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Sevgili Dostlar
Hizmet yolunu seçenlerin zaman zaman içine düþtükleri bir yanýlgý vardýr:
Ýnsaný geliþtirecek, tekâmül ettirecek, orada burada dolanmadan dolaysýz bir
þekilde Yaradan’a doðru yolculuða çýkaracak bilgileri bulduklarý, büyük bir
hevesle öðrenmeye baþladýklarý gibi, aynýsýný diðer insan kardeþlerden de
beklerler. Bu onlar için öyle kolay, öyle kendiliðinden olmuþtur ki, bu kolaylýk,
bu bilgiyle tamamlanmýþ hissetme durumu herkeste ayný þekilde belirir
zannederler. Nasýl farketmezler, nasýl anlamazlar diye hayýflanýrlar, insan
kardeþleri dikkatsizlik, aymazlýk, adam sendecilikle, bencillikle itham ederler.
Evet insanoðlu sabýrsýzdýr; kendinden ötesini düþünmez; menfaatine olduðunu
görmediði bir þeyle hayatýný ona adayacak derinlikte ilgilenmez. Ama hizmet
yolunu seçen de kendisinin bir insan olduðunu unutur bazen. Elbette o
diðerlerinden farklý bir hayatý, bir yandan kendisiyle uðraþýrken, kendini ele
alarak geliþtirmeye çalýþýrken diðer yandan da kendinde olan güzeli ve iyiyi
karþýlýk beklemeden yerinde, kararýnda ve dozunda vermeyi, hizmeti en güzel
þekilde hizmet edileceðin ayaðýna ulaþtýrmayý amaç edinmiþ bir hayatý
seçmiþtir. Böyle bir hayat ben bunu seçtim demekle yaþanmaz sadece.
O hayatýn planlanmýþ, kabule hazýr duruma getirilmiþ bir þekilde kiþiye
sunulmasý gerekir. Sözler alýnýr, sözler verilir; zaman geldiðinde o hayat
yaþanýr. Ýnsana hizmet olabildiðince sabýr, özveri, hoþgörü ve küçülebilme
gerektirir; ama bunu yapan en þerefli iþi yaptýðýnýn bilincindedir. Çünkü
kendini yoluna adadýðý, teslim olduðu Yaradan’ý, o kutsal insaný sevgisinden
varetmiþtir ve onu öylesine çok sever ki... Bunu bir kere böyle kabul edince
hizmet eden, artýk “Neden?” sorusunu bir kenara býrakýr, çünkü farkýndadýr
ve biliyordur artýk. Yapabileceði þey davet ettiði yolun güzelliklerini,
inceliklerini doðru olan her þekilde ve doðru olan her yolla yalana
baþvurmadan anlatmak, o yolun kendi hayatýndaki tezahürlerini
göstermektir. O nedenle biraz inançla, þöyle böyle doðrulukla, derme çatma
sevgi ile o yolda yürünmez. Bu güzelliði, temizliði insan kardeþimize göstermeden, hoþ kokusunu ona koklatmadan, o bilginin ve yolun hayatýmýzdaki
yerini gözler önüne sermeden, onlar neyi anlayacaklar, neyi farkedecekler?..
Hizmet ediciler, þikâyet nedir bilmeden meyve vermek için hazýr bekleyen
gürbüz tohumlarýný, iyilik suyu ile yýkadýklarý gönüllere ekeceklerdir. Ýþte o
zaman yeþerecek, iþte o zaman gönülden gönüle neler aktýðýný göreceklerdir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Yerinde saymak insaný
gerçekten gülünç
durumlara düþürüyor
ve sürekli huzursuz ediyor.
Onun için ilerlemek,
yükselmek, geliþen,
ilerleyen, zamana ve
bilime ayak uyduran olmak
gerekiyor. Aksini yapanlar
hem gülünç duruma düþerler
hem de huzursuz ve mutsuz
olurlar. Çünkü insanýn
týynetinde ve ruhunda
ilerleme, sürekli yükselme
isteði ve ihtiyacý vardýr.
Yaradan, insanýn yolunu
daima yükselen tarzda
çizmiþtir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Yerinde
Saymak Suçtur
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YERÝNDE
SAYANLAR
Ýlk doktor çýktýðým
senelerde idi. Ýstanbul'da
ilk muayenehanemi
açmýþtým. Týp
Fakültesinde iyi
yetiþmeme raðmen
tecrübem azdý. Onun için
hastalýðý doðru teþhis
etmek ve en uygun
tedaviyi uygulamak için
günlerce düþündüðüm ve
hastayý incelediðim olurdu. Öylece tecrübem
süratle artmaya ve ismim
de iyi bir þekilde duyulmaya baþlamýþtý. O
sýralarda semtin eski
doktorlarýndan birinin
tifo teþhisi koyduðu,
fakat yaptýðý tedaviden
fayda görülmediði bir
hastaya çaðýrýlmýþtým.
Dikkatli muayenem ve
uzun düþünmelerim
sonunda hastada tifo
olmadýðýný, þiddetli bir
karaciðer iltihabý (Akut
Hepatit) olduðunu
söyledim. Benden sonra
eski doktoru hastaya
uðramýþ, eski teþhisinin
doðru olduðunda ýsrar
etmiþ. Ve "Eðer bu
hastalýk Tifo deðil de,
genç meslektaþýmýn
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söylediði gibi 'Akut
Hepatit' ise ben bileklerimi keserim" demiþ.
Hasta sahipleri þaþýrmýþlar, bana durumu
bildirdiler, "Ne yapalým?" diye sordular.
O senelerde laboratuvar tahlilleri bugünkü
kadar ilerlememiþti ve
doktorlar klinik bilgileri,
muayeneleri ve
incelemeleri ile karar
vermek zorunda idiler.
Fakat bu durum ilk
muayene ile teþhis koyabilen güçlü hekimlerin
yetiþmesine imkân
saðlamýþtý. Ben, hasta
sahiplerine: "O zaman
hastayý hocalarýmýzdan
birine, bir profesöre
gösterelim" dedim.
Bilgilerine ve tecrübesine
çok güvendiðim Prof. Dr.
Reþat Garan'a hastayý
göstermeye karar verdik.
Ben profesör hocamýza:
"Bir meslektaþýmla
benim, hastaya farklý
teþhisler koyduðumuzu,
bir de onun görüþlerine
baþvurduðumuzu"
söyledim.
Fakat teþhislerimizi
söylemedim. Hocamýz
uzun incelemeleri sonu-

