle durumlarda ufak
yanlýþlarý karþýtlarý tarafýndan allanýp pullanarak, içine yalanlar da karýþtýrýlarak o
kadar büyütülür, unutulmamasý için o
kadar çaba sarf edilir ki, onlarýn erdemli
davranýþlarý bunlarýn gölgesinde unutulup
kaybolabilir bile. Bu nedenle geleceðe
damga vuracak önder kiþilerin, zorlandýðý
zamanlarda bile daima doðruda ve iyide
kalarak uygulamalarda bulunmalarý
arkalarýndan
geleceklerin
ayrýlýða
düþmelerine saðlam bir kalkan olur.
Yukarýdaki olayda Ali'nin ilk tepkisi ve
halifeye onayýný 6 ay geciktirmesi, halâ
yaþamakta olduðumuz Þiî, Sünni ayrýlýk-
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larýnýn ilk adýmýydý. Gerçi ilk halifeler
arasýnda sonraki yýllarda bu bir sorun
deðildi.
Anlaþarak,
birleþerek
Peygamber'den sonraki baþkaldýrmalarý
birlikte göðüslemiþlerdi. Ama onlardan
sonraki yüzyýllarda "Halifelik Ali'nin
hakkýydý, onu elinden aldýlar" diyerek
nice kanlar döküldü ve hâlâ da dökülüyor
Müslümanlar arasýnda…
Dikkat ettiyseniz ara baþlýkta iki
"keþke" var. Ýlki, keþke Ali bu þekilde
davranmasaydý. Ýkincisi ise haberi alýp
oraya telâþla ve aceleyle yetiþen Ýslam'ýn
üç seçkin kiþisiyle ilgili. Keþke onlar
haberi alýr almaz seçkin, bilgili, mert Ehli
Beyt'ten Ali'ye, en azýndan biriyle haber
gönderip olaydan onu bilgilendirselerdi.
Belki de karar verir o da oraya gelirdi.
Ýþlerinden dolayý gelemese bile bir oldubitti ile karþýlaþmadýðý için olumsuz bir
tepkisi söz konusu bile olmazdý.
Bölük bölük ayrýlmýþ topluluklarýn bunlarý yeni baþtan düþünüp, birliðe ulaþmalarý, yüzyýllar boyunca nice çabalara
raðmen bir türlü gerçekleþemedi.
Aralarýnda muhkem kale duvarlarý var ve
her nesil yenisini ekleyip durmada…
Ama bireyler için yapýlacak çok güzel
þeyler var. Artýk deðiþtiremeyeceðimiz
tarihi olaylara takýlýp kalmadan, kimi
seviyorsak Ali'yi, Ebubekir'i, Ömer'i -ki
her biri için Peygamber'in çok güzel
övgüleri var- onu önder alýp onun ahlâkýyla ahlâklanmak bizim için en yararlýsý
olmaz mý? Böyle yapanlar çoðalýnca
birkaç metre yüksekliðindeki kale duvar-
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larýnýn üstüne yükselip orada buluþmak,
birliðe kavuþmak ne kadar yararlý olacak
hepimiz için.
ÝNTÝHAR HADÝSLERÝ
PARAPSÝKOLOJÝ ÝLE
DOÐRULANIYOR
Peygamber'in, intihar edenlerin neler
yaþayacaðýný açýklýkla ortaya koyduðu
hadisleri
Buhari ve Müslim'de aynen þöyle:
* Kim ki keskin bir âletle kendini
öldürürse, bu kimse de cehennem ateþinde
o âletle azap olur.
* Kendini boðan kimse, cehennemde
kendini boðar, kendini vuran da cehennemde kendini vurur. (Sahihi Buhari )
* Her kim bir daðdan kendini aþaðý atýp,
kendini öldürürse bu intihar eden kimse
cehennem ateþinde ebedi ve daimi surette
kendisini yüksekten aþaðý býrakýr olacaktýr. (Sahihi Müslim)
Çok az dile getirildiði için Ýslâm
ülkelerinde bile az bilinen bu hadislerden,
geçen yüzyýlýn Fransa'sýnda bir medyum
aracýlýðýyla ruhsal görüþmeler yapan kiþilerin hiçbir bilgisinin olmadýðý apaçýk.
1858 yýlý 7 Nisan'ýnda Paris'te bir umumi
banyoya girip küveti doldurup usturayla
boðazýný keserek intihar eden kiþinin ruhu
6 gün sonra Paris Spiritizma Derneði'nde
trans uykusunda olan medyumun rehber
varlýðý tarafýndan celseye davet edildi.
Celsenin yöneticisi Klasik Spiritüalizma'nýn kurucusu Allan Kardec, gelen ruha
þimdi nerede olduðunu sordu:
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Cevap: "Bilmiyorum. Siz söyleyiniz,
ben neredeyim. Ben yaþýyor muyum?
Söyleyiniz tabutun içinde boðuluyorum."
Soru: "Ýntiharýnýzýn sebebi nedir?"
Cevap: "Ben öldüm mü? Hayýr. Hâlâ
bedenimdeyim. MERHAMETLÝ BÝR EL
ÇIKSA DA BU ÝÞÝ BÝTÝRSE."
Hz. Muhammed'in hadisleri ile, bundan
zerre kadar haberi olmayan Paris'teki kiþilerin yaptýðý celsede söylenenler yüzde
yüz birbirini doðruluyor. 6 gün önce intihar ederek ölen þahýs hâlâ bir kâbuslu
rüya gibi o dehþetli ölüm anýný yaþayýp
duruyor.
Bu gerçeði, 1947 yýlýnda Dr. Bedri
Ruhselman'ýn yönettiði bir celsede yazýcý
medyum Recai Öktem kanalýyla çok
deðerli bilgiler veren Rehber Varlýk Kadri,
intihar edenlerin ölüm ötesi yaþamlarýný
anlatýrken bütünüyle doðrulamýþtý:
"Onun intihar ederken duyduðu o ilk
anlardaki fena bir ruh ýstýrabý vardýr ya.
Tabii siz bunu bilemezsiniz. Ben de
anlatamam. Nasýl söyleyeyim. Ýþte
anladýðýnýz O ISTIRAP ÝÇÝNDE
MÜNTEHÝR (intihar eden) SÜREKLÝ
OLARAK
BOCALAR"
(Bedri
Ruhselman “Ruhlar Arasýnda” s:50)
PEYGAMBERÝN YAÞADIÐI
BÜYÜ OLAYI
Kuran'da Bakara suresinin 102.
âyetinde eski Babil'de insan kýlýðýndaki
Harut ve Marut diye adlandýrýlan iki

SEVGÝ DÜNYASI

melekten söz edilir. Onlar Allah'tan aldýklarý talimatla, seçtikleri ve söz aldýklarý iyi
insanlara ilâhi sýrlarýn anahtarýný veriyorlardý. Öyle yararlý sýrlar ki, deðiþik nedenlerle bunalýmlar içinde çýkmazlara giren
insanlarý aydýnlýða çýkaracak anahtarlardý
bunlar. Fakat üzülerek görüyoruz ki, bu
iyiliklerin yanýsýra bu ilâhi sýrlarý çýkar
amacý olarak kullanýp karý-kocanýn arasýný
açan, insanlarý birbirine düþürecek þekilde
kullananlarýn da olduðu bu âyette dile
getirilmektedir.
Bu büyü gücü o kadar gerçek ve o kadar
etkili ki, Buhari ve Müslim gibi
"Sahiheyn" denilen ve çok bel baðlanan
hadis kitaplarýnda, büyünün Hz.
Muhammed'e bile etkili olduðu anlatýlmaktadýr. Biliyorsunuz doðru hadislerin
yanýnda uydurma pek çoklarý da var kitaplarda. Ancak peygamberin asla yaþamadýðý böyle bir olayý, dilden dile aktarmaya o devirde kim cüret edebilirdi ki?!..
Peygamber'in eþi Ayþe'den duyarak
nakledilen bu olay iki büyük hadis
kitabýnda özetle þöyle anlatýlýr:
Hz. Muhammed ile baþ edemeyen
Medine Yahudileri çareyi ona büyü yapmakta bulurlar. Lebib Bin Âsam isimli
Yahudi'nin yaptýðý büyü ile peygamber hiç
yaþamadýðý þeyleri yapmýþ gibi konuþmaya baþlar. Karýlarý bu durumun farkýna
varýp onu uyarýnca, Rabbi'ne þifa bulmasý
için yalvarmaya baþlar. Nihayet iki melek
gelip büyüde kullanýlan peygambere ait
tarak, kýl ve hurma kabuklarýnýn bulunduðu kuyunun ismini bildirdiler Hz.
Muhammed'e. Onlar çýkarýlýp gömülerek
problem halledildi.
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Böyle bir kara büyünün üstün ahlâka
sahip, doðruluk timsali, O’na tam teslim
olan bir peygambere bile lâyýk olmadýðý
halde yaþatýlmasý boþuna deðil. Onun hayatýndan örnekle korunmak için Rabbin
bildirdiði uyarý ve tavsiyelere dikkat edip,
uygulamamýz isteniyor bizlerden. Ama
her þeye raðmen büyüden etkilenmiþ kiþiler için dua ve dileklerin yaný sýra, hiçbir menfaat gütmeden hattâ hediye bile
almadan,
büyüden
kurtarmaya
görevlendirilmiþ hayýrlý insanlarýn da
aramýzda bulunduðunu bilmeli ve onlarý
arayýp bulmalýyýz. Her þeyde olduðu gibi
burada da düalite var. Zehirin yanýnda
panzehir, þerrin yanýnda hayýr da esirgenmemiþ insanlardan.
Ancak en iyisi, büyünün bizleri hiç etkilememesini saðlamak. Ve bunun için
Kuran'ýn Felâk suresindeki tavsiyeye
uymalýyýz:
** De ki Rabbime sýðýnýrým...
Düðümlere üfleyenlerin þerrinden ve
haset ettiði zaman hasetçinin þerrinden.
(113/1-5)
Her sabah güne baþlarken;
kazalardan,
belâlardan,
âfetlerden,
büyülerden,
canýmýza ve malýmýza gelecek tehlikelerden, hasetlerden
korunmamýz
için
kendimiz ve insan kardeþlerimiz için dualarýmýzla O'na
yönelmek, pek çok kötülükten korunmamýz için
bizlere en etkili bir sýðýnak
olacaktýr.
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MERHAMET HADÝSLERÝ
** Çöl Güneþi Altýnda
Yüce bir merhamet örneði 1400 yýl önce
Peygamber'in
çaðýnda
yaþanmýþtý.
Güvenilir 6 hadis kitabýnda, bir fahiþe
kadýnýn gerçekleþtirdiði gökleri titreten
emsalsiz bir merhamet olayý anlatýlýr:
Kýzgýn Güneþ altýnda yorgun argýn,
susamýþ ve acýkmýþ, güçlükle yol almakta
olan kadýncaðýz, uzaktan gördüðü su
kuyusuna doðru büyük sevinç ve heyecanla adýmlarýný sýklaþtýrýr. Bu esnada kulaðýna çalýnan acý solumalar ve hýrýltýlara
dikkat kesilince, bir de görür ki kuyuya
epeyce uzak yerde zavallý bir köpek, susuzluktan ölümün eþiðinde boylu boyunca
serilip öylece kalakalmýþ. Kendi susuzluðunu unutup hemen kuyuya koþan kadýn
sevinçle görür ki su o kadar derinde deðil.
Üstünden baþýndan yýrttýðý kumaþ
parçalarýný bir çomaða sarýp kuyuya sarkýtarak emdirdiði suyu, birkaç sefer yapma
pahasýna köpeðin aðzýna sýkarak onu
ölmekten kurtarýr.
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Güvenilir baþka kitaplarda gökler âlemini derin duygularla titreten bu
muhteþem merhamet olayýnýn, anýnda
kadýnýn ismiyle Peygamber'e Cebrail
tarafýndan vahiyle bildirildiði anlatýlýr.
Yýllar sonra olayýn kahramaný olan ve
herkesçe hafifmeþrep tanýnan kadýnýn
ölüm haberini alan Peygamber'in açýk talimat vererek: "Onu bana býrakýn, cenaze
namazýný ben kýldýracaðým" demesi,
kadýnýn kimliðini bilenleri þaþkýnlýða
sürükler. Peygamber onlara yalnýz kendisine söylenen o olayý bir bir anlatarak
þaþkýnlýklarýný giderir ve sözünü þöyle
tamamlar: "Yaptýðý bu hayýr Allah katýnda
öyle deðerli görüldü ki, onun tüm
günahlarýnýn baðýþlandýðý bana vahiyle
haber verildi."
Bu davranýþ ne kadar deðerli görülmüþ
ki, Bizim Celselerimiz'de bizlere tekrar
hatýrlatýldý:
** Bir zamanda hayrýn en büyüðünü
hani kimsenin beðenmediði bir garip
kiþi, yalnýz bir parça bez ve bir çomakla
iþledi. Siz iþte onun kadar da hayrý bilemeyecek, iþte onun kadar da doðruyu
göremeyecek misiniz?
** Anne Evlâdýný Ateþe Atar mý Hiç?!..
Kuran'da terbiyevî amaçla sýk sýk tekrarlanan cehennem ateþi azabýnýn yaný sýra;
O'nun merhametinin sonsuzluðu ve
baðýþlamasýnýn sýnýrsýzlýðý da sürekli dile
getirilir. En güvenilir hadis kitaplarýndan
Müslim'de Hz. Ömer'den nakledilen þu
hadis ne ibret verici ve düþündürücü:
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Hz. Muhammed'in huzuruna bir takým
savaþ esirleri getirilmiþti. Esirlerin arasýnda, büyük üzüntü ve telâþla aramakta
olduðu emzikli yavrusuna kavuþan bir
kadýncaðýzýn, çocuðuna sýmsýký yapýþýp
kalmasý, insanlara savaþý, ganimeti unutturmuþ, derin bir duygu ortamýna sürüklemiþti. Kadýn yavrusuna hasretini giderir
gidermez anýnda vicdan planýndan, görev
planýna geçerek onu emzirmeye koyulmuþtu. Bu büyük þefkat manzarasýný
etrafýndakilerle birlikte seyretmekte olan
Peygamber dayanamayarak sordu:
"Þu kadýnýn kendi yavrusunu ateþe atacaðýný düþünür müsünüz?!." Cevap verdiler: "Hayýr vallahi, atmak bir yana, gücü
yettiðince onun ateþten korunmasý için
elinden geleni yapar!.." Bunun üzerine
Peygamber sözü Yüce Yaradan'ýn sonsuz
merhametine getirerek hiç unutmamamýz
gereken þu gerçeði ortaya döker: "Ýþte
þüphesiz ki Yüce Allah kullarýna bu
kadýnýn çocuðuna þefkatinden daha merhametlidir!.."
Kuran'da Dehr suresinde yardým ve
merhameti öðütleyen âyetleri Behçet
Kemal Çaðlar'ýn "Kuran'ý Kerimden
Ýlhamlar" kitabýndan aktarýyorum:
“Bunlar adaklarýný yerlerine getirenler
Kendi kýsmetlerinden yoksullara verenler.
Onlardan ne karþýlýk ne de minnet
beklerler.
Hattâ ne de Tanrýdan ayrý rahmet beklerler.
Güldükleri yerlerde inilti dinsin diye,
Ýçlerine Allah'ýn nimeti sinsin diye,
Allah böyle kulunu korumaz olur mu hiç?
Ötede de var, ona asýl þevk, asýl sevinç.”
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Efsane Deðil Ýnsaným
Güngör Özyiðit, Psikolog

Her insan O’nun sevgisinden yaratýlmýþ yüce bir deðer, eþsiz bir varlýktýr.
Bizim Celselerimiz

por bedeni geliþtirdiði ve saðlýða
yararlý olduðu gibi "saðlam kafa
saðlam vücutta bulunur, sözü
gereðince insana olumlu bazý
ruhsal ve toplumsal nitelikler de kazandýrýr.
Spor sistem, prensip, organizasyon ve rekor
kelimelerin baþ harflerinden oluþur. Demek
ki, bir sisteme sahip olarak belli prensipleri
uygulayan, iyi organize olan bir kiþi ya da
takým rekora gider, yani baþarýya ulaþýr.
Hele çaðýmýzda spor, artýk bir bilim haline
gelmiþtir. Spor, bedensel yetenekleri geliþ-

S

tirdiði gibi, insana kendine güven, mertlik,
cesaret ve hakka, kurallara saygý gibi
duygularý da kazandýrýr. Ýnsanýn yaþamýna
düzen ve disiplin getirir. Yine spor, insanda
birlik ve arkadaþlýk havasý, diðer insanlarla
kolay kaynaþma ve birlikte çalýþma yeteneði ve yardýma hazýr bir ruh hali yaratýr. Bu
yönü ile insanlarýn birbirini sevmelerini ve
bir olmalarýný saðlar. O nedenle geçmiþte
"þövalyelik" daha sonra "centilmenlik" olarak karþýlanan bu kiþilik özellikleri günümüzde "sportmenlik" olarak adlandýrýlýr.

SEVGÝ DÜNYASI

16
Gazeteci ve spor yazarý Serhan Asker,
efsane diye nitelenen dünyanýn en iyi futbolcularý ile görüþür. Onlarýn sadece futbolcu olarak deðil, insan olarak da ne denli iyi
ve deðerli olduklarýný gösterir.
ÞÝLÝ'NÝN ONURU: ZAMORANO
Ýþte bunlardan biri, Þili'nin efsane futbolcusu Zamorano. Futbola olan ilgisini ve
tutkulu sevgisini dillendirerek þunlarý
söyler: "Futbol benim için bir tutkuydu. Bir
kenar mahalleden geliyorum. 7 kardeþim
vardý. Babam iþçiydi. Çocukluðumda
mahalle aralarýnda futbol oynardým. Ayrýca
her akþam koþar, kros yapardým. Yýllarca
sürdürdüm bunu. Bu koþular sayesinde çok
hýzlý biri oldum. Sonuçta ünlü bir futbolcu
olmayý baþardým. Real Madrid ve Inter gibi
futbol kültürü geliþmiþ takýmlarda oynadým.
Ülkem Þili'yi Avrupa'da en iyi þekilde temsil ettim. Futboldan yaklaþýk 30 milyon
dolar kazandým. Bu paranýn üçte biriyle
ülkemin yerli, yoksul halkýndan on bin
çocuðu ilkokuldan üniversiteyi bitirene
kadar okuttum. Bu öðrencilerden hiç biri
paranýn benden geldiðini bilmez. Yaptýðým
iyiliðin onlara bir minnet ve borçluluk yüklemesini istemedim. Biz sahada futbolumuzla seyircileri coþturabiliriz. Bundan biz
de, onlar da keyif alýr. Ama biz en büyük
keyfi topa deðil, yüreklere dokunarak alýrýz.
Zamorano, okumalarýna katkýda bulunduðu çocuklarýn ve gençlerin hiç deðilse bir
kýsmýný uzaktan da olsa görmek ister.
Bunun üzerine onu, bir okulun bahçesini
uzaktan gören bir tepeye çýkarýrlar. Ders
arasý zil çalýp, öðrenciler bahçeye çýktýklarýnda Zamorano onlarý seyreder, gülen
yüzlerini görür, tatlý þamatalarýný iþitir.
Böyle binlerce çocuðun okumasýna vesile

olduðunu düþündüðünde gözleri yaþarýr ve
dudaklarýndan þu sözcükler dökülür:
"Hayatýmda attýðým en güzel gol bu!"
Futbolun onun hayatýna getirdiði nimetlerin deðerini bilir: "Futbol benim için,
ailem ve sevdiklerim için refaha açýlan
büyük bir kapý oldu. Zengin, güzel bir hayat
yaþamamý saðladý. Ýyilik yapma olanaðý
sundu. Ama bir yere, bir yaþa kadar bu oyunun içinde olabiliyorsunuz."
Futbolu býraktýktan sonra kendini boþlukta hissetti mi? Bu soruyu da þöyle yanýtlar:
"Býraktýktan sonra çoðu futbolcu arkadaþým
kendini boþlukta hissediyor. Ben daha oynarken bunun planýný yapmýþtým: Ülkemin
fakir çocuklarý için bir futbol akademisi
kurmak. Ýþte þimdi burada gördüðümüz gibi
yüzlerce çocuk var ve ben onlarý ücretsiz
yetiþtiriyorum. Real Madrid'te, Inter'de oynarken nasýl heyecanlýysam, burada da ayný,
hattâ daha büyük bir coþku yaþýyorum. Yetiþtirdiðim bir çocuðun bana gülümseyerek
bakmasý, futbolcuyken attýðým gollerden
daha fazla
gönlümü
sevinçle
dolduruyor.
Gözümün
önünde sevginin yedi
renkli gökkuþaðý beliriyor sanki.
Röportajýn
sonunda
Zamorano,
Serhan'a
sorar: "Viva
ne demek
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Türkçe?" "Yaþasýn" der Serhan. Zamoraro
"Öyleyse yaþasýn Türkiye" diyerek onu
uðurlar.
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Kulüpler 50-60 ya da 100 milyon Euro'ya
satýn alýnýyor artýk. Oyundaki saf, amatör
duygu ve seyir keyfinin yerini para odaklý
bir anlayýþ aldý."

FUTBOLUN FÝLOZOFU: MENOTTÝ
Serhan Asker, 1978 Dünya Kupasý Þampiyonu Arjantin'in teknik direktörü Menotti
ile görüþmeye gittiðinde, masasýnýn üstünde
bir sürü kitap görür: Marquez'in, Neruda'nýn
ve baþka yazarlarýn kitaplarý. Ve sorar:
"Menotti kitap okur mu? Cevap bir ders
niteliðindedir: "Ever kitap okumuyorsan,
yaþamýyorsun demektir. Baþtan söyleyeyim
eðer kitap okumuyorsan, seninle röportaj
yapmam. Söyle bakalým Marquez'in birkaç
kitabýný? "Yüzyýllýk Yalnýzlýk", "Kýrmýzý
Pazartesi", Yaprak Fýrtýnasý". Bunun üzerine
Menotti "Tamam, þimdi sorularýný sormaya
baþlayabilirsin" der. Ve þunu da ekler:
"Bana sakýn sistemleri sorma. Yok, 3-5-2,
yok 4-3-1-2 gibi rakamlar sýralama. Bunlar
bana göre telefon numaralarý."
Acý bir gülümsemeden sonra yaþlý kurt,
futboldaki olumsuz deðiþimi anlatmaya
baþlar: "Futbol halktan koparýldý. Sadece
Arjantin'de deðil, tüm dünyada böyle..

"Futbolun devleri kim?" sorusuna yanýtý
þu olur: "Dünya futboluna damga vuran
dört isim var: Maradona, Pele, Eusebio ve
Cruyff. "Messi neden yok?" diye bana
sorma. Messi'yi Barcelona'dan baþka bir
takýmda görmeliyiz. Maradona ne yaptý bir
düþün? Napoli'ye gitti. Napoli bir bando
takýmýydý. Maradona o bandoyu orkestraya
dönüþtürdü. Messi zaten bir orkestrada.
Tamam, Messi dehþet bir zekâ, yetenek.
Liderlik ve karizmadan söz ediyorum. Bu
ikisi Messi'de yok."
Menotti'yi günümüz futbolunda en çok
etkileyen futbolcu kim olduðu sorulduðunda "Barcelona'lý Pique'nin onu heyecanlandýrdýðýný, onu Beckenbauer'a benzettiðini" söyler ve yine bir yakýnma ile sözlerini
bitirir: "Futbol halktan çalýndý. Sokakta,
mahallede oynanan futbol yok artýk. Yoksul
aileler de takýmlarýn alt yapý departmanlarýna ulaþamýyor, çünkü maddi olanaklarý
yok."
FUTBOLUN CERVANTES'Ý: INIESTA
Menotti, Inýesta için bakýn ne der: "O,
duruþu ve çok basit oynayýþý ile futbolun
çehresini deðiþtirdi. Inýesta'nýn olduðu
takýmý çalýþtýracak koça, ben baþkan olsaydým, istediði paranýn yarýsýný önerir ve
derdim ki: "Çünkü sana Inýesta'lý bir takým
veriyorum:"
Euro 2012 finalinde Ýspanya ile Ýtalya
karþýlaþýr. Ayný anda Valancia'nýn daðlýk
bölgesinde söndürülemeyen bir yangýn var.

SEVGÝ DÜNYASI
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Finalde Ýspanya Ýtalya'yý yenerek Euro
2012'nin en büyüðü olur. Soyunma odasýnda büyük bir coþku. Takým þarkýlarla
eðlenirken, futbolculardan biri, Inýesta
hüzünlü bir þekilde Ýspanya Milli takýmýnýn
teknik direktörüne giderek bir açýklamada
bulunur: "Benim þampiyonluk primimi
Valancia'daki yangýndan zarar görenlere
baðýþlýyorum." Öylece 500 bin Euro yangýn
maðdurlarýna gönderilir. Ýyilik de
bulaþýcýdýr ya, Inýesta'nýn milli takým
arkadaþý Raul da kendi primini baðýþlar.
Inýesta Polonya'nýn Gdansk kentine,
takýmýnýn kamp yaptýðý otele bir bavul
kitapla gelir. Bavulda Tolstoy, Puþkin,
Neruda ve Lorca'dan eserler var. Serhan
Asker "Bu kitaplarýn hepsini okuyacak
mýsýn?" diye sorduðunda "Benimkiler ne
ki? Bizim Barcelona'lý Puyol gelseydi bir
kütüphane taþýrdý buraya" der.

arkadaþlarý Messi, Fabregas gibi isimleri
sakin bir çay bahçesinde aðýrlar.
"Senin için en anlamlý kupa hangisi?"
sorusuna çok anlamlý bir cevap verir: "Afrika'daki Dünya Kupasý finali. Hollanda'ya
karþý benim golümle þampiyon olduk.
Golden sonra formamý çýkardým ve o yýl
kampta kalp krizinden ölen Espanyollu
arkadaþým DaniJarque'ye selâm gönderdim.
Eþi yedi aylýk hamileydi bu olay yaþandýðýnda. Formanýn altýndaki tiþörtte "Dani
Jarque, siempre con nosotros" (Dani Jarque,
her zaman bizimle) yazýyordu. O, oyunda
futbolculuðuyla olduðu kadar, oyun dýþýnda
da insanlýðý ile gönüller kazanýr. Onun þampiyon olduklarýnda, attýðý golden sonraki
sevinci ve ölen arkadaþýna vefasýný yansýtan
resmi Serhan Asker'in kitabýna kapak olur.
FUTBOLUN DOKTORU: SOKRATES

O bir dünya yýldýzýdýr. Avrupa'nýn en iyi
futbolcusu seçilir. Kariyerinde on þampiyonluk vardýr. Mourinho Inter'i çalýþtýrýrken
"Inýesta bende olsa, sahaya 10 kiþi çýksan
bile olur" diyerek ona olan hayranlýðýný ve
güvenini gösterir.
Inýesta sade
bir hayat sürer.
Yýlda yaklaþýk
10 milyon Euro
kazandýðý halde,
hiçbir zaman
lüks bir otomobille fotoðrafýna
rastlanmaz.
Evlendiðinde,
doðduðu yerde
sade bir tören
düzenler. Takým

Serhan Asker, Sao Paulo'da bir cafe'de
Brezilya'nýn efsane futbolcusu Dr.
Sokrates'le görüþmek için masaya oturduðunda Sokrates'in sarsýcý bir söylemiyle
karþýlaþýr: "Sana iki soru soracaðým bu
sorularý bilmezsen seninle röportaj yapmayacaðým Ýlk soru: "Suç ve Ceza"daki
Raskolnikov'un Hukuk Fakültesindeki en
samimi arkadaþý kim? "Razumihin". "Ve
ikinci soru: Sonya kim?" Cevap:
"Raskolnikov'un sevgilisi".
"Sýnavý kazandýn" der Sokrates ve klasiklerden neleri okudun?" diye sorar. "Savaþ
ve Barýþ, Anna Karenina, Babalar ve
Oðullar, Don Kiþot" cevaplarýný alýnca da
iyice keyiflenir ve "Ne soracaksan þimdi
sor bana" der ve anlatmaya koyulur:
"Babam Yunan felsefesine düþkün biriydi.
Benim adým o yüzden Sokrates.
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Kardeþiminki de Sofokles. Týp okudum,
doktor oldum. Ardýndan ismimin hakkýný
vermem için felsefe doktorasý yaptým.
Hayatým boyunca da hep kitap okudum.
Tüm bunlarý futbolun yanýna ekledim. Karl
Marks, Che, Fidel Castro, John Lennon..
Çocukluðumda bu adamlara özel hayranlýðým vardý.
Övünmek gibi olmasýn ama biraz sosyalistim. Yönüm de, fikirlerim de ezilen yýðýnlardan yana. Sigaraya ve alkole düþkünlüðüm saðlýðýmý kötü etkiliyor. Bu iki kötü
alýþkanlýkla ne yazýk ki baþ edemedim.
Doktorlar ciðerlerimin iflas ettiðini söyledi.
Bugünlerde býrakmayý düþünüyorum. "
Futbolun hayatýndaki yeri sorusu üzerine,
bir sigara yaktýktan sonra, ilginç bir saptamada bulunur: "Çalýþanlarýn patronlardan
daha güçlü olduðu tek meslek futbol.
Çünkü topçu iþçilerin arkasýnda halk
kitleleri var. Ayrýca futbol milyon dolarlarýn
deðil, milyonlarýn oyunudur. Ancak þu da
var: Artýk her þey para oldu. Ben futbolu
biraz da demokratik buluyordum. Öte yandan futbol bana ülkeyi, insanlarý öðretti.
"Bir darbe döneminde büyüdüm.
Brezilya'daki 64 Darbesinde 10 yaþýndaydým. Babam cuntacýlara karþý çýkmýþ onurlu
bir adamdý. Çok okurdu. Bana Neruda'dan
þiirler söyler, Borges'ten söz ederdi."
Futbolun onun için bir demokrasi ve
özgürlük arayýþý olduðuna deðinerek devam
eder: "Ailemden aldýðým eðitimle futbolumun yanýna demokrasi, hak, hukuk gibi
deðerleri koydum. Futbol bende araç oldu.
Benim sahada oynarken saç bandýmda ne
yazýyordu biliyorsunuz: Demokrasi. Takýmda oynarken de, bütün kararlarý seçimle
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aldýrma mücadelesi verdik. Bu sosyal
mücadeleyi 1982 yýlýnda doruða çýkardýk.
Ve o yýl Corinthians Eyaletliðini þampiyon
bitirdik. Futbolun en büyüðü kim dersen,
Brezilyalý, bir ara sizin Fenerbahçe'yi de
çalýþtýran, Zico derim. Zico bir karakter, bir
insan, bir yetenek, kýsaca: Adam'dýr."
Sosyalist ve Che ile Castro hayraný olan
Sokrates, Küba Milli Takýmý'ný çalýþtýracaðýna dair çýkan söylentilerde ilgili olarak
þunu söyler:
"Küba Milli Takýmý teknik adam olarak
beni istiyormuþ. Bana böyle bir teklif
gelmiþ deðil. Eðer böyle bir istek olursa,
Küba Milli Takýmýný bir iþçi maaþý ile
çalýþtýrýrým."
Söz Che Guevera'ya geldiðinde ise þöyle
der: "Aslýnda sizde de bir Che var.
Türkiye'nin baðýmsýzlýðý için emperyalist
devletlere kahramanca karþý koyan Atatürk
de Che gibi bir kahraman. Hattâ ondan
daha da büyük biri bana göre…"
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KARA PANTER: EUSEBÝO
Eusebio, Portekiz'in sömürgesi Mozambik'te doðuyor. Babasý bir futbol hastasý.
Oðlunun da futbolcu olmasýný istiyor. 15
yaþýna geldiðinde, mahallede oynarken,
yeteneði iyice ortaya çýkan Eusebio, devriye gezen bir subay tarafýndan keþfedilir.
Durum diktatör Salazar'a bildirilir. Subaya
"Ýlk gemiye bindirip gönderin" emri gelir.
Eusebio yýrtýk bir gömlek, yamalý bir pantolon ve partal bir pabuçla Portekiz'e gelir.
Eve vedâ ederken babasý oðlunun kulaðýna
"Di Stefano gibi oyna oðlum. Sende onun
yeteneðini görüyorum" der.
Pele'nin yýldýzlaþtýðý yýllarda Eusebio
'kara panter" lakabýyla 'Yeni Pele geldi' diye
karþýlanýr dünyada. Portekiz Dünya
Kupasýna ilk kez onun zamanýnda gider.
1966'da '58 ve 62'nin dünya þampiyonu
Pele'li Brezilya'yý durdurur. O yýl attýðý birbirinden güzel 9 golle kupanýn kralý olur.
Futbol hayatý sadece Benfica takýmýnda
geçer. 717 maça 729 gol sýðdýrýr. "Sana
Portekiz'in Pele'si" diyorlar dendiðinde
hafiften
kýzarak,
bunu
doðrusu
"Pele
Brezilya'nýn
Eusebio'sudur"
der.
"Kara
Panter"
kara
kaderini
þu sözlerle