cunda "Bu hastada bir
karaciðer enfeksiyonundan þüphe ediyorum"
dedi. Ben "Efendim, bu
tifo olabilir mi?" diye
sordum. "Hayýr hiç öyle
bir þey düþünmedim"
dedi. Ama hastayý tekrar
bir kere daha inceledi ve
tifo olamayacaðýnýn
delillerini tek tek sýraladý. "Akut Hepatit"
teþhisinde ýsrar etti. Ben
o zaman semtimizdeki
doktor arkadaþýn
söylediklerini tekrarladým. Güldü ve "Aman
böyle büyük iddialarda
bulunmasýn, ellerine,
bileklerine yazýk olur"
dedi. Benim verdiðim
ilâçlarý gösterdim, onlarý
uygun buldu, "Ýzninizle
þunu da ilâve edelim"
diyerek, büyük bir
tevazu ve kibarlýk örneði
verdi. Hasta sahipleri
verdiðimiz ilaçlarý daha
bir güvenle uyguladýlar
ve hasta kýsa sürede
iyileþti.
O yaþlý meslektaþým
kötü bir insan deðildi. O
semtte pek çok kiþiye
yararlý olmuþ ve yardým
etmiþti. Eksiði, bilgilerini
artýrmamýþ ve yerinde
saymýþ olmasýydý. Bu da
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onu mahcup duruma
düþürmüþtü.
Bir baþka örnek: Ailece
tanýþtýðýmýz bir
ahbabýmýz vardý. Orta bir
tahsili olmasýna ve bilgisini artýracak hiçbir
ciddi kitap okumamasýna
raðmen, her þeyi bilirim
iddiasýnda idi. Konuþulan
her konuyu en iyi o bilir
ifadesiyle söze karýþýr,
herkesle tartýþýr ve iddialara girerdi. Bir kere
doðru söylerse beþ kere
yanlýþ hükümlere varýrdý.
Sözlerinin ve iddialarýnýn
yanlýþ olduðu ispatlanýnca da sinirlenir, iþi kavgaya kadar götürürdü.
Onu tanýyanlar, onunla
çatýþmamak için, "Ha
evet, doðru" derler ve
ardýndan da gülerlerdi.
Yerinde saymak insaný
gerçekten gülünç durumlara düþürüyor ve
sürekli huzursuz ediyor.
Onun için ilerlemek,
yükselmek, geliþen,
ilerleyen, zamana ve bilime ayak uyduran olmak
gerekiyor. Aksini yapanlar hem gülünç duruma
düþerler hem de huzursuz
ve mutsuz olurlar. Çünkü
insanýn týynetinde ve

ruhunda ilerleme, sürekli
yükselme isteði ve ihtiyacý vardýr. Yaradan,
insanýn yolunu daima
yükselen tarzda çizmiþtir.
Ýnsana bilgi ve tecrübelerle geliþen bir akýl vermiþtir. Akýl geliþtikçe,
eski tecrübelerinden,
doðruluðunu deneyerek
gördüðü bilgilerden
kuvvet alarak mantýðýný
kurar. Yeni edindiði ve
denediði bilgileri de o
mantýk terazisinde tartarak doðruluðuna karar
verir. Onlarý da sürekli
zihninde düþünerek ve
tartýþarak gönlüne veya
ruhuna benimsetir.
Öylece ruhu da aklýna
paralel olarak geliþmeye
baþlar. Bazý kiþiler
edindiði ve doðruluðuna
kesin inandýðý bilgileri
ruhlarýna benimsetmek
ve onlarý uygulamak için
çaba harcamazlar.
Onlar ister istemez
sürekli bir iç çatýþmasý
içinde olurlar. Yaptýktan
ve uyguladýklarý ile akýllarýnda doðru diye kabul
ettikleri sürekli çatýþma
içinde olur.
Silkelenemedikleri ve
eski alýþkanlýklarýndan
sýyrýlamadýklarý için,

miskinliklerinin devamlý
acýsýný çekerler.
YAÞAM GERÝYE
ADIM ATMAZ
Bilim ve teknik her
dalda süratle ilerlemekte
ve geliþmektedir. Son
15 - 20 senede bile baþ
döndürücü geliþmeler
olmuþtur. Bilgisayarlar
geliþmiþ, yaygýnlaþmýþ,
süratle de ilerlemekte,
her gün bir yeni buluþla
daha üstüne gitmektedirler. Týpta, fizikte,
kimyada, bilimin her
dalýnda bulunan yenilikler süratle uygulama
alanýna sokulmaktadýr.
TV'ler, elektronik yeni
buluþlar insanlarýn
hayatýný süratle deðiþtirmekte, insanlarý tüm
dünyadaki oluþumlardan
anýnda haberdar etmektedirler. Yeni, saðlýklý, bilgili, geliþmeye daima
açýk üstün insanlar süratle çoðalmaktadýr. Bunlar
sanayiye, ticarete, üretime, toplum hayatýna
gittikçe daha çok hâkim
duruma gelmektedirler.
Bu hýzlý ilerlemeye,
geliþmeye, sürekli atýlým
içinde olmaya alýþmýþ
insanlarý geriye döndüre-
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mezsiniz, onlarý durduramazsýnýz. Siz geri
kalmakta direnirseniz,
onlara da sürekli engel
olmaya çalýþýrsanýz, bir
gün þiddetli bir dalga
geride kalanlarý ve gerilikte direnenleri siler
süpürür. Tarihte de bu
böyle olmuþtur. Çünkü
Yaradan'ýn düzeni de
bunu emreder. O'nun
kurduðu düzende kendinden bir öz verdiði ve
akýlla donattýðý insan,
O'na doðru yükselmek
zorundadýr. O'na doðru
yükselmek bilgiyle olur,
arýnmayla olur, olgunlaþma ile olur.
O'na doðru yükselmek
için, ayný zamanda
kötülüklerin her çeþidinden sakýnmak gerekir.
Kinden, nefretten, hakka
tecavüzden, yalandan,
kýzmaktan, insanlarý
önden arkadan yermekten uzak durmak gerekiyor. Olgun insan olmak
için, bunlara ilâveten,
insanlarý gerçekten
seven, onlarý koruyan,
yardým eden, iyilik eden,
insanlara doðru
davranan, hoþ gören ve
kolayca affetmesini bilen
olmak gerekiyor. Bugün
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tüm dünyada yalnýz bilimde yükselen, moral
deðerlerde yükselmeyen,
arýnmayan ve gerçek
olgunluða ulaþmayan
insanlar çok fazladýr.
Onun için en ileri âletleri, en geliþmiþ teknolojiyi insanýn zararýna kullananlar çoðunluktadýr.
Dünyanýn her tarafýnda
insana zulmedenler,
insana asla acýmayanlar,
kolayca insanýn ezilme-

sine ve yok olmasýna
sebep olanlar, en azýndan
seyirci kalanlar çoðunluktadýr. Çünkü tüm
dünyada gerçek deðer
olarak maddi deðerler
görülmekte, çýkarcýlýk,
yalnýz kendini düþünmek
en doðru davranýþ olarak
kabul edilmektedir.
Hâlbuki insaný yükselten gerçek deðerler
Yaradan'ý tanýmakta,