dile getirir: "Þimdi anlatacaklarýmý iyi
dinle. Bir rejimin insan hayatýndaki etkileri
bakýmýndan önemli. Evet, beni Avrupa'nýn
en büyük takýmlarý istedi. Real Madrid,
Inter, Juventus, Milan, Manchester United.
Hem de birçoðu ile kontrat bile yaptým.
Çok büyük paralar önerdiler. Ama hiç biri
olmadý. Çünkü baþýmýzdaki diktatör Salazar
izin vermedi. Ben ondan ünlüyüm ama beni
o yönetiyordu. Acýydý, fakat bir o kadar da
gerçek. Kaçar giderim diye beni 22 yaþýnda
zorla askere aldýlar. 3 ay dýþ dünya ile irtibatým kesildi. Futbolumu oynayabiliyordum
ama Salazar'ýn askeriydim. Þunu yaþayan
biri olarak söyleyebilirim: Dikta kadar
berbat bir rejim olamaz. Yaþasýn
demokrasi!"
Eusebio'ya göre dünyanýn en iyisi Messi,
"Bizim Ronaldo kusura bakmasýn ama
Messi çok baþka" diyor. Eusebio þu anda
dünyanýn en iyi 11'ini yazmasý istendiðinde
þu oyunculardan kurulu bir Dünya
Karmasý'ný sahaya çýkarýr: 1-Gordon Banks
2-Cafu 3- Roberto Carlos 4- Ramos 5Beckenbauer 6- Xavi 7 - Figo 8-Iniesta 9Sokrates 10-Messi 11- Di Stefano
Futbolu býraktýktan sonraki düþünceleri:
"Futbol bir yere kadar. Taþ çatlasa 40 yaþýna
kadar oynarsýn. Sonrasý önümüzde uzun bir
yaþam var. Kendinizi geliþtirin. Saha dýþýnda da örnek olun. Sinemayý, tiyatroyu,
operayý, baleyi hayatýnýza katýn. Kitap
okuyun, müzik dinleyin. Ben tam bir caz
tutkunuyum. Bizim Saramago (Nobel
Edebiyat ödüllü yazar) ne yazdýysa
okudum. Dünya klasiklerini futbolcuyken
bitirdim."
Serhan Asker sorar: "Efsane olmak nasýl
bir duygu?" Eusebio'nun yanýtý ayný zaman-
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da kitabýn da adý olur:
"Efsane deðil Ýnsan'ým."
ALMAN PANZERÝ: BREITNER
Diðerleri gibi, yaþým gereði onu da
izleme olanaðý bulduðum için kendimi
þanslý sayarým. Sahada basmadýk yer býrakmazdý. Tek kiþiydi ama iki kiþilik oynardý.
Onunla takýmý olan Bayern Münih tesislerinde yapýlan röportaja, Cruyff'u kahreden
1974 Dünya Kupasý finali ile giriþ yapýlýr:
"Hollanda'nýn Dünya Kupalarý tarihinin en
güçlü kadrosu ile karþý karþýyaydýk. Cruyff
önderliðindeki takým inanýlmaz teknik ve
kondisyonu yüksek bir ekipti. Biz de o yýl
çok iyiydik. 72'nin Avrupa Dünya þampiyonuyduk. Final maçýnýn 2. Dakikasýnda
gol yedik. Bana göre penaltý kararý yanlýþtý
ama ne yazýk ki maðluptuk. Evimizde oynuyorduk. Toparlanmamýz gerekliydi. Maça
odaklandýk. Ve 10. dakikadan sonra þoku
atlattýk. Artýk sahanýn hâkimiydik. Derken
bir penaltý kazandýk. Açýkça söylemek gerekirse bizim kazandýðýmýz da penaltý deðildi. Sonuçta ben penaltýyý gole çevirdim.
Maç 1-1 oldu. Ve ardýndan ilk yarý
bitmeden bizim Müller'in golüyle skoru
lehimize çevirdik. Ve þampiyon olduk. Bir
futbolcunun Dünya Þampiyonluðunu yaþamasý yeryüzünün en anlamlý anlarýndan
biridir. Ne mutlu bana ki onu yaþadým."
Gelelim 1982 Dünya Kupasý finaline: "O
yýl çok þanslý bir Ýtalya vardý. Aslýnda
onlarýn baþarýsý sürprizdi. Biz de önemli bir
jenerasyon yakalamýþtýk. Yarý finalde
Ýtalya'nýn Brezilya karýsýndaki üstünlüðünü
görünce, iþimizin kolay olmadýðýný anladým.
Kaleci Zoff'un, Brezilya'lý Sokrates'in yüzde
yüz gollük kafa þutunu olaðanüstü bir
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refleksle çýkarmasý kupanýn kýrýlma noktasýydý. Finalde sahaya çýkýnca düþüncem
daha da netleþti. Onlar bizden daha iyi konsantre olmuþtu. Maç artýk kopmuþtu ki benim golüm geldi. Ama sevinemedim bile."
Breitner'in rakibin üstünlüðünü görüp
takdir etmesi de ayrýca takdire deðer: "Ben
o yýlýn kalecisi 40 yaþýndaki Zoff'a buradan
bir mesaj yollamak istiyorum. Seni bir kez
daha tebrik ediyorum büyük kaleci. O yýl
kupa size, özellikle de sana çok yakýþmýþtý."
Gelin, Breitner'in nasýl bir insan olduðunu
kendisinden dinleyelim: "Ben çok meraklý
ve entelektüel olmaya çalýþan birisiyim.
Edebiyat ve felsefe benim Breitner olmamý
saðlamýþtýr. Çok kitap okurum. Kafka'yý,
Sartre'ý Albert Camus'yü de okudum. Ayrýca
bizim gibi ünlü futbolcularýn böyle örnek
olma sorumluluðu var. Ýnsanlar bizim gibi
ünlü isimlerin alýþkanlýklarýný örnek alýrlar.
Ve elbet ki insaný insan yapan, düþündüren,
aklý kullanmasýný öðreten en önemli etkinliklerden biri felsefe. Burada Brezilya'lý
dostum Sokrates'i saygýyla anýyorum. Ama
ben ondan
önce Yunan
Sokrates'i
tanýdým. Ve
onun þu
sözünü
kendime
ilke
edindim:
"Felsefe,
neleri
bilmediðini
bilmektir."
Kampta
her elinde
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kitap görülmesini ise þuna baðlar: "Kitapsýz
bir dünyam olmadý. Hâlâ okurum. Ama
ünlü bir futbolcuyken arkamdan gelen kitleyi bir kitap cennetine sürüklemek istedim.
Ben ne yaparsam yapacak olan hayran
kitlemi kitaplara ve okumaya yöneltmek
görevimdi. Bu çok önemli. Röportajda bu
bölümü mutlaka kullanmalýsýn: Breitner
aktif futbolcuyken haftada iki kitap okumadan kendisini antrenmansýz ve
kondisyonsuz hissederdi."
Ona göre dünyanýn en iyi futbolcusu
Gerdd Müller: "Bu dünya Gerdd Müller
gibi bir efsaneyi seyrettiði için çok þanslý.
Þu istatistik çok önemli. Milli takýmda 68
maçta 62 gol attý. Penaltý da kullanmadan.
Kaleci olarak Never'i baþköþeye koyuyorum. Muhteþem bir kaleci ve insan. Ayrýca
haftada 2 kitap okumasý beni etkiliyor.
Kalecimizle kitap konuþuyoruz, sadece
futbol deðil."
KARA DERÝLÝ AK YÜREKLÝ:
DÝDÝER DROGBA
Afrika'nýn Fildiþi Sahillerinde ambarda
doðan Didier Drogba, genç yaþýnda dünya
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yýldýzý olur. Afrika'nýn 40 derecelik sýcaðýnda, sabahtan akþama top koþturan çocuklarýn bir tek hayali vardýr: Drogba olmak!
Serhan Asker Drogba'nýn babasý Albert
Drogba ile Abidjani'deki lüks evinde
buluþur. Öncelikle baba ve amca olarak,
defans oynayan oðulu forvet oyuncusu
olmaya nasýl ikna ettiklerini anlatýr: "Býrak,
avukat ve doktor olmuyorsun, bari defansta
oynama! Oynayacaksan forvet oyna! Para
ve þöhret o mevkinin topçularýnda…"
Baba Drogba, oðlunun insan yanýný, yaptýðý iyilikleri, o bunlardan hiç sözetmez diyerek anlatmaya baþlar: "Drogba'nýn hayatý
Fildiþi Sahilleri'dir. Buralarý gezmiþsindir.
Fakirlik diz boyu. Köyümüzde su yoktu.
Kadýnlar bu ülkede çok sýkýntý çekerler. Su,
köyden 6 km. uzaktadýr. Kadýnlar ellerinde
kovalar 6 km gidip, kovalarý doldurup, 6
km geri gelirlerdi. Didier Drogba genç
yaþýnda ünlenip Avrupa'da milyon dolarlar
alýnca, bana gönderdiði yüklü bir para ile
70-80 kiþiyi bulan geniþ ailenin bütün
ihtiyaçlarýný görmemi ve kalan para ile
köye su þebekesi getirmeyi saðlamamý istedi. Bir süre sonra telefonda "kadýnlarýmýz
kurtuldu mu baba?" diye
sorduðunda "Tamamdýr
evlat, artýk annen ve diðer
kadýnlar suya gitmiyor,
su bizim evlerimize geldi,
cevabýný verdiðimde
yüzünde beliren mutluluðu
kestirebiliyorum."
Afrika'da 300 bin kiþinin
ölümüne yol açan iç savaþ
oðul Drogba'yý çok üzer,
kahrolur. Bir gün Tunus
maçýndan sonra, canlý

SEVGÝ DÜNYASI

yayýnda mikrofonu eline alarak bir çaðrý da
bulunur: "Yeter! Bitsin bu savaþ! Güzel
ülkem bunu hak etmiyor!"
O konuþmadan sonra savaþýn taraflarý
kendilerine çekidüzen verirler. Didier ülkeye gelince havaalanýnda Müslüman tarafýyla, daha sonra Hristiyan tarafýyla konuþarak silâhlarý susturur. Baba, oðlunun iyiliklerini anlattýkça coþar, coþtukça anlatýr:
"Ülkesinde kan kanseri (lösemi) olan
çocuklar için uçak kiraladý. Kendisi de
onlarýn yanýnda yer aldý uçakta. Paris'te en
modern hastanelerde tedavi ettirdi onlarý.
Ne var ki aylarca süren tedaviye o miniklerden hiç biri cevap vermedi. Onlar kurtulamayýnca Didier hüngür hüngür aðladý."
Ertesi günü buluþtuklarýnda baba Drogba,
oðlunun 10 bin metre karelik alana yaptýrdýðý hastane inþaatýndan söz eder.
Arsasýyla birlikte 6 milyon dolarlýk bir
yatýrým. Böyle 4-5 hastane daha yaptýracaðýný söyler. Akrabalarý ve dostlarýný da
içine alan 70-80 kiþilik geniþ bir ailenin
bütün yükü de onun omuzlarý üzerinde.
Onlarý en iyi þekilde yaþatýr.
Yakýn bir geçmiþte Galatasaray'da
oynayan, izleyenleri hayran býrakan Fildiþi
Sahilleri'nin bu kara derili ak yürekli
sporcusu Didier Drogba, futbolculuðu ile
olduðu kadar, iyilikleriyle de siyah bir inci
ve birinci. Ne güzel böyle iyilikleri oya gibi
iþleyerek yaþamak. Ýyilik, yapanýn ömrüne
bereket. Yapan insan ise mübarek!
Görüldüðü üzere bu sýra dýþý sporcular,
oyunculuklarýyla sadece futbola deðil, iyilikleri ve örneklikleriyle hayata da katkýda
bulunurlar.
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Sovyet futbolunun efsanevi adamý Oleg
Bloghin'in þu sözleri kulaðýmýza küpe
olsun: "Bazý maçlarýn devre arasýnda koçumuz Valery Labanovski bize taktik vermez,
herkes kitabýndan üç sayfa okusun derdi.
Soyunma odasýndaki kýyafetlerimiz yanýnda
kitaplarýmýz da vardý. Ben 'Savaþ ve Barýþ';
Belanov 'Suç ve Ceza'; Dassaev 'Anna
Karanina'ya göz atýp, öyle çýkardýk sahaya.
Ýþin daha ilginç yaný, 12. oyuncu olarak
nitelenen seyirciler de, o ülkelerde devre
arasýnda, yanlarýnda getirdiklerin kitaplardan birkaç sayfa okurlar.”
Frans Beckenbauver, koç olarak Alman
Milli Takýmýný Dünya Þampiyonu yapmanýn sýrrýný þöyle açýklar: "Yaþlý oyuncularla, genç oyunculardan kurulu karma bir
takým yaptým. Yaþlýlarýn tecrübelerinden,
gençlerin de enerjilerinden yararlandým.
Sonuç þampiyonluk oldu."
Fenerbahçe'nin eski kaptaný Ümit Özat,
Barcelona-Chelsee maçýný seyrettikten
sonra, spor yazarý Hýncal Uluç'a sorar:
"Hýncal aðabey" der "Bizim seyrettiðimiz
maç futbolsa, bizim oynadýðýmýz ne?"
Futbol, sadece ayaktopu olmaktan öte, ona
kafanýn dýþýný ve içini de kattýðýmýzda,
estetik bir boyut kazanýr. Oynayana da,
izleyene de keyif verir. Onlarla bizim futbolcularýmýz arasýndaki fark, kitap okuma,
kaliteli, kültüre yönelik bir yaþam biçimi ve
sosyal sorumluluk bilinci olarak kendini
gösteriyor. Biz de o bilince vardýðýmýzda,
Cumhuriyet'in kuruluþ ayarlarýna ve ilkelerine döndüðümüzde, aklý ve bilimi öne
aldýðýmýzda, ayný baþarýlara ulaþabiliriz. Ne
zaman ki, her bireyin yeteneklerinin yeþereceði geliþtirici bir kültür ortamý yaratýlýr,
yolumuz uygarlýða açýlýr, o zaman iklim
Akdeniz olur…
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Küresel Isýnmada
Kritik Süreç
Nihâl Gürsoy

ünya Ekonomik Forumu,
insanlarýn dünyada karþý
karþýya olduðu en büyük
sorunlarý araþtýrmak için geniþ
ölçekli bir anket düzenledi. Global
Shapers'in anket sonuçlarýna göre
Dünyamýzýn içinde bulunduðu ve
çözüme ihtiyaç duyan kritik 10 büyük
sorun þu þekilde sýralandý.

D

Ýklim deðiþikliði, 3 yýl üst üste
milenyum neslinin en büyük endiþesi
olarak tespit edildi. Ankete katýlanlarýn
% 48,8'lik kýsmýnýn bu konuda büyük
endiþe yaþadýðý gözlendi.

Anket neticelerine göre diðer sorunlar
toplam yüzde oranlarýna göre þöyle
sýralanýyor.
Büyük ölçekli çatýþmalar, savaþlar;
% 38,9
Gelir eþitsizliði; % 30,8
Yoksulluk; % 29,2
Dini çatýþmalar; % 23,9
Kamu hesap verilebilirliði ve
yolsuzluk; % 22,7
Yiyecek ve su güvenliði; % 18,2
Eðitim eksikliði; %15,9
Güvenlik; % 14,1
Ekonomik fýrsat eksikliði ve iþsizlik;
%12,1
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Yukarýdaki sorunlarýn pek çoðuna bu
yazý dizimizde deðindik ve deðinmeye
devam edeceðiz. Küresel ýsýnma
konusuna ayýrdýðýmýz bu bölümde
sorunu, Dünyamýzda insan eliyle küresel
ýsýnmayý artýran faktörlere deðinerek
açýklamaya çalýþacaðýz.
Birleþmiþ Milletler Hükümetler arasý
Ýklim Paneli (BMHÝP), Ekim 2018'de
açýkladýðý rapora göre küresel ýsýnma,
gelecek 20 yýl içinde sanayi öncesi dönemin ortalama sýcaklýk derecesine göre
1,5 derecelik bir artýþta durdurulmadýðý
takdirde, iklim krizi artýk geri dönülmez
bir noktaya gelecek.
BMHÝP Raporu'na göre, küresel ýsýnmadaki artýþýn 1,5 dereceyle sýnýrlandýrýlabilmesi için, küresel çapta daha
önce görülmemiþ düzeyde yeni önlemler
alabilmek, güçlü ekonomik kaynaklarý
harekete geçirebilmek gerekmektedir. Bu
kadar büyük mali yükü tek bir ülke
üstlenemeyeceði için uluslararasý kuruluþlarýn, geliþmiþ ülkelerin önde gelen
yayýnlarýnda ekonomi yorumcu ve yönlendiricilerinin katkýlarý gerekmektedir.
Krizin 10. yýlýnda hâlâ gereken derslerin
alýnmadýðý, küresel borç toplamýnýn
küresel hâsýlatýn % 318'ine ulaþtýðýný
düþünerek, krize yol açan sorunlarýn
hafiflemek yerine aðýrlaþarak yol aldýðýný
söyleyebiliriz. Bu bilgiler ýþýðýnda yeni
bir finansal krizin ve ekonomik durgunluðun Dünyamýzý beklediði ve sadece bir
zaman sorunu olduðu açýktýr. Çünkü
devletlerin ve özel sektörün borçlarý bu
kadar aðýr olunca yeni bir kriz durumunda küresel ýsýnmayý engellemeye yönelik
önlemleri alabilmek için gerekli kaynaklarý bulabilmek de son IMF toplan-
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týsýnda kaygýyla dile getirilmiþ, bu
durumda uluslararasý dayanýþmayý saðlamanýn da mümkün olamayacaðý belirtilmiþtir.
Peki, küresel ýsýnmayý engellemeye
yönelik önlemleri alabilmek için gerekli
kaynaklarýn yaratýlamamasý durumunda
Dünya ve üzerindeki canlýlarý nasýl bir
gelecek bekliyor olacak?
UZUN DÖNEMDE
NELER OLABÝLÝR?
Küresel ýsýnma sorunlarýnýn uluslararasý düzeyde ve iþbirliði olasýlýklarý
baðlamýnda ele alýndýðý 1992 Rio Dünya
Zirvesi'nde insanlarýn gezegenin iklim
sistemine yönelik tehlikeli etkileri
baðlamýnda, küresel ýsýnmanýn
1800'lerdeki düzeyine kýyasla 2 dereceden daha fazla artmamasý hedeflenmiþti.
Rio Zirvesi'nden bu yana uluslararasý
düzeyde yapýlan iklim deðiþikliði
zirvelerinin hiç birinden ülkeleri yasal
anlamda baðlayýcý önlemler çýkmadýðý
gibi, ülkeler gönüllü olarak uymayý kabul
ettikleri hedeflere hemen hiçbir yerde
ulaþamadýlar.
Buna karþýlýk Rio Zirvesinden bu yana
toplanýlan veriler, yapýlan araþtýrmalar 2
derecelik artýþýn çok yüksek olduðu, artýþýn 1,5 derece ile sýnýrlandýrýlmasý gerektiðini göstermeye baþladý. Ayrýca yapýlan
iklim deðiþikliði kampanyalarý uzun yýllardýr kritik eþiðin 1,5 derece olarak
belirlenmesi gerektiðini savunuyordu.
Ýklim deðiþikliðine yol açan küresel
ýsýnma olgusu, CO2 ve metan gazý gibi

26
sera gazlarýnýn gezegenin atmosferinde
birikmesiyle doðrudan baðlantýlýdýr.
Özellikle CO2 arttýkça atmosferde tutularak geriye yansýyan sýcaklýkta artýyor.
Metan gazý atmosferde daha az oranlarda
birikmesine karþýn, kutuplarda sürekli
donmuþ halde bulunan buzullarýn
erimesinden ortaya çýkan metan gazýyla
birlikte önemli bir tehlike arz ediyor.
Üstelik metan gazý karbondioksitten 30
kat daha etkili bir sera gazý. Sibirya'da
Tundra çözüldükçe, bir zamanlar donmuþ
olan maddenin çözünmesiyle salýnan bu
gaz, atmosfer sýcaklýðýný yükselterek
buzlarýn erimesini hýzlandýrýyor ve
ürkütücü bir kýsýr döngü baþlýyor.
BMHÝP'nin bulgularý, Ýklim deðiþikliði
2014 "Synhesis Report " ve 2018 Ekim
ayýnda yayýnlanan "1,5 derece Küresel
Isýnma " (Global Worming of 1,5)
Raporlarýnda ortaya konulan veriler, sera
gazlarýnýn atmosfere salýnýmýyla insan
etkinliði arasýndaki iliþkiyi açýkça ortaya
koyuyor.
Veriler, sera gazlarýnýn atmosferde
birikmesiyle 1800'lü yýllardan sonra
hýzlanan sanayileþme arasýnda doðru
orantýlý bir baðlantý olduðunu, 20.
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ise tüketimi hýzlandýran ve yaygýnlaþtýran küreselleþme
döneminde ivme kazandýðýný gösteriyor.
Bu etkilere küresel nüfus artýþý ve
hidrokarbonlara dayalý yakýt kullanýmý da
eklendiðinde, uzun dönemde sorunlarý
nasýl algýlamamýz gerektiði iyice ortaya
çýkýyor. Ayrýca, sanayileþmede hidrokarbon enerjisine dayalý sanayi üretiminin,
tarýmýn ve ticaretin artýþý arasýnda doðrudan bir iliþki olduðu ve CO2 salýnýmýnýn

SEVGÝ DÜNYASI

tüm bunlara baðlý olarak arttýðý bilinen
bir gerçek.
Bu geliþmelerin tarihte önce ve en
yoðun olarak Avrupa ve Amerika kýtasýndaki geliþmiþ ülkelerde baþlamýþ
olmasýnýn da küresel ýsýnma olayýna en
büyük katkýyý en zengin ülkelerin yaptýðýný gösteriyor. Ancak sonuçlarý
bakýmýndan hepimiz risk altýndayýz.
Pasifik adalarýnda yaþayan halklar küresel ýsýnma 1,5 derecenin üzerine çýkarsa
yaþam alanlarýný yükselen sular
nedeniyle kaybedecekleri endiþesini
taþýyorlar. Bilim adamlarý, çözülen tundranýn altýnda donmuþ durumda bulunan
geçmiþ yüzyýllara ve atalarýmýza ait pek
çok virüs, bakteri ve mikrobun canlý
vaziyette olduðunu tespit etmiþ durumdalar. Ýnsanýn bugünkü baðýþýklýk sistemiyle bu hastalýklarýn ortaya çýkmasý
durumunda bunlarla mücadele edebileceðinden emin deðiller. (Kasým 2018
Popüler Science- Tehlike Sayýsý).
Kyoto Ýklim Deðiþikliði Zirvesi'nde
sunulan raporlar, zaman sürecinde
birikim yaratan CO2 emisyonunun
%20' sinin ABD'den, % 15'inin Avrupa
Birliði Ülkeleri'nden kaynaklandýðýný
gösteriyor. (sf.8, 2015 Climate Analytics,
Postdam Institute for Climate Impact
Research)
0,5 DERECE VARLIKLA
YOKLUK FARKI
BMHÝP'nin, daha önce yapýlmýþ 6000
çalýþmaya, 44 ülkeden uzmanlarýn
katkýlarýna, çalýþmayý okuyanlarýn býraktýðý 40.000 yorumu deðerlendirmeye
dayanan 1200 sayfalýk son raporu, küre-
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sel ýsýnmayý 1,5 derecelik artýþla sýnýrlamanýn zorunlu olduðuna iliþkin yaklaþýmý onaylýyor.
Rapor, küresel ýsýnmayý gelecek 20 yýl
içinde 1,5 derecelik artýþla sýnýrlayabilmemizin; ýsýnmanýn, çevre ve canlý
yaþamý, genel ekolojik denge üzerindeki
olumsuz etkilerinin zamanla geri
çevrilebilmesi, onarým için fýrsat tanýmasý bakýmýndan yaþamsal bir öneme
sahip olduðunu ve Dünyamýz için çok
önemli olan bu süreci global olarak
desteklememiz gerektiðini söylüyor.
Gezegenimizin ekolojik dengesi o kadar
hassas bir noktada ki, küresel ýsýnmadaki
0,5 derecelik fark artýþý adeta yaþamla
ölümü ayýran bir çizgi oluþturuyor.
Örneðin, The Economist sýcaklýk artýþý
1,5 derece ile sýnýrlý kalýrsa, böcek türlerinin % 6'sý, bitkilerin %8'i, omurgalý
canlýlarýn % 4'ü yaþam alanlarýnýn
yarýsýndan fazlasýný kaybedecekler. Eðer
sýcaklýk artýþý 2 dereceye ulaþýrsa, yaþam
alanlarýnýn yarýsýný kaybedecek olanlarýn
sayýsý, böcekler için %100, bitkiler için
% 200, omurgalýlar için % 100 artýyor.
Rapor, küresel ýsýnmada 2 derecelik bir
artýþýn, gezegenimizin 12 de 1'i ile 5'de
biri arasýndaki büyüklükte yeþil alanýn
çölleþmesi, mercanlarýn %99' unun yok
olmasý, fazladan 450 milyon insanýn
düzenli olarak aþýrý sýcaklarýn etkisi altýnda kalmasý, yüz milyonlarcasýnýn iklim
deðiþikliðine baðlý olarak yoksulluk
sýnýrýnýn altýna düþmesi anlamýna geliyor.
Buna karþýlýk rapor, sýcaklýk artýþýnýn
1,5 derece ile sýnýrlandýrýlmasý durumunda, ekolojik dengenin zaman içinde
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yeniden kurulabileceðini, kimi türlerin
yok olma sürecinin geriye çevrilebileceðini, mercanlarýn yeniden canlanabileceðini söylüyor. Küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasý durumunda, çölleþme,
deniz seviyesindeki yükselmenin tarým
alanlarýný, su kaynaklarýný kirletip bozmasýna baðlý olarak, gýda ve su kirliliði
krizlerinin derinleþmesi kaçýnýlmaz
gözüküyor. Bu durumda, kaynak
savaþlarýnýn giderek artmasý, açlýktan ve
savaþlardan kaçan kitlelerin, göçmen
nüfus dalgalarý oluþturmasý, komþu
ülkelere sýðýnma taleplerinin yaratacaðý
küresel sorunlar, sýðýnýlan ülkelerdeki
nüfus yoðunluðu ve diðer problemler,
merkez konumundaki ülkelerin siyasi
güç ve dengelerini korumak adýna, aþýrý
akýmlarý destekleyerek þartlarý daha da
zora sokmalarý kaçýnýlmaz gözüküyor.
SORUMLULAR KÝMLER?
Peki, bu ürkütücü olasýlýklarýn sorumlularý kimler? Yukarýdaki verilere ve
raporlara baktýðýmýzda özellikle
antropolojik (insan faaliyetine iliþkin)
etkilere yadsýnamaz bir biçimde iþaret
ettiðini görüyoruz. Bunun arkasýnda
1950'lerden baþlayarak hýzlanan, fosil
yakýt kullanýmý ve nüfus artýþý olduðunu
söylemek olanak dâhilinde.
Raporu daha derinlemesine
incelediðimizde, sera gazlarýnýn
daðýlýmýný sektörlere göre belirlediðini
görüyoruz. Küresel ýsýnmaya yol açan,
CO2 faktörünün % 75'i doðrudan
faaliyetlerden, % 25'i de dolaylý olarak
elektrik faaliyetlerinden kaynaklanýyor.
Her iki kategoride de endüstriyel etkinliklerden, tarým ve ormancýlýktan,
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binalardan gelen emisyonun en önemli
yeri iþgal ettiðini görüyoruz.
Taþýmacýlýkta bu baðlamda % 14 gibi bir
paya sahip.
Bu veriler, iklim paneli raporunun
sorumluluðu insan etkilerine çýkarmakta
haksýz olmadýðýný gösteriyor. Bu nedenle
son yýllarda, küresel ýsýnma ve iklim
deðiþikliði tartýþmalarýnda sýkça
"Antropojen" (Ýnsan ya da insan etkisi
dönemi) kavramýyla karþýlaþýyoruz.
Antropojen, gezegenimizin jeolojik
tarihinde, Paleosen evreye (2588 yýldan
11700 yýl öncesine) ve Holosen evreye
(11700 yýl öncesinden günümüze) kadar
süren dönemlerden sonra, yeni bir
döneme iþaret ediyor. Baþlangýç noktasý
üzerinde henüz bir mutabakat olmamakla
birlikte, ilk atom bombasý deneyinin,
1945 ile baþlayan büyük hýzlanmanýn
gezegenin yapýsýnda Antropojen devreyi
baþlattýðý savunuluyor.
ÝÞBÝRLÝÐÝ NASIL
SAÐLANABÝLÝR?
Antropojen kavramý, "Ýnsan, etkinliði
yarattý, etkinliði önleyebilir. Süreci geri
çevirebilir, hattâ küresel ýsýnmanýn etkilerine uyum saðlayabilir" gibi yorumlara
yol açabiliyor. Ancak bu yorumlar ne
yazýk ki yeterli deðil. Ýnsan etkinliðinin
neden daha önce deðil de 1800'lü yýllardan baþlayarak bu sonuçlarý hazýrladýðý
sorusunu cevaplamýyor. Bir anlamda
insanlýðýn 1800'lü yýllarda geliþtirdiði
toplumsal üretim, tüketim tarzýnýn
1900'lü yýllardan baþlayarak kullandýðý
fosil yakýta baðlý enerji tüketiminin küresel ýsýnmaya yol açan faktörlerle doðru-
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dan iliþkisini kapsamýyor. Geliþmiþ
ve zengin ülkelerde yaþayan insanlarýn
yaþam tarzlarý, fakir ve az geliþmiþ
ülkelerde yaþayan insanlarýn yaptýklarý
katkýnýn üzerini örtüyor. Bu da bizi
yazýnýn baþlangýcýnda iþaret ettiðimiz
yeni bir finansal kriz ve ekonomik
durgunluk konusu gibi bugünlerde
tüm dünyanýn gündeminde olan çok
can alýcý bir soruyla yüz yüze býrakýyor.
Önümüzdeki 10 - 15 yýlda yeni bir
mali kriz ve bunu izleyecek ekonomik
durgunluk içinde daha bir önceki mali
krizin yükünü sýrtýndan atamamýþ
devletler, hâlâ aðýr bir borç yükü taþýmaya çalýþan þirketler, sertleþen uluslararasý rekabet, yükselmekte olan
popülist akýmlarýn etkisiyle "önce bizim
ülkemiz" talepleri, bunlardan kaynaklý
ticaret savaþlarý ortamýnda küresel ýsýnmayý durduracak kaynaklar nasýl
yaratýlacak? Gereken uluslararasý iþbirliði nasýl saðlanacak? Bu sorulara net bir
cevap mümkün olmasa da sivil toplum
örgütlerinin gayretleri, kiþisel bazda bu
konuda bilinçlenen insan sayýsýnýn
giderek artmasý Dünyamýz ve insanlýk
adýna umut verici geliþmeler.
Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptýðý
anket neticelerine göre, Küresel ýsýnmadan dolayý insanlýðýn ve Dünyamýzýn
büyük risk altýnda olduðunu düþünen %
48,8'lik kitlenin, % 78,1'i çevreyi korumak ve küresel ýsýnmanýn etkilerini azaltmak adýna yaþam biçimlerini deðiþtirdiklerini ve bu konuda kararlý olduklarýný
belirtmiþlerdir. Görünen o ki, insanlýk bir
deðiþim sürecinin içinde yol alýrken
insan olumlu yönde deðiþmeye ve
geliþmeye hazýr bekliyor.
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Dolores Cannon - 5

Gelmekte Olan
Deðiþim ve
Geride
Býrakýlanlar
Çeviren ve Özetleyen: Ýsmail Acar

ilgi aldýðým bazýlarý kendi
gezegenlerinin yok oluþuna
þahit olmuþ olanlardý.
Dünya'da yeni idiler ve
Dünya'ya bu zor zamanda gönderildiklerini
söylüyorlardý.

B

Sual: Dünya tarihinde önemli zamanlarda buraya geldiðini söyledin. Neden bu
dönemde geldiniz?
Cevap: Bu büyük bir zaman, büyük bir
olay. Enerjileri dengelemek, enerjiler
arasýnda köprü kurmak için burada. Sen de
öylesin. Bilginin köprüsünü kurmak, elçi
olmak için geldiniz.
Sual: Ýnsanlarý uyandýrmak için mi?
Cevap: Tamamen. Gezegeniniz için çok
önemli bir zaman. Gezegen olarak, yalnýz
olduðunuz rüyasýndan uyanma zamaný.
Gezegeniniz tekâmül ediyor, siz tekâmül

ediyorsunuz. Tüm gözler Dünya'nýn
üzerinde. Çok kimse bu dönemde burada
olmayý, bu niþaný taþýmak istiyor. Birkaç
saatliðine bile olsa.
Sual: Birkaç saatliðine bile mi?
Cevap: Evet, hiçbir gezegen bu tür bir
evrim yaþamadý. Bu evrim tüm evrenlerce
bilinecek.
Sual: ‘Yeni Dünya’ denilen deðiþim mi?
Cevap: Evet.
Sual: Eski ve Yeni olacak, sonra da
ayrýlma mý?
Cevap: Evet.
Sual: Ama bazýlarý bu evrimi yapamayacaklar mý? Anlayamýyorum.
Cevap: Evet, evet. Anlamasý zordur.
Karmalarý ile yaþamayý seçenler, öyle
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yaþayacaklar. 'Eski Dünya' ile kalacaklar.
Baþka bir Gezegen'e alýnmayacaklar, yarattýklarý Dünya'da kalacaklar.
Sual: Yani 'Eski Dünya' varolmaya
devam edecek mi?
Cevap: Evet, bu Dünya.
Sual: Evrim gerçekleþince "Eski
Dünya'dakiler" bir þeylerin olduðunun
farkýna varacaklar mý?
Cevap: Atlantis'te olduðu gibi. Ýnsanlar
diðerlerinin öldüðünü düþündüler. Bir
Atlantis devam etti, zaman ve mekânda var
oldu. Ama baþka bir boyutta Atlantis
devam ediyor. Ölüm korkusunu, Dünya'nýn
harap ve yok olmasýný satýn alanlar 'eski
dünyada" bunu deneyimleyecekler, onlar
burada kalacaklar. Onlar sizin öldüðünüzü
veya gittiðinizi düþünecekler. Ayný þekilde
sizler de onlarýn. Bu deneyimi yaratmanýn
orkestrasyonu insanlýðýn algýlayabileceðinden çok daha büyük. Bu sadece Dünya'da
olmuyor, birçok yardýmla gerçekleþiyor.
Bunu, baþka hiçbir gezegen yaþamadý.
Sual: Bütün Evren bu olayý izliyor mu?
Cevap: Bu evren'in ötesinde, diðer
evrenler de izliyor.
Sual: Tüm gezegenin baþka bir boyuta
geçmesi daha önce hiç olmamýþ mý?
Cevap: Hiçbir zaman. Bilinç olarak
bakýn, siz kendinizi 'ayrý' görüyorsunuz. Bu
gezegende bilinç, kendini 'ayrý' deneyimleyecek þekilde farklý yaratýldý. Diðer birçok
ýrk böyle görmezler. Nerede olurlarsa
olsunlar, kendilerini Kaynak'tan ayrý
deneyimlemezler kendilerini Kaynak'tan
ayrý tutmazlar. Ama sizin gezegeniniz kendini bunlardan farklý biçimde tutuyor.
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Sual: Bildiðim kadarýyla Dünya özgür
düþünce gezegeni olarak yaratýlmýþtýr. Ayný
zamanda Kaynak'ýn bir parçasý olduðunu
bilerek de yaratýlmýþtýr, öyle deðil mi?
Cevap: Evet, ama bilinciniz ayrý gibi
deneyimliyor. Baþka nerede kendinizi
Kaynak'tan ayrý görebilirsiniz.
Sual: Baþka türlerin kendilerinin
Kaynak'ýn bir parçasý olduðunu bildiklerini
söylemiþtiniz.
Cevap: Evet, biliyorlar. O nedenle,
dünya'da ruh geliþimi daha çok oluyor.
Onlar kim olduklarý gerçeðini kendi
baþlarýna keþfetmek durumundadýrlar.
Sual: Kaynak'a gitmiþ bazý kiþilerle celselerim oldu. Ne kadar güzel olduðunu görmüþler, O'ndan ayrýlmak istememiþlerdi.
Cevap: O'na baðlanmak en güzel deneyimdir. Ancak bu deneyim herkes için
farklýdýr. Çünkü her birinizin bu gezegende
ayrý bir izi vardýr.
Sual: Eðer bir kýsmý alýnýr ve bir kýsmý
geride býrakýlýrken, 'Yeni Dünya'ya' geçenler ailelerinden bazýlarýnýn ayrýldýklarýný
fark etmeyecekler mi? Bu konuyu
düþüncelerimde hâlâ netleþtiremedim. Bu
konuyu insanlara açýklayabilir misiniz?
Cevap: Kiþiler diðer kiþilerin yaþamýndan çýkmaya baþlayacaklar. Onlar çýktýklarýnýn farkýna varacaklar. Aile fertleri uzaklaþýp gözden kaybolacaklar. Bu bir gecede
olacak. Dönüþüm gerçekleþtiðinde, zaten
yaþamlarýnýn dýþýna çýkmýþ kiþiler ortadan
kaybolacaklar. Etrafýnýzda olmayacaklar.
Burayý terk etmiþ olacaklar. Anlaþýldý mý?
Sual: Ama bu durumda bizler polise
baþvurmaz mýyýz?
Cevap: O þekilde olmayacak. Onlar
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uzaklaþarak, uzaklaþarak, uzaklaþarak
ayrýlanlar olacak. Olay gerçekleþtiði
zaman, arada mesafe kalacak. Hayatýnýzda
sizden hiç uzaklaþan olmadý mý?
Sual: Tabii ki oldu, ama gerektiðinde
onlarla temas saðlayabildik.
Cevap: Ama bunda saðlayamayacaksýnýz. Bu doðal 'ayrý düþme' olacak.
Frekanslar ve titreþimler artýk uyuþmayacak, bu nedenle idrakinizin dýþýna çýkacaklar. Temas etmeniz gerekmeyecek.
Sual: Bu, onlarýn ya "Eski Dünya'da"
kalacaklarý ya da "Yenisinde" devam edecekleri anlamýna mý geliyor?
Cevap: Bazý durumlarda erken ayrýlanlar
var ve onlar perdenin arkasýnda çalýþýyorlar. Sizler bunun farkýndasýnýz. Ancak kaybolanlar için bir süre sonra "o kiþiye ne
oldu?" diye düþünmeye baþlýyorsunuz.
Ama o kiþiyi bulmak için ýsrarcý olmuyorsunuz. Temas kurma isteðiniz artýk güçlü
deðil ve unutuyorsunuz.
Sual: Yeni Dünya'ya geçenlerin bedenleri
olacaðý söylenmiþti. Bu nedenle gerçek
geçiþin, ayrýlmanýn ne zaman gerçekleþtiðini bilemeyeceðiz. Bu doðru mu?
Cevap:Bu çok basit bir tanýmlama. Sizin
gibi köprü kurmaya gelenler için þöyle
açýklayabiliriz. Sizler görev yaparken, siz
onlarý rahatlatacaksýnýz. Ýnsanlara yardýmcý
olacak, onlarýn kim olduklarý konusunda
açýlmalarýný ve uyanmalarýný saðlayacaksýnýz: SANÝYEDE DAHA YÜKSEK
SALINIMDA TINLAMALARI için
TÝTREÞÝMLERÝNÝ ve FREKANSLARINI
YÜKSELTMELERÝ, BÖYLECE
DEÐÝÞÝMÝ YAPMALARI ÝÇÝN. Bu taným
bir anlam ifade ediyor mu?