SEVGÝ DÜNYASI
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O'nu sevmekte, O'nun
eserlerine, en baþta
insana saygý duymakta
ve sevmektedir. Ýnsaný öz
kardeþi olarak görenler
ve sevenler, insana O'nun
en deðerli eseri olarak
saygý duyanlar, gerçekten
O'na doðru yükselirler ve
O'nun sevgili kullarý
olurlar.
Ýnsanýn yükselmesini,
arýnmasýný ve olgunlaþmasýný ön planda tutmayanlar geriye doðru
adým atmaya çalýþmaktadýrlar. Saðdaki ve soldaki baðnazlar, kendi
doðru diye inandýklarý
þeyleri zorla insanlara
kabul ettirmeye çalýþýrlar.
Bu arada insanlarý
ezmek, kan dökmek ve
öldürmek onlar için
gayet normaldir. Bunda
asla bir kötülük görememektedirler. Oysa kan
dökmek, insaný ezmek,
insana zulmetmek ve
insaný öldürmek en
büyük suçtur. Yaradan'ýn
yanýnda da en büyük
günahtýr. Yaradan bile
insana zorla bir þeyi
kabul ettirmeye çalýþmamaktadýr. Ýnsana akýlla
beraber hür bir irade vermiþtir ve asla, o hür iradesine müdahale etme-

mektedir. Müslümanlýkta,
"Dinde zorlama yoktur"
kuralý bu esastan kaynaklanmaktadýr.
Asýrlar öncesinin kurallarýný bugüne uygulamaya çalýþanlar, hele
bunu zorla yapmaya
kalkanlar, hem insanýn
hür iradesine müdahale
etmektedirler, hem insaný
zorla geriye çekmeye
çalýþarak suç iþlemektedirler, hem de Yaradan'ýn
beklediði yükselme, arýnma ve olgunlaþma kuralýna aykýrý davranarak
günaha girmekte ve suç
iþlemektedirler. Ýnsan hür
iradesiyle, bilgisini ve
tecrübesini artýrarak
doðrularý bulacak, alacak, benimseyecektir.
Ona zorla kabul ettirilen
ve yaptýrýlan hiçbir þey
onun malý olamaz, onu
yükseltemez ve sürekli
olmaz.
YERÝNDE
SAYANLAR ve
GERÝLEYENLER
KÖLE OLURLAR
Yerinde sayanlar ve
geriye doðru gitmeye
çalýþanlar, yükselenlerin,
arýnanlarýn ve olgunlaþanlarýn yanýnda 'geri'

damgasý yemeye, onlarýn
güdümüne girmeye, er
geç onlara köle olmaya
mahkûm olurlar. Çünkü
güç, kuvvet, maddeye
ve dünyaya hükmetmek
bilimde, yükselmede ve
olgunlaþmadadýr. Geride
kalanda ve gerileyende
sadece kaba kuvvet
vardýr ki, o da kolayca
yok edilebilir. Bilim,
teknik ve gerçek insanlýk
daima üstünlük getirir.
Reislik bilgidedir.
Öyleyse bilgiye dört elle
sarýlacaðýz, bilimde yükseleceðiz. Tek tek ve
topluca bilimde yükseleceðiz. Ama bu arada
bütün manevi deðerleri
inkâr ederek veya yok
sayarak çýkarcý ve robot
insanlar olmaktan da
sakýnacaðýz.
Artýk bugün insan,
hem bilimde yükselecek, hem de adýyla ve
davranýþlarýyla "gerçek
insan" olacaktýr. Þunda
hiç þüphe etmeyelim ki,
dünya, bilimde ve gerçek
insanlýkta yükselenlerin
elinde kurtulacaktýr.
Barýþa, huzura, birliðe ve
mutluluða ancak yükselenlerin, arýnanlarýn ve
olgunlaþanlarýn elinde
ulaþacaktýr...
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Gülyüzlülerden Ýbretler: 71

Avrupa
Karanlýklar Ýçindeyken!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

AVRUPA UYGARLIÐI
NEREDEYSE
ÇÖKÜYORDU…
Hristiyanlýk Ýsa'dan 300-400 yýl sonra
Avrupa'nýn hem Doðusuna hem de
Batýsýna hâkim olmuþtu. Batý Roma'yý
yýkan barbarlarýn, eðer Hristiyanlýk
olmasaydý bütün geçmiþ uygarlýk eser-