31
Sual: Ben insanlara bu yönde yardýmcý
olmaya çalýþýyorum.
Cevap: Evet, olacak. Ancak insanlarýn
düþündükleri gibi deðil: bir tufan, bir
felaket þeklinde deðil. Bir sabah kalkacaksýnýz, her þeyin normal devam ettiðini
düþüneceksiniz, ama siz 'orada' olacaksýnýz.
Týnýda (rezonansta) bir deðiþiklik fark edeceksiniz, ama týnýnýz her gün arttýðý ve
onun gibi olduðu için, siz zaten 'orada'
olmuþ olacaksýnýz. Sonunda ve aniden, ön
koþul olan saniyedeki salýným deðerine
çýkýnca buradan oraya eriþeceksiniz. Þöyle
açýklayalým: Eðer 1800'lerden biri sizi
görmeye gelse, siz ona kor gibi parlayacaksýnýz. Sizler halihazýrda insan formunun
parlayacak düzeydeki salýnýmýna eriþtiniz.
Nitelik olarak, sizin titreþiminiz yükselmekte. Sizler, köprü olup diðerlerinin
titreþimlerini yükseltip geçiþ yapabilmelerine yardýmcý olacaksýnýz. Kýsa sürede daha
fazla adette insaný yükseltirseniz, onlar da
diðer insanlarýn frekans ve titreþimlerini
etkinleþtirebilirler. Sizler daha çok sayýda
kiþiyi etkinleþtirmekte, onlar diðerlerini
aktive etmekte böylece gezegeninizin
frekansýný yükseltmektesiniz. Bu bir
döngüdür. Her þey bir diðerini etkiler.
Dünya'ya gelen ama hiçbir þey yapmayan
insanlar vardýr, onlar doðrudan etkinleþtiricilerdir. Onlarýn enerji alanlarý
baþkalarýnýnkini etkinleþtirir. Onlar bir
yayýmcý olarak, özenle ve sebatla sýký
çalýþýrlar. Onlar tüm Gezegen'e, mikrodalga
sinyalleri yayýmlarlar.
Sual: Bizim görevimiz: Neler olduðunu
insanlarýn anlamasýna yardýmcý olmak mý?
Cevap: Evet, insanlar kendi kiþisel
sorunlarýný aþýp diðer insanlara yardýmcý
olamazlar. Kendileri için doðru olaný yapa-
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madýkça, Gezegen için doðru olaný yapamazlar. Ýnsanlar çýldýrma aþamasýnda.
Ýnsanlar daha fazla düþünmeliler, kendilerini sakinleþtirmeliler. Kendi kendine ve sessiz olmalýlar. Ancak çoðu insan yalnýz
olmaktan korkuyor. Bu, Dünya'nýn titreþimlerini aþaðýya çekiyor. Bu yakýcý, delici etki
yaratýyor. Yüksek titreþim etki de, yüksek
titreþimlere çýkmak istemeyenlerde (yükselmek istemeyenler) baþka bir etki
yaratýyor. Bu durum deðiþime neden
oluyor. Ayný mýknatýs gibi, ters kutuplar.
Titreþimler hýzlanýyor. Bu bir güç
yaratýyor. Ya titreþimlerle birlikte sizler de
hýzlanacaksýnýz ya da saplanacaksýnýz.
Ancak Dünya'daki çoðu insan titreþimlerini
yükseltmeyi reddediyorlar. Bu nedenle iki
ters kutup güçleniyor, bir olamýyorlar.
Gittikçe ayrýlýyorlar, bu da Gezegen'de bir
oluþumu tetiklemekte.
Sual: Ýki mýknatýs gibi mi?
Cevap: Ýki karþýt kutbun birbirini çekmesi yerine bu durumda iki karþýt kutup birbirini fena halde itiyor. Daha da itecek ve
bulunduðunuz tarafa göre, olumlu veya
olumsuz olaylar gerçekleþecek.
Birinci ve ikinci dalga gönüllülerin
sadece 'burada olmanýn' dýþýnda baþka
görevleri de var gibi gözüküyor. Onlarýn
enerjileri baþka gaye ile de kullanýlabilir.
Bunlarýn bazýlarý enerjilerini kendileri ile
temasa geçenleri korumak için kullanacaklar. Hiç birisi bilinçli olarak ne olacaðýný
bilmese bile, onlarýn burada bulunduðunu
bilmek hoþ bir duygu.
Sual: Bunun için yaþ önemli deðil, deðil
mi?
Cevap:Evet.
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Sual: Bizler deðiþik bir seviyede, deðiþik
titreþimlerde mi olacaðýz? Dünyadýþý varlýklar, uzaylýlar da bu þekilde mi yaþýyorlar?
Cevap: Evet, onlar tümüyle farklý bir
düzeyde titreþerek yaþlanýyorlar. Ýnsanlar
için hedef daha uzun yaþamaktýr.
Sual: Yaþýn önemli olmayacaðý 'Yeni
Dünya'da beden eninde sonunda ölecek
mi?
Cevap: Bazýlarýnýzýn ölmeme seçeneði
olacak. Ancak herkesin ayný zamanda ayný
titreþim düzeyinde olamayacaðýný biliniz.
Sual: Bedenin sýnýrlarý konusunda
dertlenmemiz gerekir mi?
Cevap: Hayýr, halen deðiþmektesiniz,
hücresel deðiþiklikler geçirmektesiniz.
Onlar sizin üzerinizde bu ayarlamalarý
yapýyorlar.
Sual: Bana 'Yeni Dünya'ya herkesin
geçemeyeceði söylenmiþti.
Cevap: Doðrudur. Dünya geçiþ
yaparken, deneyim olarak birçok ruha da
izin verileceði fikri vardýr. Ancak ayný
okulda, ayný sýnýfta okuyan farklý
düzeylerde öðrenciler vardýr. Zamaný
gelince ilerlemek için farklý okullara, diðer
yerlere gitmek durumundadýrlar. Geride
býrakýlanlar, kendi gezegenlerini bulacaklardýr.
Sual: Geride býrakýlma bana daima vahþi
bir taným olarak geldi.
Cevap: Geride býrakýlmayacaklar, onlar
geliþebilecekleri yerlere alýnacaklar.
Sual: Bir ayrýþma þeklinde mi olacak?
Cevap: Çok doðal olacak. Bedeninizi
terk ettiðinizde, baþka bir boyuta gider ve o
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boyutta geliþirsiniz. Buraya baþka bir
bedenle gelebilir veya gelmezsiniz. Baþka
bir yere de gidebilirsiniz. Tüm Evren bir
beden ise, gidebileceðiniz sayýsýz Galaksi
ve Gezegen vardýr.

lanmamýþ olanlar, baþka, olumsuzluklarýn
var olduðu, daha yoðun bir Gezegen'e geçip kalan karmalarý üzerinde çalýþacaklardýr. Titreþimleri uyuþmadýðý için, onlarýn
'Yeni Dünya'ya geçmelerine izin verilemez.

Sual: Bedenimizin ve tüm Dünya'nýn
boyutsal deðiþiminin nasýl gerçekleþeceði
konusunda çok bilgi var. Bu geçiþ, deðiþimi yapmayanlar tarafýndan fark edilmeyecek denilmekte.
Cevap: Bedenimiz ve çevremizdeki her
þey titreþim düzeylerini arttýrmakta ve yeni
frekanslara uyum saðlamaktadýr. Bedenin
tüm hücreleri daha yüksek titreþim düzeylerinde titreþmekte ve ýþýða dönmekte. Bu
baþlayýnca, bedenin ýsýsý yükselmekte, beden ýþýkla parýldamaktadýr. Her hücre çok
yüksek düzeyde titreþmeye baþladýðýnda,
siz normal görüntünün dýþýna çýkýp daha
yüksek bir boyutun gerçekliðine geçeceksiniz. Bu sizin üçüncü boyut titreþiminin
ötesine geçip daha yüksek bir boyutta
titreþmenizden dolayýdýr. Bu ölmek demek
deðildir, Iþýk Bedene sahip olmanýz anlamýndadýr. Yeni boyuta geçince, yaþlanma
söz konusu olmayacaktýr. Siz ruhsal evrimin bir sonraki aþamasýna eriþeceksiniz.

Dünya canlý bir varlýktýr. Bizler gibi
evrim geçirmektedir, ancak daha yavaþ bir
hýzda. O þimdi titreþim ve frekansýný yükselterek daha yüksek boyuta, bir sonraki
enkarnasyonuna geçmeye hazýrlanmaktadýr.
O baþtan beri üzerinde yaþayanlara anlayýþ
gösterdi, artýk onunla birlikte geçip
geçmeyecekleri onun sorunu deðil. Onunla
birlikte geçip geçmemek bizim kararýmýz.
Bizlerin bu güzel Gezegen'e büyük zararlar, sýkýntýlar verdiðimiz çok aþikâr. Eðer
onunla yola devam etmek istiyorsak,
kendimizi deðiþtirmeliyiz: Frekans ve
titreþimlerimizi yükseltmeli veya geride
kalmamalýyýz.

Açýklama
Gelen bilgilere göre bu olgu daha
önceleri bireysel veya küçük gruplar
ölçeðinde gerçekleþmiþ. Ancak bu seferkini
özel yapan ilk kez tüm Gezegen'in baþka
bir boyuta geçmesi imiþ. Bu din kitaplarýnda belirtilen "Yeni Gökler, Yeni Dünya"dýr.
Ýncil'de yazýlý olduðu gibi, "hazýr olmayýp,
geride býrakýlacaklar" karmalarýný yaþamaya devam edecekler. Hattâ bir deðiþim
olduðunu dahi fark etmeyecekler. Aydýn-

Enerji mevcut ve gittikçe güçleniyor.
Fiziki olarak bedenlerimizi etkiliyor.
Frekansýmýz ve titreþimimiz deðiþiyor.
Serbest irademiz hangi Dünya'ya yöneleceðimize karar verecek. Yaþanacak olay
için bana, "Bugüne kadar Evren'in tarihinde bu denli büyük ölçekte -bir
Gezegen'in frekans ve titreþimini yükseltmesi- bir deðiþim gerçekleþmediði bilgisi verildi. Bu Evren'in en büyük gösterisidir. Bu nedenle deðiþik galaksilerden ve
boyutlardan kiþiler ne olacaðýný seyrediyorlar. Tren kalkmak üzere. Bizleri bu denli
büyük ölçüde gerçekleþmemiþ bir maceraya doðru götürüyor. Trene binmek veya
platformda kalmak bizlerin kiþisel kararý.
Amaçlarýna ulaþan gönüllüler "Ev"e dönmeye hazýrlar. Unutmayýnýz ki, hiçbir
zaman yalnýz deðilsiniz.
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Çiçekler Açýyor
Lerna Babikyan ile “Bach Çiçekleri Terapisi” üzerine bir söyleþi
Seyhun Güleçyüz

Doðrularýn gözle görülmeyen ordularý vardýr." Bizim Celselerimiz

D

üþündüm de isteklerimiz ve arzularýmýz bizi çok fazla uyarýyor ve
sonunda onlarý tatmin edersek
mutlu olacaðýmýza inanýyoruz. Bu düþünceler
bizi bir mutluluk halinden diðerine sürüklüyor. Meselâ; çalýþtýðým bu iþte þu noktaya
gelirsem çok mutlu olacaðým diyoruz ama o
noktaya geldikten bir müddet sonra gene mutsuz olduðumuzu görüyoruz. Zamanla
yaþadýklarýmýz bize iyi ve doðru kiþi olmanýn,
yüksek mevkilere ulaþmýþ bir kiþi olmaktan
daha önemli olduðunu fark ettiriyor. Gereksiz
hýrslarýn, üzülme ve endiþelerin bizi hayatta

sahip olmamýz gereken akýcý etkinlik ve
memnunluktan yoksun býraktýðýný görüp, dýþ
dünyanýn, içsel beklentilerimize ya da insanlarýn size nasýl davranmalarý gerektiði ile
ilgili modelinize uymadýðýnda, kendimizi
duygusal olarak zorlamazsak, enerjimiz çok
artar ve daha mutlu, sevinçli, huzurlu oluruz.
Yaþamýmýzýn her anýný bu olumlu enerjiyle
dolu ve deðerine uygun yaþamaya baþlarýz.
Geçenlerde bir toplantýya gitmek için sarý
minibüse binmem gerekti. El salladým ve
durdu. Kapýsý açýldý ama basamak yoktu ve
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çok fazla yüksekti binemedim. Tam vazgeçecekken içine baktýðýmda, ilk yolcunun ben
olacaðýmý gördüm. "Yolcusu yok, çok yazýk,
bu yüzden binmelisin ki üzülmesin " dedim
içimden.
Tam o sýrada kocaman bir el, yani þoförün
eli tutmam için uzandý ve beni içeri çekiverdi.
Kolayca bindim. Gideceðim yeri söyleyip,
fiyatý sordum. Ücret olarak þoförün söylediði
rakam her zaman ödediðimden çok daha azdý.
"Beyefendi neden az ücret alýyorsunuz ?"
diye sorunca anlatmaya baþladý.
"Ben senelerdir ekmek tekneme haram para
sokmadým. Ben belirlenen doðru ücreti alýyorum. Baþkalarý farklý alabilir. Ama biz ailecek
bu sayede ne aç kaldýk, ne zor duruma düþtük
çok þükür" dedi. Ben de onu tebrik edip,
"Biliyor musunuz iyilerin ve doðrularýn gözle
görülmeyen ordularý vardýr" diye ilave ettim.
O sýrada ineceðim yere çok yaklaþmýþtýk ve
þoför bey konuþmama fýrsat vermeden
"Hanýmefendi size bu cümle üzerine bir þey
anlatayým" dedi ve devam etti.
"Bir sene 29 Ekimde akþam Baðdat
Caddesi'nde eðlenceler vardý, yavaþ akan
trafik iyice týkandý. Minibüsümde bulunan
dokuz yolcu da dayanamayýp indi ama hiç
biri ücret vermedi. Trafik iki saat durdu,
bende minibüsün içinde yolun açýlmasýný bekledim yol kenarýnda. Sonra yavaþ yavaþ trafik
yine akmaya baþladý ve bu sefer on üç kiþi
bindi arabaya ve Kadýköy'e kadar inmediler,
gruplarmýþ. Ýnerken de adam baþý on lira
ödediler. Ben fazla ödediklerini söyleyip reddetsem de bana "Bu gece siz de yolda çok
beklediniz, sizin hakkýnýzý veriyoruz lütfen
reddetmeyin" dediler. Yaradan'a sýðýnmanýn
helâl para kazanmanýn, Rabbim bana bedelini
yolladý þükrederim" dedi, þoför bey.
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Bu arada benim ineceðim durak çok gerilerde kalmýþtý ve biz onunla yýllardan sonra
karþýlaþmýþ iki eski dost olup, gönlümüzün
diliyle Varedenimiz'den, O'na teslimiyetten,
inançtan bahsediyorduk. Þoför Beyin sözünü
kesmedim, uzun zamandýr susuz kalmýþ gibi
pýnar baþýnda suya doyan bir dost olmuþtu.
Bostancý'dan gene Baðdat Caddesi'ne
döndü, bu arada Kadýköy'e doðru giderken iki
yolcu bindi ama o pek yolcu binsin istemedi
galiba, çünkü kendi dilinden anlayan birisiyle
konuþmanýn keyfini yaþýyordu, gözleri dolu
dolu anlatýyordu Yüce Rabbimi bana…
Nihayet neredeyse bir ring seferi yapýp
ineceðim duraða gelince ona "Takdir-i Ýlâhi
sizin hep yanýnýzda olsun, sizi çok korusun"
dedim ve el sýkýþarak ayrýldýk, tekrar karþýlaþmak dileðiyle…
Tesadüf diye bir þeyin olmadýðýný bildiðim
için benim Lerna Haným ile karþýlaþmamý da
týpký yukardaki örnek gibi zaman çakýþmasý
olarak kabul ediyorum. Bir kýsa otobüs yolculuðu birbirimizi tanýmamýza sebep oldu, dost
olduk. Onun deðerlerine hayran oldum ve
tekrar buluþmaya karar verdik. Bugün de
Lerna Hanýmý sizlere tanýtmaya çalýþacaðým.
Seyhun Güleçyüz: Sevgiler, Lerna Haným,
bize kendinizi anlatýr mýsýnýz?
Lerna Babikyan: Ben Lerna Babikyan,
1980'de Ýstanbul'da doðdum. Marmara
Üniversitesi Halk Eðitimi bölümü ve ayrýca
pedagojik formasyon okudum. Sonra dansa
olan hayranlýðýmdan dolayý 2. üniversitem
olan, Yýldýz Teknik Üniversitesi 2001 Modern
Dans Bölümünü bitirdim. Lisans yaptým.
1997'den beri öðretmenlik de yapýyorum,
dans etmeyi öðretiyorum bale ile birlikte.
Bunun yanýnda o dönemler lisede okuduðum
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okulun mezunlar derneðinin kurduðu tiyatroda rahmetli Misak Toros'un desteði ile tiyatro
eðitimi aldým. Tiyatroda dört sene oynadým.
Yönetmen yardýmcýlýðý yaptým. Dans sanatýna
olan tutkumdan dolayý, kendimi dans sanatýna
odakladým. Kendi idealimi buldum. Oktay
Keresteci, Oktay Zeyrek'in talebesi oldum. G.
McMillan ise modern danslar bölümünün
baþkanýydý, çok güzel bir eðitim aldým.
Okulda dersim olmadýðý zamanlar bile
diðer sýnýflarýn derslerine girerdim. Dans
eðitimi eðer baþarýlý olmak isterseniz, oldukça
acýlý bir süreçtir, bedenin çok zorlanmasý
gerekir, yani neþeli deðil, meþakkatli bir
süreçtir. Devamlý çalýþmak gerektirir. Bu
sýralarda bir yandan da çocuklara yaratýcý
dans eðitimi vermeye baþladým. Sayýsýz okulda, anaokulu, özel okulda çalýþtým. Bir yandan da Çatý Çaðdaþ Dansçýlar Derneði'nde
doðaçlama dans, anlýk kompozisyon çalýþmalarýna öðrenci olarak katýldým. Yaratýcý
dansý öðrenmek isteyen öðretmenlere de
dersler verdim.
O dönemde Türkiye'de yapýlan festivallerde
dansçý oldum veya kendi derslerimi sundum.
Kendimi daha geliþtirmek için 2009-2013 yýllarý arasýnda Viyanalý meslektaþým Regina
Picker ile bir topluluk kurduk, iki ülke arasýnda birlikte çalýþtýk. Baþka ülkelere misafir
sanatçý olarak gittik. 2016'da kendi sýnýrlarýmý
geniþletmek için bu sefer Berlin'e gittim.
Orada da dans ettim ve çocuklara dans dersi
verdim. Ama ailemi, vatanýmý çok özledim.
Oradan buraya bakýnca, bizim gibi eðitimli
insanlara burada çok ihtiyaç olduðunu
gördüm. Þimdi hem Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans yapýyorum, hem Çaðdaþ
Dans bölümünde hem de farklý çalýþmalar
yapýyorum. Mesela, doðadaki hareketleri
dansa taþýmaya çalýþýyorum çünkü bana çok
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iç içe geliyor. Doðaya bakýnca oradaki þiirselliði içimde hissediyorum. Bununla birlikte
yurtdýþýnda Fransa'da eðitim aldýðým "BACH
ÇÝÇEKLERÝ" terapisi veriyorum.
SG: Lerna'cýðým Bach Çiçekleri Terapisi
nedir bize biraz verir misin?
LB: Bach çiçekleri 1939'da Ýngiltere'de
yaþamýþ bir bilim insaný olan Edward Bach
tarafýndan bulunmuþ bir terapidir. Kendisi
Immunolog'dur. Araþtýrmacý bir profesör olup
lâkabý,"IÞIÐI SÖNMEYEN ODA" dýr. Çünkü
üniversitedeki odasýnda sürekli çalýþýrmýþ.
Doðada yaptýðý yürüyüþlerde bitkilerin insanlara ruhsal olarak iyi geldiðini, biyolojik
olarak onlarý etkilediðini fark etmiþ.
Ýnsanlarýn huzursuzluk, güvensizlik,
kaygý, suçluluk gibi duygularýný olumlu
yönden etkileyeceðini bulup bitki özlerinden
karýþýmlar yapmaya baþlamýþtýr. Bu araþtýrmalar 1930'larda yapýlmýþ ve birçok ülkede
terapi olarak kullanýlan yardýmcý ilaçlar
olmuþtur. Edward Bach kendini bu çalýþmalara adamýþ ve geride ondan oldukça
önemli bir terapi yöntemi olan "Bach Çalýþmalarý" kalmýþtýr. Bu terapiyi kullanacak
kiþiye uzman, bitki çözeltisi olan þiþeyi
verirken içinde hangi çiçeðin olduðunu söyler
ve þöyle devam eder. "Ýlacý kullanan ile çiçek
arasýnda iletiþim gerekir. O bitkiye iyileþmek
istediðini, onun þifa vermesini içtenlikle istediðini söylemesi lâzýmdýr." Burada esas olan
niyettir ve karþýlýklý düþünce alýþveriþidir.
Ben düþünceye çok önem veriyorum.
Bizlerin bir þeyleri eyleme geçirmek için
niyet etmedikçe, o isteðimizin aktive olacaðýna inanmýyorum. Bizler ya rüzgâr her nereye
eserse oraya giden bireyler olabiliriz ya da
istek ve hayallerimizi yönlendirebileceðimize
inandýðýmýz niyetlerimizle, evrenin bize izin
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verdiði kadarýyla isteklerini oluþturan bireyler
olabiliriz.
Her þey bizim kontrolümüzde deðil ama…
Bunun için farkýndalýðýmýzý geliþtirip, elimizden gelenin en iyisini yapmalýyýz. Geri
kalanýna teslim olmalýyýz. Sevgili Lerna,
Bach çiçekleri baðlamýnda görüyoruz ki çiçek
ve biz, yani doða ve biz ayný titreþime ulaþabiliyor, iletiþim kurabiliyoruz, o zaman
yaratýlýþ nedir?
Çiçekler ve bizim varoluþumuz ayný, ayný
kaderi paylaþan canlýlarýz. Çiçekler, yani bitkiler bizim varoluþumuzun kademelerinden
biri. Bizim artý olarak, seçim yapabilen aklýmýz var. Bunun dýþýnda birçok bizim yapýmýzda olan mineral, vitaminler, onlarda ve hayvanlarda hattâ toprakta var. Çoðumuz yaþam
için karbon ve oksijene ihtiyaç duyuyoruz.
SG: Lerna'cýðým tüm yaratýlmýþlar bir
bütün mü?
LB:Yaradýlýþ bir oluþum hali, bir niyet;
irade ile oluþmuþ bir niyet. Hepimiz kendi
bilinç seviyemizde bu yaþamý deneyimleriz
ve zamaný geldiðinde bu yaþamýn ötesine
geçiyoruz. Geçtiðimizde dilerim bu yaþamda
yaptýklarýmýz bizi daha ileri bir bilinç seviyesine taþýyacak, insan daha parlak bir noktaya
yükselecektir. Bence yaradýlýþ, yükselmek bir
bütünlüðe ulaþmak.
SG: Lerna'cýðým reenkarnasyon diye bir
olgu var mý?
LB: Var gibi hissediyorum. Olmalý deðil
mi? Geliþmek, yükselmek için gerekli. Birçok
okuduðum bilgi dünyanýn da farklý evreleri
olduðunu anlatýyor. Üç büyük din de bunu
iþaret ediyor. Eðer bizler de dünyanýn karanlýk ya da aydýnlýk zamanlarýna denk gelen
evrelerinde yaþamýþsak, bu bize doðru yolu
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gösteren bilgilerin uyarýlarý sayesindedir.
Yaþadýklarýmýzýn da belli sebebi vardýr.
Þikâyet etmek yerine elimizden geleni bu
hayatýmýzda yapýp, uyarýlar doðrultusunda
yola devam etmeliyiz, eskiden olduðu gibi.
SG: Sevgili Lerna, þikâyet hakkýnda ne
düþünüyorsun?
LB: Seyhun Haným, þikâyet bizim
enerjimizi bozuyor. Titreþimimizi dengesizleþtiriyor, hýzýmýzý kesiyor.
SG: Lerna'cýðým, çocuklara dansla eðitim
veriyorsun bize bu konuyu biraz anlatýr
mýsýn?
LB: Ben çocuklara dans eðitimi verirken,
onlarýn bedenlerinin farkýna varmalarýna özen
gösteriyorum. Ayrýca etraflarýndaki arkadaþlarýnýn da farkýna varmalarýný, kendilerini
ve onlarý saygýyla sevmeleri için eðitiyorum.
Bu bir arada yaþamanýn ilk þartýdýr. Herkesin
kendine ait bir alaný olmasý gerektiðini, kendi
alanlarýna ve etraflarýndaki kiþilerin alanlarýna
saygý duymalarý gerektiðini anlatmak için,
onlara "Ýki kolunuzu yana açýn kendi
etrafýnýzda daire çizin, bu sizin balonunuz.
Balonunuzun dýþýna çýkmayýn, arkadaþýnýzýn
balonuna çarpmayýn ve balonunuzun içinde
dans edin" diye anlatýyorum.
Onlar dikkati, kendi ve baþkalarýnýn alanýna çarpmamayý, balonlarýný patlatmayý
öðrenirken, baþkalarýna mesafeli ve saygýlý
olmayý, dengeli bir iliþki kurmayý hem fiziksel hem psikolojik açýdan öðreniyorlar.
Aslýnda iliþkilerimizde de birbirimize alan
tanýrsak, hiç yalnýz kalmayýz, kendimizi daha
çok ele alýr, kendimizin farkýndalýðýný geliþtiririz. Bunu dansla öðretmek, geleceði sosyal
açýdan dengeli iliþkiler kurabilen insanlarý
oluþturmaya çalýþmak oluyor.
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SG: Lerna'cýðým, kendinin, deðerlerinin
farkýnda olmayan insanlarla iletiþim için neler
yapmalýyýz.
LB: Ýnsanlara da bunun önemini anlatmaya
çalýþýyorum. Bazen ayný dili kullansak bile
birbirimizi anlamýyoruz. Böyle durumda
onlara saygý duyuyorum çünkü yetiþme,
eðitim farklarý olabiliyor insanlar arasýnda
ama görüyorum ki insanlarýn bilinçleri
geliþtikçe farkýndalýklarý, seçim yapabilmeleri, idrakleri geniþliyor. Kendileri için
daha faydalý, onlarý mutlu edecek seçimler
yapabiliyorlar. Bu durumlarda, herkesi olduðu
gibi kabul etmek ve hoþgörülü olmak gerekli.
Bir seri katil bile aramýzda olabiliyorsa,
demek ki onunda burada yaþamasý, yükselmesi gerekiyor.
SG: Sevgili Lerna, bu durumda evrensel
bilinç ne oluyor?
LB: Ben Tanrý diyorum. Her dinde farklý
anlatýlsa da, özde insanlarýn iyiliðini isteyen,
koruyup, kollayan, tüm canlýlarý da sakýnan
adil bir bilinç. Bu dünyada düzeni dualite
üzerinden kurup, insanýn yükselmesinin en
önemli anahtarýyla, yücelik kapýsýný açan
Yüce Bilinç.
SG: Sevgi nedir?
LB: Bence sevgi kabul etmektir. Sizi zorlayan her ne olursa hayatýnýz içinde, kabul
edip yaþadýðýnýzda kiþi olarak kabýnýz
geniþliyor, giderek daha çok kabulleniþlere
yöneliyor, yardým ediyor, dost oluyor, bazen
katlanýyorsunuz isteyerek, bence bu sevgi
oluyor. Herkesi sevmemiz gerekmiyor.
Kendimi, herkesi sevmeye zorlamýyorum.
Bazý spritüel öðretiler ve New Age yayýnlarý
herkesi sev diye zorlarken aslýnda saðlýklý bir
bireyin kendi düzgün, saðlýklý sýnýrlarýný yok
etmiþ oluyor. O zaman insanlar seçim yapamayan, boþlukta dolaþan insanlar oluyorlar.
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Tecrübe, tanýma üzerinde düþünme olmadan
sevmekten dolayý. Ýnsanlar ben kimim hayatýmda neleri seviyorum, neden, niçin seviyorum ve yaþamýmda en çok neyi deðiþtirebilirim, neyi kabullenebilirim veya edemem diye
kendine sormalý, uzun süreçlerde kendinin
farkýna varmaya çalýþmalýdýr önce…Böyle
insan kendi seçimlerine saygý duyandýr.
Çünkü çocukken bize bazý þeyler empoze
ediliyor ve biz o zaman ve daha sonrada hiç
sorgulamadan kabul ediyoruz. Huyumuz
oluyor veya içimizden reddetsek de þirin
gözükmek için empoze edilenleri kabul edip,
yanlýþ ve doðru zamanla huyumuz haline
getiriyoruz. Yetiþkinlikte ise hiç sorgulamadan uyguluyoruz. Hâlbuki zarar veriyorsa
durup düþünüp, seçim yapýp, doðru olana
uymalýyýz. Bu insanýn kendine saygýsýdýr ve
deðiþebileceðinin delilidir.
SG: Dans ederken çocuklarýn ruhlarýyla
iletiþim kurmak nasýl oluyor. Terapi açýsýndan
onlara ne yapýyorsunuz?
LB: Seyhun Haným, yetiþkinlerin belli
kalýplarýný kýrmak zor oluyor ama çocuklar
çok saf duygularýn sahibi. Size güveniyorlar,
sizinle bir oluyorlar. Ben dans ederken oyunlarla eðitim veriyorum. Hem daha kolay
kavrýyorlar hem de birbirleriyle daha kolay
kaynaþýyorlar, paylaþýyorlar, yardýmlaþmaya
baþlýyorlar. Sorunlu çocuk olmuyor dans
edenler arasýnda. Çok yardýmcý oluyorum
onlara. Mesela ben eðitim yaptýðým on sekiz
senedir hiç hiperaktif çocuk görmedim. Belki
vardý ama benim derslerimde hiç yaþanmadý
böyle davranýþlar. Çünkü ben hareket özgürlüðü tanýyorum çocuklara, çalýþmalarýmda.
Hâlbuki okullardaki eðitimde, çocuk
yetiþtirmede onlarý çok hareketsiz býrakýyorlar. Sürekli oturuyorlar, teknolojide çocuklarý
buna yönlendiriyor. Beyinleri domine (yönlendirilmiþ) olmuþ olarak yaþýyorlar. Beyinde
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algý, farkýndalýk faaliyetleri yavaþlýyor. Ben
çocuklarýn hem beden hem duygularýnýn ve
zihinlerinin çalýþmalarýný saðlýyorum. Hareket
ederken kurallarý var, en azýndan kendi balonlarýnýn dýþýna çýkmamayý öðreniyorlar, bu
eðitim onlarýn farkýndalýðýný, dikkatini ve
bedenlerini kontrol etmeyi yani dengeyi ve
ritmi öðretiyor yani zihni geliþtiriyor,
davranýþlarý biçimlendiriyor.
SG: Sevgili Lerna, dansýn beyni geliþtirmesi ile ilgili neler söyleyebilirsin bize.
LB: Dansýn, beyin geliþmesindeki etkisi
þöyle oluyor. Beyinde yani nöronlarýn oluþmasýna sebep oluyor. Her iki nöron arasýnda
iletiþim aðlarý oluþuyor ve aralarýnda elektrik
akýmýyla iletiþim için nöron aðlarý oluþturuyor
beyin. Böylece geliþiyor. Çoklu zekâda hem
dansýn hem de dramanýn kinestetik zekâyý
geliþtirdiði biliniyor. Çocuklarla çeþitli
kavramlarý dansla ifade etme üzerine çalýþýyoruz. Bir grup anlatýrken öteki grup izleyip,
bedenin dilini, ne anlattýðýný bulmaya
çalýþýrken yaratýcýlýðý ve farkýndalýðý artýyor.
Dikkati geliþiyor ki bu özellikler insana
yaþamýnda çok gerekli olan vasýflar olarak
öne çýkýyor. Her þey okumayla öðrenilmiyor.
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Çocuklar dansla yeni bir dil kullanmayý
öðreniyor. Duygularýný kullanýyor ve kendilerini her þeyden önce hayata hazýrlýyorlar.
SG: Lerna'cýðým gözlerin doluyor
anlatýrken yaptýðýn iþi ve çocuklarý çok
seviyorsun deðil mi? Onlara önemli bir
eðitim ve hizmet vermenin mutluluðu var
mý, bu gözyaþlarýnda.
LB: Evet, onlarýn baþarýlarý, sevinçleri beni
mutlu ediyor. Þükrediyorum bana böyle bir iþi
saðlayan Allahým'a. Benim için tüm canlýlar
hizmet edeceðim toplumlar oluyor.
Toplumumuz zor yollardan geçiyor, onlara ne
zaman nasýl dokunacaðýmý bilmiyorum ama
hizmete hazýrým.
SG: Sen Lerna, vatan deyince dünyayý
vatan olarak görüyorsun deðil mi?
LB: Seyhun Haným, doða ana ve gök baba
bütün dünyayý kapsýyor ve tüm yaratýlmýþlar
onlarýn çocuklarý. Dolayýsýyla dünya evimizin
huzurlu olmasý için ailemizi korumak, birlik
olmak gerektiðine inanýyorum
SG: Lerna, sen bu yaþamýndan mutlu
musun?
LB: Evet, tüm
canlýlarla birlikte
ve tüm yaþadýklarýmla birlikte
mutluyum. Bir
eðitim merkezinde
öðretmenlik yapmayý seçmedim.
Kendi araþtýrmalarýmdan
edindiðim tecrübelerimle özgür
eðitim, yani
yaratýcýlýðýn öne
çýktýðý eðitimi
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uygulayarak çocuklara dokunuyorum. Onlarýn
kendilerini özgürleþtirmesine hizmet ediyorum. Alternatif eðitim sistemlerini Amerika,
Avrupa ve Ortadoðu'da inceledim. O eðitimi
veren insanlarla çalýþtým. Seminerlere gittim.
Mesela Almanya'da "Demokratik Eðitim"
seminerlerinden öðrendiklerimi meslektaþlarýmla paylaþýyorum.
SG: Lerna'cýðým dünyada ihtiyaç duyulan,
istenilen sence nedir?
LB: Çocuða ne kadar az þey verip,
dünyasýný ne kadar saf tutarsanýz o kadar faydalý oluyor. Çocuklarýn basit þeylere ihtiyacý
var. Özellikle okul öncesi dönemde. Bu
yaþlarda onlarýn temel elementlerle yani
toprak, su, açýk hava, ateþ gibi þeyleri tanýmaya ihtiyaçlarý var ve sanal dünyaya, internete deðil doðaya ihtiyaçlarý var. Bu dönemde
üretilen birçok oyuncak, çocuklarýn hayal
dünyasýný kirletiyor. Masum duygularýna
negatif enerji yüklüyor. Aileler onlarýn ilk ve
çok önemli öðretmenleridir. Onlarýn küçük
yaþtaki etkileri yaþam boyu çocukta devam
eder. Anne, babanýn birbiriyle iliþkisi, niteliði,
davranýþlarý ve çocukla kurduklarý iliþki
çocuðun geleceðinin temelini oluþturur.
SG: Þu anda dünyada en iyi eðitim hangisidir? Hangi ülkelerde var?
LB: Bence Finlandiya ve diðer kuzey
ülkelerinde çünkü çocuðun, çocukluk dönemini doðru yaþamasý ve geliþmesi bilgisine
sahipler ve eðitimi böyle uyguluyorlar. Ayrýca
bütün bu ülkelerde alternatif eðitimle ilgili
geliþmeler var. Mesela Walldrof Schools,
Sadberry Schools ve Ýsrail'deki bazý okullarda
uygulanýyor. ABD'de bazý okullarda da
"Demokratik Eðitim" diye bir eðitim uygulanýyor. Türkiye' de de bu tür eðitim yapan
okullar var. Eðer anne, baba bilinçli ise
Unschooling eðitim (her hangi bir okula
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devam etmeden verilen eðitim) de yapýlabilir.
Uygulayanlar var ama anne ve babanýn yaþam
tarzý, birikimleri ve çocuklarýyla geçirdikleri
bilinçli zamanlarýn kalitesi çok önemli. Ben
ABD'li bir aile ile tanýþtým. Anne sanatçý baba
doktordu. Üç çocuklarýný Unschooling
eðitimle eðitiyorlarmýþ. Nasýl uyguladýnýz
diye sorduðumda; her nereye giderse üç
çocuklarýný da birlikte götürmüþler, hem
sosyalleþmeyi hem hayatý içinde yaþayarak
tanýmalarýný saðlamýþlar karý koca, hem de
eðitmiþler. Yalnýz, çocuklarýn bir tanesi lisede
okula gitmek istemiþ ve o artýk liseye gidiyormuþ. Özgürce kendi kararýný vermiþ, diðerleri
yaþamlarýnda baþarýlarmýþ. Ben hiçbir þeyi
toptan iyi ya da kötü diye yorumlamam.
Þartlar ve yaþanýlan ortam, çocuklar için çok
önemlidir. Çocuklarýn doðanýn daha çok
içinde olmalarýný, mevsimlerin canlýlara
etkisini, bitkileri, denizi, ormanlarý, hayvanlarý iyice tanýmalarýnýn onlarýn geliþiminde
çok etkili olduðunu biliyorum.
SG: Lerna'cýðým dünyadaki deðiþimler ve
akan, giden zamanlar için ne düþünüyorsun?
LB: Ben artýk þu ana odaklanmayý seçtim.
Eskiden çok düþünürdüm ama olmayan ana
odaklanmaktan vazgeçtim. Ýnsanlarýn ne
ekerse onu biçtiðine inanýyorum, biz iyi ekelim. Ve dünyada olan bitenden önce biz
kendimiz iyi tohumlar ekelim ki, dünyamýzýn
geleceðine katkýmýz olsun. Çünkü dünyada
iyi ve kötü þeyler her yerde oluyor. Etik
deðerlerimize, birbirimizle yardýmlaþmamýza
sahip çýkalým. Ruhumuzu besleyen, yükselten
sanat ve estetiðe daha fazla ilgi gösterelim.
Teknolojinin sunduðu kolaylaþtýrýcý þeylere
daha az zaman harcayýp, doðadaki ve akýl,
ruh birliðinin içindeki zenginliklere yönelelim. Gerektiðinde isteyene el verelim,
anlatalým, eðitelim ama neticede "Takdir-i
Ýlâhi" diyorum.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Bilgeliði Dinlemek
Yazan: Tobin Hart, Ph.D., Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz, yazý serimizde geçen ay yazarýmýz Tobin Hart,
spiritüel demekle esasen neyin kastedilmek istendiðini açýklamýþtý bizlere.
Bu baðlamda Spiritüel sözcüðünün doðal olarak ruhla alâkalý olduðunu yani
ölçüye vurulamayan bir kuvvet ve her þeyi canlandýran, her þeyi oluþturan
gücün gizemiyle ilintili olduðunu anlatmýþtý. Diðer bir deyiþle Spiritüel
sözcüðü, kutsal olanýn hayatýmýza yaptýðý doðrudan ve yakýn etkiyi ifade
ediyordu. Çünkü spiritüel anlar doðrudan hissedebileceðimiz, bize ait özel
anlar olup, sadece tek bir dakikalýðýna olsa bile bizi uyandýran, kim olduðumuzla ilgili kendimizi anlamamýzý saðlayarak bizi geniþleten ve evrendeki
yerimizi bize anlatan anlardý. Ýnsanlara bir nevi dünya görüþü de kazandýran
bu sözcük insanýn "Ben kimim? Bu hayatýn ve evrenin doðasý nedir?" sorularýný da vereceði cevaplarý ya da nasýl yaþamasý gerektiðine dair görüþünü
etkileyip, þekillendiren idi. Böylece spiritüel deneyimler, spiritüel geliþimin
ölçütü ve katalizörleri haline geliyor ve bunlar, bilincimizin daha büyük olana
doðru açýldýðý anlar oluyordu. Spiritüel deneyimler diðer bir deyiþle, kutsal
olana uyanýþ idi. Yazarýmýz bu baðlamda birlikte çalýþmalar yaptýðý çocuklar
ile ilgili örnekler de sunmuþtu bizlere. Bu ay konumuza Bilgeliði Dinlemek
baþlýðý altýnda devam ediyoruz.