lerini yok etmesi iþten bile deðildi.
Yoðun propoganda ve zaman zaman
zorlama ile barbarlar da dindar insanlar
haline getirilmiþti. Ýncil'in ýrk ayrýmýný
kesinlikle red etmesi, insanlarýn
Yaradan önünde eþit olduklarýný sýk sýk
tekrarlamasý, deðiþik kavimlerin dinin
potasýnda erimesini kolaylaþtýrmýþtý.
Batý Roma, bütün ihtiþamýyla birlikte
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yýkýlýp yok olurken, Avrupa insanýný
birarada tutan tek güç Hristiyanlýktý.
Dinin birleþtirici, baðlayýcý ve insanlarý düþünmeye yönelten etkisi
sayesinde, Roma çökerken kültür ve
uygarlýk ayakta kalmayý baþarmýþtý.
Ama hepsi o kadar. Ayakta kalmasýna
kalmýþtý ama onu yürütecek, koþturacak,
yaþam sevinci ve ilerleme aþký, heyecaný toplumlara verilmemiþti. Tam tersi
idi yapýlanlar. Her insanýn, Âdem'in
cennetten kovulmasýndan dolayý doðuþtan günahkâr olduðu söyleniyordu din
adamlarýnca. Bu nedenle her adýmda
þeytana uyabileceði, mümkün oldukça
yaþamýn pisliklerinden uzaklaþmasý
öðütleniyordu onlara. Dünyadan el etek
çekmek, manastýr yaþamýný sosyal bir
örgüt haline getirmek bu hayat
görüþünün doðal bir uzantýsýydý.
Aslýnda Ýncil'deki "Daðdaki Vaaz"ýn
üzerine kurulacak bir hayat nizamýnýn,
bir hukuk sisteminin adalet, barýþ ve
ilerlemenin kamçýlayýcý gücü olmasý, ne
kadar çok yüzün gülmesini saðlardý.
Ama bunlarýn hiçbiri olmadý. Aksine
insanlarý yaþam sevincinden, sevgi
alýþveriþinden uzaklaþtýran, her an
günah korkusu kabusuyla onlarý korkutan bir yapay öðreti, kilise örgütünün
temel doktrini oldu. Katolik Kilisesinin
4. yy sonlarý ve 5. yy baþlarýndaki 3
büyük azizinin gelecek yüzyýllara býraktýklarý tartýþma konularý, bomboþ þeyler
etrafýnda dönüp dolaþýyordu:
* Ýsa ayný bedende, nasýl hem insan
hem de Tanrý oldu?
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* Meryem insanýn mý Allah'ýn mý
annesi?
* Hepimiz Âdem'in suçuyla doðduðumuza göre Meryem de mi bu orijinal
suçla hayata adým attý?
Temeller böyle çürük zemine atýlýnca,
gelecek yüzyýllarda yaþayan üstün
zekâlý ve ileri görüþlü kiþilerin etkisi
geçici olmaktan öteye geçememiþti. 6.
Yüzyýl baþlarýnda yaþayan Boethius'un
üstün felsefesi, Ayasofyayý inþa ettiren
Jüstinyen'in, Benedictus'un, Büyük
Gregorius'un gayretleri bile rotada bir
deðiþiklik saðlamamýþtý. Nitekim onlarý
izleyen 600- 1000 yýllarý arasýndaki 400
yýlý, Avrupa tarihçileri en karanlýk
dönem olarak sayarlar. Araþtýrmanýn,
düþünmenin, bulmanýn, yaratmanýn durduðu, neredeyse sýrf ahiret için yaþanan
ölü yüzyýllar…
Geçen ayki "Bir Millet Okula
Gidiyor" baþlýðý altýndaki yazýmda ayný
yüzyýllarda Doðuda islâm ülkelerinde
bütün halký kapsayan öðrenme, bilme
ve yeniyi yaratma aþkýyla dolu yaþamlarýný Avrupalýlarla karþýlaþtýrýrsak,
acýklý durumlarýný daha iyi anlayabiliriz.
Doðu bilimci Sigrid Hunke "Allahýn
Güneþi Avrupa'nýn Üzerinde" kitabýnda,
"Karanlýklara Gömülen Avrupa" baþlýðý
altýnda bu konuda tarihin derinliklerine
inerek pek çok somut gerçeklerden söz
eder. Araplar eski Yunan'a ve Hellen
Uygarlýðýna ait bütün önemli organlarý
Arapçaya çevirip iyice hazmettikten
sonra, onlarý bile aþan düþünceler üretip
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deney metodunu öne alýrken Batýda,
Yunan'ý yok saymak için adýmlar atýlýyordu.
Hunke bunlardan kýsaca
þöyle söz eder:
"Galya
ve
Britanya'ya
Roma'nýn adamlarýnýn gelmesinden sonra, Hellen düþüncesi ve
Yunanca söndü. Papalýk, ilk
çaðýn putperest düþüncelerini ve
þimdi onlarla uðraþanlarý bile
ezmek
istiyordu.
Aziz
Hieronymus, Yunan düþüncesini
insanlýk için bir belâ sayýyordu.
Virgil ve Homer'i akýllardan
söküp atmak çabasýndaydý.
"Ruhlarý Tanrýya ulaþtýran tek
mutlu yol olan Hristiyan dininin
buyruklarýnýn dýþýnda, vahiylerle
bildirilenlerden gayrý gerçekler
aramak, dünya iþleri üzerine
düþünce sarfetmek kafirlikti.
Tertullian bunu açýkça þöyle
söylemiþti: 'Ýsa efendimizin
geliþinden ve Ýncil'in nazil
oluþundan sonra, bizler için artýk
ne merak etmek, ne de araþtýrmak gerekir."
Büyük matematikçi ve filozof
Bertrand Russell (1872-1970) "Batý
Feslefesi" kitabýnda Avrupa'nýn bu
karanlýk çaðlarýný uzunca anlattýktan
sonra
o
dönemdeki
Ýslâm
Uygarlýðýndan þöyle söz eder: "Ne
400'lü ne de 500'lü yýllarda geleceðe
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önemli bir miras býrakýlmadýðýndan
900'lü yýllar Batý Hristiyanlýðý için
bütünüyle en karanlýk dönemdir. Bizim
600- 1000 yýllarý arasýndaki zaman için
"Karanlýk Çaðlar" deyimini kullanmamýz, dikkatimizin yersiz ölçüde Batý
Avrupa üzerinde yoðunlaþtýðýna iþaret
eder… Bu dönemde Hindistan'dan
Ýspanya'ya kadar parlak bir Ýslâm
uygarlýðý geliþmiþtir. Bu sýrada
Hristiyanlýk için bir kayýp olan, uygarlýk için kayýp deðildi. Durum tam tersiydi. Batý Avrupa'nýn güç ve kültür
bakýmýndan daha sonra ön plana geçebileceðini kimse tahmin etmiyordu."
EN BÜYÜK HEDÝYE
Müslümanlarýn Avrupa'ya en büyük
hediyesi 10 rakamlý ve onlar, yüzler,
binler diye basamaklý bugün hepimizin
kullandýðý sayý sistemidir. Þimdi bize
çok normal gibi gelen, her zaman için
geçerliymiþ görünen bu sayý sistemi;
eðer Hintliler tarafýndan bulunup
geliþtirilmeseydi, insanlýk matematikte
bu kadar ileri gidemezdi. Romen
rakamlarýyla toplama çýkarma gibi dört
iþlem yapmak þimdiki rahatlýðýmýzýn
yanýna bile yaklaþamazdý.
Yeri
gelmiþken þimdi bizlere çok rahatlýk
saðlayan bu 10 rakamlý ve basamaklý
sistemin kýsa bir tarihçesinden söz
etmek istiyorum:
Hindistan'da MS. 400'e doðru 9 rakama sýfýrýn da eklenmesiyle 10'lu sayý
sisteminin astronomlarca kullanýldýðý
tarihi araþtýrmalarda ortaya konmuþtur.

SEVGÝ DÜNYASI
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Ama sonra unutulmuþ olmalý ki, Hint
dilinden Müslüman Araplarca 662 yýlýnda çevrilmiþ ilk kitaplarda, ne yazýk ki
içinde sýfýr olmayan 9 rakamlý hesap
sistemi öðretilmiþti. Bununla hesap
yapmak Romen rakamlarýna göre yine
daha yararlýydý ama yine de zorluk arz
ediyordu. Neyse ki 114 yýl sonra 776'da
yine Hintlilerden çevrilen kitapta içinde
sýfýr da olan 10 rakamlý basamaklý sistem vardý. Hintliler sýfýrý daire þeklinde
kullandýklarýndan þimdi bizler de bunu
benimsiyoruz.

kitabýnda denklem sistemlerini ve
çözümlerini anlatmaktadýr. Yine 12.
yüzyýlda Lâtinceye çevrilen bu kitapla
matematik problemlerini denklem
haline getirip kolayca çözmenin yolunu
buldular. Þimdi bizim cebir dediðimiz
bu sisteme Avrupalýlar kitabýn adýndan
türettikleri "Algebra" ismini verdiler.
Harizmi'nin bu iki kitabý onu ölümsüzleþtirmiþtir.

Araplar ise sýfýrý nokta olarak yazmayý
sürdürüyorlar. Böylece hesap yapmak
çok kolaylaþmýþ, özellikle Halife
Memun (813 - 833) zamanýnda
neredeyse tüm Müslüman ülkelerinde
kullanýlmýþtýr. O dönemde yaþayan
Musa el Harizmi'nin (780 - 850) bu son
Hint çevirisini düzenleyerek yazdýðý
ikinci kitabý onun adýný ebedileþtirdi. Bu
pratik kitap, bu sayý sistemini öðretiyor
ayrýca bununla dört iþlemin nasýl yapýlacaðýný da örnekleriyle anlatýyordu.
Kitabý bütün Müslüman ülkelere, bu
arada Ýspanya'ya da geldi ve orada 12.
yüzyýlda Lâtinceye çevrilerek Avrupa
da matematikdeki bu kolaylýklarý öðrenmiþ oldu. Avrupa'da esas kaynak olan
Hint unutulmuþ, Arap sayý sistemi
olarak anýlmýþtýr. Ne gariptir ki, bu
kolay matematiðe ulaþtýklarý halde uzun
yüzyýllar hâlâ Romen rakamlarýyla
cebelleþip durmuþlardý…

Bu ara baþlýðý Hunke'nin kitabýndan
aldým. Aslýnda Araplarýn Avrupalýlara
öðrettiði bu sayý sisteminden söz eden
her kitapta adý ve hayatý mutlaka
anlatýlan çok önemli bir kiþi için Hunke
kitabýna bu ara baþlýðý koymuþtur.
Devamý þöyledir:

Harizmi'nin Avrupa'ya hediyesi bundan ibaret deðildi. Daha kuramsal olan
ilk kitabý "Hisabi'l Cebr ve'l Mukabele"

PAPA ARAPÇA
HESAP YAPIYOR

"Auvergne'deki bir manastýrýn
kapýsýna 945 yýlýnda bilinmeyen
bir el, sadece bezlere sarýlý
olarak bir çocuk býrakmýþtý. Sofu
keþiþler bu zavallý küçük yaratýðý
yanlarýna aldýlar, vaftiz ederek
adýný Gerbert koydular. Gerbert
Aurillac Manastýrýnda eðitildi.
20 yaþýna geldiði zaman
Barcelona'dan oraya hac ziyaretine gelen Marki Borel'in dikkatini
çekti."
Marki ile birlikte Ýspanya'daki Emevi
Endülüs Ýslâm ülkesindeki Kurtuba'ya
gittiler. O zamanlarda Endülüs'de
eðitim ve iþ imkânlarý çok fazlaydý.
Komþu Hristiyan ülkelerden oraya hem
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eðitim hem de zenginlik için gelenler
çoktu. Çünkü Müslümanlar bu konuda
yabancýlara bir kýsýtlama getirmemiþlerdi. Gerbert orada 967-970 yýllarý arasýnda aydýn bir piskoposun yanýnda çok
gayretli ve baþarýlý bir þekilde matematik ve astronomi öðrendi. Aslýnda
içinde sýfýr olan 10'lu sayý sistemi bu
islâm ülkesine gelmiþ olmalýydý ama
piskopos Araplarýn ilk kullandýðý 9'lu
sistemi bildiðinden Gerbert'e de öðrettiði bu idi. 9'lu sistem de avantajlar
saðlýyordu ama içinde sýfýr olmadýðýndan öðrenilmesi ve öðretilmesi o kadar
kolay deðildi bu nedenle yaygýnlaþmadý. Hoþ, 10'lu sistemin bile herkesçe
kullanýlmasý, Lâtince'ye çevrilmiþ
olmasýna raðmen, yüz yýllar sonra
olmuþtu.
Gerbert, 971'de Marki ile Roma'ya
gitti. Orada karþýlaþtýðý Alman Ýmparator sülalesinin önemli kiþilerinin öðretmeni ve danýþmaný olarak Ýmparator
Sarayýnda uzun yýllar geçirdi. Kader
aðlarýný örüyordu. Onu önce kardinal
yaptýlar ve sonra da 999'da II. Silvester
adýyla Papalýða terfi ettirdiler. Böylece
Harizmi'nin
aritmetik
kitabýnýn
Lâtinceye çevrilmesinden çok önce
Papalýk makamýnda 999 - 1002 yýllarý
arasýnda Arap rakamlarýyla hesap yapan
ilk Avrupalý olarak yaþamýný sürdürmüþtü.
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denklemlere çevirip çözerek sonuca
kolaylýkla ulaþýr. Araplar sadece birinci
dereceden denklemleri deðil, ikinci
derece denklemleri ve onlarýn katsayýlarýný kullanarak çözümlerini de
Avrupalýlara öðretmiþlerdi. Okullarda
x2 li denklemlerin katsayýlardan faydalanarak çözümlerini orta öðretimden
beri biliyoruz.
Araplarýn x3 lü yani üçüncü derece
denklemleri de çözdükleri bazý kitaplarda iddia ediliyorsa da belki bazý özel
katsayýlý olanlarýyla baþ edebildikleri
yoksa genel olarak katsayýlarý kullanarak çözdükleriyle ilgili herhangi bir
formüle devrin Arap kitaplarýnda hiç
rastlanmýþ deðil.
Ama birinci ve ikinci derece ile
çözülebilecek problemlerin bile denklemlere çevrilerek sonuca ulaþýlmasý
son derece kolay olur. Okullarda denklem kullanmadan dört iþlemle problem
çözmek herkes için çok zorluk yaratýr,
çözüme bile ulaþamayan çok öðrenci
olur.
Araplar ortaçað boyunca matematik
araþtýrmalarýnda trigonometriyi de kullandýlar.
Küresel
trigonometriyi
geliþtirip astronomik incelemelerde çok
ileri gittiler. Avrupalý matematikçilerin
trigonometriyi geliþtirmeleri ancak 16.
yüzyýlda akýllarýna geldi.

CEBÝRÝN SAÐLADIÐI
KOLAYLIKLAR
Harizmi'nin kuramsal ilk kitabýný
öðrenen aklý baþýnda herkes problemleri

Gelecek yazýmda Müslümanlarýn
diðer bilimlerde Avrupa'ya katkýlarýný
kýsaca özetleyeceðim.
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Atatürk ve
Çevre Bilinci
Güngör Özyiðit, Psikolog

Tabiata saygý, aklýn vicdanýdýr.

D

oða sevgisi ve çevre bilinci
konusunda dünyaya örnek
olabilecek ilk devlet adamý
Atatürk'tür. 70'li yýllarda dünya gündemine gelen çevre sorunlarý, 1920'
lerde Atatürk'ün ilgi alanýndadýr. Daha
Harp Akademisinde öðrenciyken, sýnýf
arkadaþý Ali Fuat Cebesoy'la