u yazý dizisinde karþýmýza
çýkan/çýkacak olan çocuklarýn bu
kapasitelerini ve yaþadýklarý
deneyimleri bazýlarýmýz gerçekten de spiritüel olarak nitelendirecek hâlâ,
diðerlerimiz ise bundan tam emin olamadýklarýný ifade edeceklerdir. Tam da bu
nedenle araya çeþitli kutsal geleneklere ait
büyük bilgelerin ve mistiklerin bilgeliklerini, öngörülerini ve kendi çocukluk dene-
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yimleri de serpiþtirdim ki, okuyuculara bir
nevi rehberlik edebilsin ve onlarýn spiritüel
gerçeklik anlayýþlarýný kuvvetlendirebilsin.
Kýzýlderili büyüklerinden sayýlan Siyah
Geyik'in en büyük vizyonu, çadýrýna girerken içinden geçtiði gökkuþaðý kapýsýnda
yaþadýðý huþû halinde ortaya çýkmýþtý. "Yan
yana tek bir sýra halinde oturan yaþlý altý
adam gördüm. En yaþlý olaný þöyle diyor-
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du: "Dünyadaki tüm dedelerin gördüðün
gibi þu an konsey toplantýsý yapmaktalar ve
seni buraya öðrenmen için çaðýrdýlar." Her
bir yaþlý dede öne çýkarak ona içsel gücünü
ve halkýnýn zor zamanlarýnda onlara þifa
vermesini saðlayacak kuvveti ve anlayýþý
birer hediye olarak sundular. Siyah Geyik,
bu vizyonu gördükten sonraki 12 gün
boyunca kendine gelemedi ve neredeyse
ölüyordu. Ama onun geriye kalan tüm
spiritüel hayatýna rehberlik edecek olan bu
vizyonlar o henüz beþ yaþýndayken baþlamýþtý ve dokuz yaþýnda kristalize olmuþtu.
Oldukça etkili bir Katolik rahibe olan
Bingen'li Hiddegard, 1098 yýlýnda doðmuþtu ve üç yaþýndan itibaren baþlamak üzere
hayatý boyunca vizyonlar görmüþtü.
Bunlarý "Öylesine büyük bir parlaklýktý ki,
adeta ruhum titrerdi" diye açýklamýþtý.
Siena'lý Aziz Catherina da henüz altý yaþýndayken, hayatýný dramatik biçimde
dönüþtürmüþ olan, çeþitli azizlere ve Hz.
Ýsa'ya ait vizyonlar görüyordu. Hindistan'ýn
19. yüzyýldaki en büyük spiritüel kaynaklarýndan biri sayýlan Ramakrishna ise
altý yaþýndayken bu alana açýlmýþtý. Ünlü
þair William Blake henüz dokuz yaþýndayken "Her dalýný yýldýzlarýn parlak
meleksi kanatlar gibi süslediði bir aðaç"
gördüðünü daha sonra þiirinde betimlemiþti. Ramana Maharshi henüz küçük
bir çocukken inanýlmaz derecede bir
içgörüye sahipti. Gandhi, küçük bir
çocukken hakikat kavramýna müthiþ bir
açlýk duyuyordu.
Özetlemek gerekirse, spiritüel kapasite
bilgelik olarak veya yaþanýlan huþû dolu
deneyimlerde kendini belli edebilir, bu
formlarda ortaya çýkabilir. Kendilerini
büyük sorularla boðuþmak þeklinde, diðer
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insanlarla bað kurmak ve onlara þefkat
göstermek ve görünmeyeni görmek biçiminde ortaya koyabilirler. Bu yazýda
karþýnýza çýkacak olan çocuklara ait gerçek
hikâyelerin bazýlarý dramatik iken, þefkat
ve sevgi dolu bir eylemin, þeffaf bir kalbin
veya minik bir anlýk cesaretin içerdiði spiritüellik esasen spiritüel bir yaþamýn özünü
oluþturmaktadýrlar. Daha dramatik olan
hikâyelerde bunu görmek daha kolay iken,
diðerlerinin bize katabileceði en önemli
deðer, çocuklarýmýzýn ruhlarýnýn derinliklerinde yatan daha ince dürtülerin farkýna
varmamýzý bize hatýrlatýyor olmasýdýr.
Kutsal olanla buluþmamýz ve bilgelik
huþû dolu bir alana adým atmamýz illâ ki
kariyer sahibi olmamýzý veya arabalara
sahip olmamýzý beklemez. Biz bunu
çocukken yaþarýz ve bu, yaþamýmýzýn geri
kalanýnýn merkez noktasýný oluþturur. Bu
tarz deneyimlerin bir nevi "spiritüel
zekâ"yý açýða çýkarmaya baþladýðýný
söyleyebiliriz. Týpký entelektüel kapasitemiz gibi, spiritüel kapasitemiz de zengin çeþitlilik içerir. Bu, her birimizin bir
dereceye kadar sahip olduðu bir özelliktir
aslýnda. Farklý zamanlarda ortaya çýkabilir
ve tam olarak meyve verebilmesi için
üzerinde çalýþýlmasý gerekir. Ne yazýk ki,
ihmal edilmiþtir ve hattâ çocuklarýmýzý
korumak adýna, tarafýmýzdan özellikle
baskýlanmýþtýr. Ýçsel bilgelikle olan baðýný,
huþû ve þefkat duygusunu, derin mânâyý
kaybetmiþ kiþiler olarak hayatlarýmýz ruhun
derin akýntýsý tarafýndan deðil de korku ve
yaratýlan yeni akýmlar tarafýndan organize
edilmektedir.
Eðer özen gösterirsek çocuklar bizim
spiritüel öðretmenlerimiz olabilirler. Týpký
þu annenin söylediði gibi: "18 aylýk
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çocuðum bir gün beni yanaðýmdan öptü. O
kadar saf, nazik ve hassastý ki, hemen aðlamaya baþladým. Ve o an þunu fark ettim ki,
ayný þeyi içimdeki sevgiyle (onu içimde
asla saklamaksýzýn) diðer insanlara da yapmam gerektiðini anladým."
Çok az þey bir çocuðun saf varlýðý kadar
hayatýmýzý dönüþtürebilir. Onlarýn spiritüel
dünyalarýyla kurduðumuz iletiþim, kendi
kutsallýðýmýzla da bað kurmamýzý saðlayacaktýr. Böylece þu sorularýn cevaplarýný bulmaya çalýþacaðýz hep birlikte:
* Çocuklar yetiþkinler için nasýl spiritüel
öðretmenler olmaktadýrlar?
* Çocuklarýn spiritüel deneyimleri nasýl
çeþitlilik göstermektedir?
* Anatalar, öðretmenler ve çocuklarýn
diðer arkadaþlarý spiritüelliði nasýl beslemektedirler?
* Çocuklar spiritüel kapasiteleriyle
alâkalý olarak ne çeþit problemler ve
tehlikelerle karþýlaþabilirler?
* Çocuklar için spiritüel bir müfredat
gerekli midir?
* Erken yaþta yaþanmýþ olan spiritüel
deneyimler, spiritüel bir hayatýn kilometre
taþlarý olabilir mi?
* Günümüz çocuklarý geçmiþ çaðlardaki
çocuklardan farklýlýk gösteriyor mu? Nasýl
bir öncülüðü temsil etmekteler?
Elbet ki çocuklarýn yaþadýklarý bu tarz
deneyimleri halka açýk biçimde sunmak
yeni yeni olabilmektedir. Aksi takdirde
onlar zihinsel yönden hasta olduklarý kabul
edilip, toplum dýþý sayýlýp türlü kötülüklere
maruz da kalabilirlerdi. Ya da tam tersine
o çocuklar, tapýnýlacak bir nesne gibi
görülüp, bir gösterinin parçasý veya bir
spiritüel cazibe gibi görülebilirlerdi. Ve bu
korkunç yükü hayatlarýnýn sonuna kadar
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sýrtlarýnda taþýyabilirlerdi. Ama artýk
çocuklarýn spiritüel zekâlarýný kabul edip
onlarý beslemenin ve kendimizin de
yetiþkinler olarak spiritüelliðimize sahip
çýkmamýzýn zamaný geldi. Çocuklarýn bu
spiritüel dünyalarý, kutsal olmayý hak eden
gizli bir dünyadýr.
Enfomasyon çaðýnda olduðumuzdan
dolayý, kutsal metinler, büyük fikirler ve
her çeþit deðerli enformasyon elimizin
altýnda. Gizemli alanlara giriþ yapabilmek
için hiçbir izne ihtiyacýmýz yok. Ama þunu
da söylemek gerekir ki, içgörü yüklü bir
kitabý satýn alabilir ya da yaþam hakkýnda
iyi bir öðüt bulabiliriz ama bilgeliði satýn
alamayýz. Bilgelik bir meta deðildir ve
sahip olduðumuz diðer þeyler gibi istiflenemez. O tam tersine bir haldir aklýn ve gönlün açýlmasý yoluyla ortaya çýkan bir bilme
ve olma eylemidir. Bilgelikte biz bir þeyin
kalbinin içini veya onu daha geniþ perspektiften görürüz.
Bilgelik epeyce deneyimle elde edilir
inancýyla, bunun yaþlý veya az sayýda
birkaç kiþiye mahsus olduðunu düþünebiliriz. Ancak tüm naifliklerine raðmen çocuklar inanýlmaz bir kapasiteyle olaylarýn
kalbine girerler. Bir yetiþkininki kadar
lisana veya düþünme kapasitesine sahip
olmadýklarý halde bilinçlilik halinin veya
farkýndalýðýn derinliklerine doðru açýlma
kapasitesine sahiptirler. Ýþte bu kapýdan
küçücük bir ses veya bir içgörünün incisi
ya da bir melek çýkabilir.
KUTSAL EV ÖDEVÝ
Kýzým Haley'in meleðiyle tanýþmamýn ve
olayýn tümünün hem benim hem de
annesinin üzerinde beklenmedik etki býrak-
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masýnýn üzerinden yýllar geçmiþti ki bir
gün öðleden sonra meleði ona dördüncü
sýnýf dersiyle ilgili bir ev ödevinde inanýlmaz bir yardým sundu.
Eþim ve ben bu süre zarfýnda, kýzýmýz
Haley'in meleðini gereðinden fazla konu
etmemek adýna önünde konuþmamaya
dikkat etmiþtik. Genel olarak o konuyu
açtýðýnda biz sakince onu dinler ve sorular
sorardýk. Haley henüz dokuz yaþýndayken
bir Pazar gününün öðleden sonrasýnda
öðretmeninin vermiþ olduðu bir tarih ödevi
hakkýnda bir dosya hazýrlamasý gerektiðinden söz etti bize. Tarih ödevi geçmiþte
yaþamýþ önemli bir siyahî figür hakkýndaydý. O kendince Mahalia Jackson'u seçmiþti,
hani hayatý boyunca insan haklarýný savunmak adýna güçlü sesiyle þarký söyleyen
büyük gospel þarkýcýsýný…
Geçtiðimiz iki hafta boyunca da Haley
onun hakkýnda bir kitap bulmuþ ve internet'ten de þarkýcýnýn hayatý hakkýnda bilgiler veren birkaç makale indirmiþti.
Þimdiyse tüm bunlarý bir dosya olarak birleþtirmek için çalýþmaya baþlamýþtý. Ama
klavyeyi hýzlý kullanamadýðý için yavaþlýðý
onun için ýstýraplý bir süreç de oluyordu.
Haley'in çalýþma odasýna girdiðimde
onun kendisini nasýl bir stres altýnda hissettiðini anlamam veya diþlerini nasýl sýktýðýný
hayal edebilmem zor deðildi. Ödevi
üzerinde epeyce çalýþmýþtý ve bu ana kadar
da takdir edilesi bir iþ çýkarmýþtý. Bundan
da önemlisi, Mahalia'nýn hayatý hakkýnda
birkaç þey ve nasýl dosya hazýrlamasý gerektiðini de öðrenmiþti. Ama zaman daraldýkça ve sabrý da tükenmeye baþlayýnca,
tek hedefi elindeki iþi ertesi sabaha kadar
bir an önce bitirmeye dönüþtü. Yýlgýnlýk
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onu esir almak üzereydi ve dosyasýnýn
sonuç kýsmý onu hâlâ beklerken kesinlikle
bir ruh deðiþikliðine ihtiyaç duyuyordu.
Kýsa bir mola vermek üzere odasýndan
dýþarý çýkarken ona bir deney yapmak
isteyip istemeyeceðini sordum. Yatak
odasýna doðru çýkan merdivenlere
yönelirken, ona odasýnda sýrt üstü yatmasýný ve meleðinden Mahalia Jackson
hakkýnda bilgisi olup olmadýðýný sormasýný
istedim. Ondan daha önce böyle bir þey
istememiþtim. Ayrýca o an aklýma neden
böyle bir soru sormak gelmiþti, onu da
bilmiyorum. Haley çalýþmasýndan onu
ayýracak her þeye çoktan razý olarak, kabul
etti teklifimi.
15 veya 20 dakika sonra merdivenlerden
aþaðýya hoplayarak indi. "Ne yaptýn?" diye
sordum ona. Bana: "Mahalia'yý gördüm"
dedi. "Gerçekten mi?" diye sordum ama
neyle karþýlaþacaðýmý da bilmiyordum.
"Evet, gördüm ve onu gerçekten görebildiðim ve kolayca bulabildiðim için de
biraz þaþýrdým" dedi kýzým. Sonra da bana
Mahalia'nýn ona söylediklerini anlattý.
Cümlesini yarýda keserek, hemen bir kâðýt
ve kalem alarak söylediklerini yazmaya
baþladým. Bana Mahalia Jackson hakkýnda
öylesine geniþ, ince ve þahsi bilgiler
vermeye koyuldu ki, bunlarýn hiç birisi
yazdýðý dosyada yer almýyordu.
Haley, bu zengin materyali on dakika
boyunca bana aktardýktan sonra,
Mahalia'nýn kendisine hayatla ilgili önemli
bir esasý anlatmak istediðini söyledi.
"Mahalia bana hayatýnýn üç þeyle dolu
olduðunu söyledi: Neþe, mutluluk ve
korku. Siyah ve beyaz insanlarýn ona
oldukça fazla ilgi gösterdiðinden hoþnuttu
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ve yapmak istediðini yapabildiði için yani
gospel þarkýcýsý olduðu ve hem sevgi hem
de Tanrý hakkýnda þarkýlar söyleyebildiði
için mutluydu. Ama çok fazla popüler bir
hale geldiði ve siyah ve beyazlarý birleþtirmek istediði için de bazý insanlar
tarafýndan kabul görmediðinden dolayý
kendisine zarar verebileceklerinden
korkuyordu." Bu belirgin fikirler ve cümleler önceden okumuþ olduðu
materyallerde kesinlikle yoktu. Ve
Mahalia'nýn anlattýklarý onun hayatýna
açýkça bir kesinlik ve netlik getirmiþti.
Haley bu bilgilerden bazýlarýný
dosyasýnýn sonuç bölümüne ekledi. Bu
kadýna karþý içinde aniden beliren büyük
bir yakýnlýk ve heyecan, araþtýrma ödevine
de yansýmýþtý. Mahalia ile yaptýðý sohbet
neticesinde onu ilk tanýyanlardan birisi gibi
hissetmeye baþlamýþtý kendini. Ve bu otuz
dakika önceki hissiyatýndan tümüyle farklýydý.
Sonra ona Mahalia ile nasýl irtibat kurabildiðini sorduðumda bana þunlarý söyledi:
"Kolaydý. Sadece yataðýma rahatça
uzandým ve meleðimden yardým istedim.
Sonra da zihnimde
www.mahaliajackson.com adresine gittim
ve onu tam karþýmda buldum. Onunla sohbet ettik ve bana hayatýný anlattý."
O halde Haley, Mahalia Jackson'un bilinciyle mi buluþmuþtu? Gerçekten bir melek
görmüþ müydü? Büyük bilgeler ve mistikler de týpký Haley'ninki gibi derin rehberliðe baþvurabileceklerinin ve ondan yardým
alabileceklerinin farkýna varmýþlardý. Tüm
peygamberler de ayný bilgelik kaynaðýndan
almamýþlar mýydý? Keza Martin Luther
King, Mahatma Gandi, George Washington
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ve Winston Churchill de böyle yapmamýþ
mýydý? Sokrat kendi iç sesine "Daimon"
yani "Kutsal" derdi. Ýlk yüzyýlda Çin'de
içsel sesten alýnan rehberliðe "Wu"
deniliyordu.
Bilgeliðin kendi dýþýmýzdaki bir kaynak
veya bir melekle baðlantý kurmak anlamýnda düþünülmesine ilâveten bazý mistikler
ve bilge kiþiler bu kaynaðýn içimizdeki
derinlikle de alâkasýnýn bulunduðunu
söylemektedirler. Keza 13. yüzyýl Sufî bilgelerinden olan mistik þair Rûmi bize bunu
þöyle anlatmaktadýr:
"Bir kitabe daha var ki, senin içinde
olandýr o.
Öyle bir pýnar ki kendi kaynaðýndan
taþandýr o.
Göðsünün ortasýndaki tazeliktir o.
Ne sararýp solar ne de durgunlaþýr, akar
da akar o.
Senin içindeki pýnarýn kaynaðýdýr o."
Kýzým Haley'in meleðini de kendi içindeki pýnarýn kaynaðý olarak düþünmem sizce
daha mý doðru olacaktýr? Rehberliðin ve
bilginin kaynaðý, týpký Haley'inki gibi, içteki bir pýnarýn kaynaðýndan mý, yoksa
dýþarýdan mý gelmekte? En belirgin olan
þey, bu biliþi tanýmlamak ya da tarif etmek
için kullandýðýmýz kavram deðil, ismi ne
olursa olsun her an eriþilebilir olduðu
gerçeðidir, öyle deðil mi? Onun deðeri, o
kaynaktan iþittiðimiz þeylerin kalitesiyle ve
hayatlarýmýzý nasýl etkilediðiyle ölçülebilir.
Ýþte çocuklar bilincin bu derinliklerine
doðal olarak ulaþabilen varlýklardýr.
(Gelecek Ay konumuza: "Akan Bir
Irmak" konu baþlýðýyla devam edeceðiz
sevgili okuyucularýmýz)
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Sizlere enerji ile ilgili olarak
anlatýlacak çok þey var. Enerji
yýllardan beri metafizikçiler tarafýndan
kullanýlan bir kavramdýr. Bu kapsamda
meridyenlerin enerjisi, þakra enerjisi ve
benzerleri söz konusudur ve fizikçiler
tarafýndan kullanýlan enerji kelimesi ile
ayný anlamda deðildir. Þimdi enerjiden
söz edelim.