Atatürk
Alemdað'ýna giderler. Orada doðayý,
"Bir aðaç gibi tek ve hür, bir orman
gibi kardeþcesine" yaþayan ormaný
hayranlýkla seyrederken özlemini
dile getirir : "Ýnsan yaþlandýktan
sonra kentlerin gürültülü hayatýndan
uzaklaþýp, böyle sakin ve aðaçlýk bir
yere çekilmelidir."
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Yýllar sonra, hastalýðý döneminde,
yatýnda konuk ettiði Ali Fuat Cebesoy'a
Alemdað Ormaný'ný hatýrlatarak: "Fuat
Paþa" der "iyileþir iyileþmez oraya
gidelim. Yine kuru köftemizi, haþlanmýþ yumurtamýzý, sigara böreklerimizi
yanýmýza alalým. Oradaki asýrlýk çýnarlar hâlâ gölge veriyor mu? Pýnarlarýn
sularý soðuk akýyor mu? Yoksa zaman
onlarý da mý kuruttu? Çok merak ediyorum."
Gelecek öngörüsü çok güçlü
olduðundan, insaný da iyi tanýdýðýndan
ormanlarýn, aðaçlarýn ve tertemiz pýnar
sularýnýn akýbeti konusundaki kaygýsýný
belirtiyor.
YÜRÜYEN KÖÞK
Atatürk, 21.Aðustos.1921 günü,
Ertuðrul yatýyla Yalova sahilinden
geçerken, gözü ulu bir çýnara takýlýr.
Hemen karaya çýkar ve çýnarýn gölgesinde bir süre dinlenir. Ve burada
küçük bir ev yapýlmasýný ister. Derhal
çalýþmaya baþlanýr ve ev 22 günde
bitirilir. Çok mutlu olan Atatürk, burada ulu çýnarýn altýnda konuklarýný aðýrlar ve kahvesini yudumlar.
Bir yýl sonra yine bir Aðustos ayýnda
Köþk'e geldiðinde, bahçývanýn elinde
testere çýnarýn bir dalýný kesmek üzere
olduðunu görür. Niye böyle bir þeye
gerek gördüðünü sorduðunda "Paþam,
bu dallar çatýya zarar vermektedir"
cevabýný alýr ve akýllarý þaþýrtan, tarihe
not düþen þu emri verir:
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"Yaþ dal kesilmez. O dal kalacak, bu
köþk gidecek!"
Gazi'nin bu buyruðu üzerine Ýstanbul
Belediyesi'nden bir teknik ekip
Yalova'ya gelir. Binanýn temeli kazýlýr,
tramvay raylarý temele yerleþtirilir, bina
raylar üzerinde dikkatlice kaydýrýlýr.
Böylece bina 4 metre 80 santim kaydýrýlarak çýnardan uzaklaþtýrýlýr ve dallar kesilmekten kurtarýlýr. Paþa çalýþmalarý yakýndan izler ve iþ bitirildiðinde çalýþanlarý bir bir kutlar.
Dallarýn kurtarýlmasýndan memnun
"Artýk bir yürüyen Köþk'ümüz oldu"
der.
Ulu çýnarýn dalýnýn kesilmesine
kýyamayan duyarlýlýða bir bakýn;
bir de günümüzde yüz binlerce aðacýn
kesilmesine kayýtsýz kalan ilgililere….
Hani denir ya: "Neredeen nereye?!"
O tarihte bu olayýn bir benzeri
yoktur. Bunun verdiði mesaj þudur:
Bir aðacýn dalý bile çok önemlidir.
Dallar aðacýn kollarý gibidir. Ve
çözüm odaklý düþünüldüðünde her
soruna bir çözüm bulunur. Aðaç
hayattýr. Aðaçsýz ve yeþilsiz yaþam
olmaz. Aðaç Tanrý'nýn sessiz sesi ve
hayatýn simgesidir.
"Yürüyen Köþk" 2017'de ünlü besteci, icracý Fazýl Say tarafýndan bestelenir. Hem solo piyano, hem kuartet,
hem de orkestra için üç farklý biçimde
düzenlenir. Böylece 'Yürüyen Köþk'ün
hikâyesi sanata da taþýnmýþ olur.
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YALOVA SEVGÝSÝ
Yalova'nýn ve ilçesi Termal'in doða
güzelliklerine, iklimine, yeþiline hayran
kalan Atatürk "Yalova benim kentimdir" demiþtir. Gerçekten de Ankara ve
Ýstanbul'dan sonra en çok (311 gün)
Yalova'da kalmýþtýr. Bilim insanlarýný
getirterek kentin alt yapýsýný yenilemiþ,
geniþ parklar oluþturmuþtur. TermalYalova arasýndaki 12 km'lik iki yaný
aðaçlý yolu (Kýyaban) yaptýrmýþtýr.
Yine Yalova'da kendi parasýyla
'Baltacý' ve 'Millet' çiftliklerini kurmuþtur. Buralarda modern tarým ve hayvancýlýk yapýlmýþtýr. Yurtdýþýndan getirilen tohumlar önce bu çiftliklerde denenmiþ ve sonra köylülere daðýtýlmýþtýr.
"Merinos" ve "Karagül" koyun ýrklarý
da bu çiftliklerde yetiþtirilmiþtir. Sütçülük ve süt ürünleri için Macaristan ve
Avusturya'dan uzmanlar getirtilmiþ ve
gençler bu konuda eðitilmiþtir.

Böylece bozkýr Ankara'yý yeþillendirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin
baþkenti ilan eden Atatürk, Yalova'yý
modern tarým ve çevrecilik uygulamalarýyla "Doða ve Çevre Baþkenti"
yapmýþtýr. Dünya çevre sorunlarýnýn
70'li yýllarda gündeme geliþine karþýn,
20'li ve 30'lu yýllarda Atatürk "Aðaçsýz
toprak, vatan deðildir." "Tabiata saygý,
aklýn vicdanýdýr" ve "Mutlaka ibadeti
aðaç dikmek olan bir din olmalý" gibi
söylemlerde bulunmuþtur.
Gazi'nin önerisiyle ünlü þair Faruk
Nafiz Çamlýbel "Akýn" piyesini yazar.
Oyunda, Türklerin tarihteki göçüne
neden olan kuraklýk ile, suyun ve
aðacýn önemi belirtilir. Oyunun sonunda Atatürk, kulise giderek oyuncularý
tek tek kutlar.
O "Eðer vatan denilen þey kupkuru
dallardan, taþlardan, ekilmemiþ topraklardan, çýplak ovalardan, kentlerden ve
köylerden
oluþsaydý,
onun zindandan
farký olmazdý"
diyerek yurttaþlarýný aðaç
dikmeye, çevreye duyarlý
olmaya, yeþili
sevmeye, tarlalarý
iþlemeye, ovalara
sahip çýkmaya,
daðlarý ormana
dönüþtürmeye,
çaðrýda bulunmuþtur.

Atatürk Yalova’da Yürüyen Köþk’ü incelerken, 8 Aðustos 1930
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ÇEVRE DOSTLARINDAN
UYARILAR
Yerin altýndan 'altýn' çýkarmak için
yerin üstünü yok eden ve her þeyi
paradan ibaret görenlere Kýzýlderili þef
Seattle bakýn ne der: "Beyaz adam,
paranýn (altýnýn) yenmeyen bir þey
olduðunu, son ýrmak kuruduðunda,
son aðaç yok olduðunda, son balýk
öldüðünde, anlayacak."
Doða için en zararlý canlýnýn insan
olduðu gerçeði su götürmez. Bizim
hayrýmýza var edilmiþ çevre ile iþbirliði
yapacak yerde, çevreyi düþman görüp
savaþ açanlar, Ekolojist ve Astrofizikçi
Hubert Reeves'in þu sözlerine dikkatle
kulak vermelidirler: "Doðaya karþý
savaþ halindeyiz. Kazanýrsak, kaybedeceðiz."
Ve Mevlâna'yý dinleyelim:" Ýnsanlar
aðaçlardan ders almalýdýrlar. Ne
üzerinde barýnan kuþlarýn, ne gölgelerinde yatan insanlarýn, ne de
verdikleri yemiþlerin hesabýný tutarlar."
ATATÜRK'ÜN
AÐLADIÐI ANLAR
Çelik iradeli, hiç yenilmemiþ bir
kumandan olarak Atatürk'ün aðladýðý
çok nadirdir. Ancak Afyon yakýnlarýnda
cephede asker kýyafeti içinde gördüðü
küçük bir çocuða, Çanakkale'de þehit
düþen silâh arkadaþlarýna, 35 yaþýnda
vefat eden ünlü eðitimci Mustafa
Necati'ye ve ölen 'tay'ýna aðladýðý bilinmektedir. Bunun dýþýnda kesilen bir
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iðde aðacýna aðlamýþtýr. Bunlar için
döktüðü gözyaþý, onun bitki, hayvan ve
insana duyduðu saygýlý sevginin
kanýtýdýr. "Bizim Celselerimiz" de bu
husus þöyle belirtilir: "Gönlünüzün dili
yoktur ama gözünüzün yaþý vardýr
þüphesiz."
KÜÇÜK KULÜBE
SÖÐÜTÖZÜ KOLÝBASI
Atatürk, Ankara'nýn bitki örtüsünü
çok sevdiði Söðütözü semtinde, 1926
yýlýnda, arada bir kafasýný dinlemek
için gideceði bir kulübe (Selânik þivesi
ile koliba) yaptýrýr. Altý metrekarelik
tek odalý "saray" söðüt aðaçlarý arasýnda saklý, yan yana iki ayrý kulübedir.
Kulübenin biri Ata'ya diðeri bekçiye
aittir. Baþkaca personel de yoktur.
Atatürk buraya zaman zaman sevdiði
köpeði ile gitmekte, kahvesini bile kendisi yapmaktadýr. Ne var ki burada,
kulübenin yapýlacaðý alanda, bazý söðüt
aðaçlarýnýn kesilmesi gerekmektedir.
Burada çözüm odaklý Atatürk hemen
devreye girer. Buna göre söðüt aðaçlarý
sökülecek, yakýnda bir yere dikilecek,
bir süre beklenip, kök tutarsa inþaata
izin verilecektir. Öyle de olur.
GÜL DALINDA GÜZELDÝR
Manevi kýzý Sabiha Gökçen, bahçeden bir gül koparýrken Atatürk elini
tutar ve "Ne yapýyorsun?" der.
Gökçen'in "Paþam gülü yakanýza takacaktým" demesi üzerine "O gül yakamda ne kadar yaþar ki? Býrak, yerinde
yaþasýn, hem gül dalýnda güzeldir" der.

SEVGÝ DÜNYASI
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Çankaya Köþk'ünün görevlilerinden
birinin, Atatürk'ün geçeceði yolu kapatan çok yaþlý aðacý kesmek için izin
istemesi üzerine, o sert bir ifadeyle
"Yahu, sen hayatýnda böyle bir aðaç
yetiþtirdin mi ki keseceksin" diye
çýkýþýr.
Buna benzer bir olay da Çankaya
Köþk'ünün giriþ kapýsýnda yaþanýr.
Araçlar geçerken yukardan sarkan
kalýn dallara çarparlar. Ata'nýn aðaç
konusunda duyarlýlýðýný bildiklerinden,
ne yapýlmasý gerektiðini sorarlar. O da
derhal talimatýný verir: "Dallar
kesilmesin, yer (zemin) aþaðý çekilsin."
Onun çiçeðe olan sevgisi, bir çiçeðe
isim olur. Prof. Dr. Kirk Landin'in
ürettiði, Noel çiçeði de denilen kýrmýzý renkli çiçeðe "Atatürk çiçeði" adý
verilir.

BÝYOYAKIT KULLANIMI
Biyoyakýt; ýsý, güç ve motor için
alternatif yakýttýr. Diðer yakýtlardan
farký, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaðý oluþudur. 1900'lü yýllarda
Avrupa Sanayi fuarlarýnda konu edilen
bu yakýt, dünyada ilk kez Atatürk döneminde, Atatürk Orman Çiftliðindeki iþ
makinalarýnda kullanýlmýþtýr. Onun bu
yakýtý yeðlemesinin nedeni; birincisi
enerjide baðýmlýlýðý azaltmak, ikincisi
de çevreyi kirleten petrole alternatif
üretmektir.
HAYVAN SEVGÝSÝ
O, hayvanlara olan ilgisi ve sevgisi
ile de topluma örnek olmuþtur.
Hayvanlarý Koruma Cemiyetine büyük
destek saðlamýþtýr.
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Evde atlarý (Çankaya, Sakarya), kedileri (Ankara kedisi), köpekleri (Alf, Alber, Foks) ve bir de kanaryasý olmuþtur.
Hayvanlara olan sevgisinden dolayý
avcýlýktan hoþlanmaz, kesilen kurbana
bakamaz ve kafeste kuþ istemezmiþ.
Ölen tay'ýna aðlamýþ ve masasýna gelen
býldýrcýný yememiþtir. Ayrýca tasarladýðý
ve çizimini de yaptýðý Cumhuriyet
Projesinde "Hayvan Mezarlýðý" da
planlamýþtýr.
KÖY PROJELERÝ
"Ulusal ekonominin temeli tarýmdýr"
diyen Atatürk "Köylü milletin efendisidir" sözüyle, üreten köylüyü yüceltmiþtir. "Topraksýz köylü kalmasýn"
diyerek de Toprak Reformunu
gündeme getirmiþtir.
Köy Enstitüleri, Atatürk'ün önayak
olduðu bir eðitim projesidir. Köyü içinden kalkýndýrma, çaðdaþ bilimsel bir
eðitimle çok yönlü insan yetiþtirme tasarýmýdýr. O, "Ýdeal Cumhuriyet Köyü"
projesi ile çaðdaþ, çevreci, yeþilliði ve
sosyal hizmetleri içeren bir köy ortamý
oluþturmayý amaçlamaktadýr.
Atatürk "Yeþil Cennet" projesi ile
bitki, çiçek ve aðaç yetiþtirmek, iþ ve
eðitim imkâný yaratmak, modern tarýma
öncülük etmek, halka saðlýklý gýda
saðlamak amacýyla beþ kentte yedi
büyük çiftlik kurmuþtur. Bu çiftliklerde
modern tarým uygulanmýþ, baldan
biraya kadar her türlü gýda üretilerek
uygun fiyatla halka sunulmuþtur.
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Atatürk tarýmda ve eðitimde bilimselliði, ulusallýðý öne çýkarýrken þöyle
demiþtir: "Ýnsan kendi milletinin varlýðýný ve mutluluðunu düþündüðü kadar
bütün dünya milletlerinin de geleceðini
önemsemelidir ve doða bencilce kullanýlmamalýdýr.
ATATÜRK'ÜN ÝLKLERÝ
Atatürk 'baþöðretmen' sýfatýný taþýyan
tek liderdir. Sporu okullara zorunlu
kýlan, 23 Nisan'ý çocuklara, 19 Mayýs'ý
Gençlere veren ve resmi bayram ilan
eden, adý çiçeðe verilen, rekor sayýda
kitap okuyan (4500), kýyafetlerini
kendi tasarlayan, girdiði bütün
savaþlarý kazanan, BM- UNESCO
tarafýndan doðum yýldönümü kutlanan
ve tüm varlýðýný millete baðýþlayan ilk
devlet adamý yine odur.
ÝNSAN AÐACINDAN,
ÝNSANLIK ORMANINA
Onun hastalýklý günlerinde bile baþucunda hep bir aðaç ve doða manzarasý
olmuþtur. Dolmabahçe'de ölüm döþeðinde karþý duvarda "Dört Mevsim"
tablosu asýlýydý. Atatürk'ün doðaya olan
sevgisi dünyaca bilindiðinden Anýtkabir'deki 'Barýþ Parký'na dünyanýn 24
ülkesinden gönderilen 104 ayrý türden
48.500 aðaç ve süs bitkisi bulunmaktadýr. Bu bitki ve aðaçlar yan yana
barýþ ve huzur içinde yaþamaktadýrlar.
Ýnsanlara, Nazým'ýn dediði gibi, bir
aðaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi
kardeþçe yaþamanýn örneðini vererek
bunun mümkün olduðunu göstererek...