S

Artýk bilincin kendisinin enerji olarak
tanýmlandýðýný keþfetmeye baþladýðýnýza
göre. bir ifþaat yapmanýn zamaný gelmiþtir. Evrendeki tüm enerjiler polarize
haldedir, yani kutupludur. Bunun anlamý,
aynen manyetik kuvvette de olduðu gibi,
enerji deyince iþin içinde bir eksi ve bir

artý kutup olduðudur. Bir an manyetik
güce bakmanýzý ve polarize halde olan
mýknatýslarýn nasýl çekip ittiklerini görmenizi istiyorum. Bu enerjinin kendisidir. Manyetik gücün çekimi ve itmesi aslýnda bir motor iþlevi görmektedir. Manyetik güç atýl durumda iken hâlâ polarize
midir? Evet, o halde de polarizedir. Tek
baþýna ve atýl halde kalsa bile bir mýknatýs polarize olma vasfýný kaybetmez.
Fizikçiler fizik yasalarý ile ilgili ne
keþfetmiþlerdi? Bilinen 4 fizik yasasý
(dört kuvvet) vardýr. Ama aslýnda
bunlar 6 tanedir ancak ikisi henüz
keþfedilmemiþtir. Güçlü ve zayýf kuvvet,
çekim kuvveti (gravitasyon) ve elektromanyetik kuvvet vardýr. Size daha önce
galaksinin merkezinde keþfedilecek olan
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bazý þeyler olduðunu söylemiþtik. Þimdi
bunu yeniden anlatacaðým.
Eðer bilinen tüm enerjiler polarize ise,
fizikçiler neden galaksinizin merkezinde
tek kutuplu (kara delik tekilliði) bir noktasal kaynak olduðunu konusunda ýsrar
ediyorlar? Eðer fizik esas olarak çiftler
halindeyse, galaksinizin merkezinde niye
tekillik veya tek kutupluluk olsun? Zaten
orada tek kutupluluk filan da yoktur.
Galaksinizin merkezinde polarize olmuþ
itme-çekme enerjisi vardýr. Sevgili dostlar, bu durum bildiðiniz tüm enerjilerin
ortak noktasýdýr.
Bunlarýn içinde en baþta geleni de herhalde elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin en ham halinde artý ve eksi kutbu
vardýr. Eðer zarif biçimine bakarsanýz,
her gün kullandýðýnýz elektrikte fazlarýn
polarizasyonu söz konusudur ve bu kapsamda akým artý ve eksi arasýnda sürekli
deðiþmektedir (alternatif akým). Nükleer
gücün temeli bile polarizedir çünkü fizyon (parçalanma) için polarizasyon
gereklidir. Fizyon artý ve eksi ihtiva eden
uranyum atomunun parçalanmasýdýr.
Her þey polarize haldedir. Peki ya bilinçten ne haber? Bilincin kendisinin
polarize olmasý mümkün müdür? Evet,
bilinç de polarize haldedir. Eðer polarizasyon, yani çekim olmasaydý, bugün
verilen örnekler gerçekleþemezdi. Her
þey belli nedenlerle biraraya gelmektedir
ve bunda gizem yoktur. Bu mýknatýsa
benzemektedir ama manyetik deðildir.
Farklý bir þekilde polarize olmuþtur.
Þimdi bu çerçevede sevgiden söz edelim. Sevgi duygu mudur yoksa bir

47
varoluþ tarzý mýdýr? Sevginin içinde
duygu olan tam bir varoluþ tarzý
olduðunu ve polarize halde olduðunu
söyleyebilirsiniz. Sevginin zýddý nedir?
Sevginin zýddý nefret deðil korkudur.
Korku içinde nefret olabilir ama korku
da bir varoluþ tarzýdýr.
Ýsterseniz, size belki de farkýnda bile
olmadýðýnýz bir þeyle ilgili bir örnek
vereyim. Diyelim ki, yalnýz baþýnýza bir
tiyatroya veya sinemaya gitmeye karar
veriyorsunuz. Salona girdiðinizde tanýmadýðýnýz bir insanýn yanýndaki koltuða
oturuyorsunuz. Kýsa süre içinde bir
rahatsýzlýk hissetmeye baþlýyorsunuz ama
ne olduðunu tam olarak bilemiyorsunuz.
Dayanamayýp koltuktan kalkarak baþka
bir koltuða geçiyorsunuz. Bu da baþka
türlü bir polarizasyondur. Bunu daha
önce hiç söylememiþtim ama bu saðlýk
polarizasyonudur. Sizin dengede olan
bedeniniz dengeli olmayan bir insan
tarafýndan itilmiþtir. Þefkatin kendine has
yolu vardýr.
Gezegende polarize olduðuna iþaret
edecek þekilde çekim uygulayan herhangi bir þey var mýdýr? Dünyada yaþamýþ
olan üstatlarýn takipçileri vardý. Ýnsanlar
gurularý takip ederlerdi, hattâ hayvanlar
bile bu çekimi hisseder ve onun ayaklarý
dibinde otururlardý. Çünkü ondan yayýlan
þefkati hissedebilirlerdi. Sevgili dostlar,
korkunun çekim gücü yoktur ama
þefkatin vardýr. Þefkat bilinç sayesinde
diðer insanlar üzerinde çekim gücü
uygular. Âþýk olduðunuzda neler
olduðunu size hatýrlatmama gerek var
mý? Bir kiþinin bilinci baþka bir kiþinin
bilincine mýknatýs gibi çekilir. Bilinçte
polarizasyon vardýr.
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Þimdi saðlýk konusuna geri dönmek
istiyorum çünkü bu toplantý þifa ile ilgilidir. Mesele uzun zamandan beri gizlenmekte olan önemli baðlantýlarýn bulunmasý ve bunlarýn yeniden kurulmasýdýr,
hattâ belki de portallarýn yaratýlmasýdýr.
Þimdi neden söz ettiðimi bilmek isteyebilirsiniz. Birkaç saat önce hastalýkta
gerçek anlamda enerji olduðunu belirtmiþtim. Þimdi de polarizasyon olduðunu
söylüyorum.
Ýsterseniz bir akupunktur ustasýna
gidip enerjinin polarize olup olmadýðýný
sorabilirsiniz. O size meridyenlerin
gerçekten de polarize olduðunu açýklayacaktýr. Bu aslýnda ying ile yang
olmaktadýr. Akupunkturda kullanýlan
iðnelerin batýrýldýklarý noktalarda
polarizasyon vardýr. Bazý geleneksel
uygulamalarda beden bile bu þekilde
mütâlaa edilmektedir.
Þimdi bir masanýn üstünde yattýðýnýzý
hayal etmenizi istiyorum. Yanýnýzda sizin
üzerinizde çalýþan çok iyi bir þifacý var.
Bu þifacý polarizasyon konusunda bilgi
sahibidir ve nasýl hissedileceðini bilmektedir. Bu þifacýnýn elleri bedeninizin
üstünde dolaþýrken bazý yerlerde kýsa
süreliðine durmakta ve þifayý oraya
tatbik etmektedir. Ýçsellik þifacýyý
bilmektedir. Bu yerlerde aniden bir zekâ
polarizasyonu oluþmaktadýr. Çünkü
þifacýnýn içindeki polarizasyon iki
mýknatýsýn birbirini çekip itmesi gibi
ellerin altýnda hastalýðý veya dengesizliði
hissetmektedir.
Beden sinyallerle doludur ve bu
çerçevede baðlantý ve uyumlu tutarlýlýk
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için can atmaktadýr. Ýþin güzel tarafý ise
bedenin iþbirliði yapmasýdýr. Tüm beden
neler olup bittiðini anlamaktadýr, durumu
bilmektedir ve iþin bir parçasýdýr. Zaten
bunun için bekleyip durmuþtur. Aniden
iþin tümüyle görülebilen, hissedilebilen
ve birlikte çalýþýlabilen enerjiyle ilgili
olduðu kavranýr ve þifa iþlemi de iþte
böyle baþlar. Beden, süreci anlayan þifacý
ile iþbirliði yapmaya baþlar.
Aslýnda þifacýlarýn þifa vermekten çok
esas olarak dengeleme iþlemi yaptýklarýný
söylemek daha doðru olacaktýr. Þifacýlar
polaritesi olan enerjiyi kullanarak dengeleme iþlemini yaparlar ve bu enerji
onlarý tam da olmalarý gereken noktaya
götürür. Bu çok harika bir sistemdir ve
her birinizde bu yetenek vardýr.
Aslýnda size bunlarýn o kadar da içrek
olmadýðý gösterilmek istenmektedir.
Yaratýcý'nýn yaptýðý her þeyin temelinde
bilim vardýr. Bu yeni enerjide bilgiler
artýk sizin daha iyi anlayabileceðiniz ve
hissedebileceðiniz þekilde gelmektedir.
Bugün gün boyunca iþte bu iþlerle
uðraþtýnýz ve sunumlar da buna yönelik
olarak yapýldý. Benim burada olmamýn
sebebi de budur. Sevgili dostlar, burada
sizin için pek çok þey var.
Þimdi bitirirken size yeniden bu gezegene kurban olmak için gelmediðinizi,
muhteþem olduðunuzu, enerjinin sýrlarýný
açýða çýkarmak ve huzur, farkýndalýk ve
uyanýþ içinde, Yaratýcý ve diðer her þeyle
birlik halinde olarak yaþamak için
geldiðinizi hatýrlatmak istiyorum. Bu
hususlar üzerinde düþünün.
Ve öyledir.