SEVGÝ DÜNYASI
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Kritik Düþünme
Kavramý
Nihâl Gürsoy

DÜÞÜNME
Kritik düþünme konusu, düþünme
faaliyetinin içinde yer aldýðýndan
düþünce konusunda genel kabul görmüþ
tanýmlarý kýsaca gözden geçirmek yararlý
olacaktýr.
Düþünmek; zekâyý kullanarak, bilgileri
biraraya getirmek ve gerçeði anlayabilmek için gösterilen zihinsel bir etkinliktir. Düþünmek; klasik tanýmýyla, insaný
diðer canlýlardan ayýran aklýn bir

fonksiyonudur. Aristotales'e göre ise
düþünmek, insaný hayvandan ayýran
belirgin bir öz niteliktir. Kiþinin baðýmsýz ve kendine özgü eylemidir.
Karþýlaþtýrmalar yapma, ayýrma, birleþtirme, baðlantýlarý ve biçimleri kavrama yetisidir. Düþünme; özel bir düþünce
alanýna ya da biçimine iliþkin kusursuz
düþünceyi ortaya çýkaran disiplinli ve öz
denetimli düþünme biçimidir. Sadece
düþünmek yeterli deðildir. Ayný zamanda
kritik düþünebilmek, evrensel deðerleri,
içinde bulunduðumuz toplumun þartlarýný
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ve durumunu, inançlarýný göz önünde
bulundurarak düþünmek düþüncelerimizin doðru hedeflere ve kararlara
varmasýný saðlar.
Ýçinde bulunduðumuz durumu anlayabilmek, kavrayabilmek için aktif, hedefe
yönelik, organize bir zihinsel süreç olan
düþünce faaliyeti; problemleri çözmek,
doðru kararlar almak, yeni bilgilere ulaþmak, aklýmýzý varoluþ amacýmýza ulaþtýrmak bakýmýndan çok önemli bir faaliyettir. Ýnsan, üstün insan olma durumuna
geçebilmek için öncelikle düþüncelerini
ele almalý ve düþüncelerine öðrendiði
evrensel doðrular istikâmetinde yön verebilmelidir.
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konu hakkýnda akýlcý olmayan çözümleri
aþarak en doðru ve yararlý bir biçimde
kullanmamýzý teþvik eder.
Doðan Cüceloðlu, kritik düþünmeyi
"Kendi düþünme sürecimizin farkýnda
olarak, baþkalarýnýn düþünme süreçlerini
de göz önüne alarak, öðrendiklerimizi
uygulayarak, kendimiz ve çevremizde yer
alan olaylarý anlayabilmeyi amaç edinen,
aktif ve organize zihinsel süreç" olarak
tanýmlamaktadýr. (Ýyi Düþün Doðru Karar
Ver)
Hakan Gündoðdu (Gazi Ün. Felsefe
Doç.) ise kritik düþünmeyi yanýlgýlardan
kurtarmak için ayrýntýlý bir biçimde tasnif
etmiþtir.

KRÝTÝK DÜÞÜNME
Kritik kelimesi, farklý dillerde yargýlama, deðerlendirme, ayýrt etme anlamlarýnda kullanýlmaktadýr. Herhangi bir durumu, olayý, bilgiyi veya fikri her yönüyle deðerlendirme anlamýna gelmektedir.
Günümüzde eðitim ve öðretim kuramlarýnýn vurguladýðý, geliþtirilmesi gereken
temel insan özelliklerinden biri de kritik
düþünmedir. Temeli Sokrates'e kadar
dayanan bu kuram; sezgi, mantýk ve
deneyim ve araþtýrmalara dayanan
evrensel deðerleri temel alan bir süreçtir.
Özünde kendi düþüncelerimizi objektif
bir biçimde gözlemleyebilme ve anlamlandýrabilme yeteneði yatar. Sorunlarý
doðru ve etkin biçimde çözmemize
yardýmcý olan kritik düþünme yöntemi;
bilgimizi ve zekâmýzý, düþündüðümüz

1. Herhangi bir konu, olgu, fikir
üzerinde açýklýk, seçiklik, tutarlýlýk, mantýklýlýk, þüphecilik ve doðru akýl yürütme
gibi bazý ölçüt ve yöntemleri esas alan,
2. Doðru olmayan düþünme biçimlerini
tanýyan, kanýtlara ve sonuçlara önem
veren araþtýrma temelli daha derin bir
düþünme eðilimi, tutum ve beceri
sergileyen,
3. Böylece sonucu deðil tutarlý, makul
sonuçlara ve yargýlara ulaþmayý
amaçlayan,
4. Hem problem çözme hem de problemi görme kapasitesi olan,
5. Kendi düþünme sürecini sürekli
denetim altýnda tutarak deðiþmeye ve
kendi kendini düzeltmeye açýk olan
düþünme þeklinde tanýmlamýþtýr.
Kritik düþünme biliþsel bir aktivitedir,
aklý kullanmakla ilgili olup çok çeþitli

20
beceri ve tutumlarý içeren karmaþýk bir
süreçtir.
DÜÞÜNME BECERÝLERÝ
Düþünme becerileri, düþünmenin yapý
taþlarý olarak kabul edilen özel biliþsel
iþlemler olmakla birlikte öðrenilebilir ve
pekiþtirilebilir. Düþünme becerilerinin bir
topluma kazandýrýlmasý bakýmýndan en
önemli hususlardan biri de eðitim ve
öðretime uygulamalý olarak konulmasý ve
benimsetilmesidir.
Temel düþünme becerileri konunun
uzmanlarý tarafýndan çeþitli þekillerde
sýnýflandýrýlmýþ olsa da aþaðýdaki sýnýflama diðerlerini de kapsamaktadýr.
1. Problem çözme süreci: Karar verme,
kavramsallaþtýrma becerileri,
2. Kritik düþünme becerileri,
3. Bilgiyi iþleme ve üretici düþünme
becerileri olarak bu üç maddenin
açýlýmýný yapmak mümkündür.
Sürekli geliþen ve deðiþen dünyamýzda
eðitimciler, politikacýlar, ebeveynler veya
herhangi bir vatandaþ için cevaplanmasý
gereken en önemli sorulardan biri böyle
bir dünyada etkin ve yararlý bir biçimde
yer alabilmek için bireyleri nasýl
yetiþtirmeli, nasýl geliþtirmeliyiz olmaktadýr. Çaðýmýzýn ihtiyaçlarýna cevap
verebilecek düzeyde bireylerin yetiþtirilebilmesi için eðitim sistemlerinin tasarlanmasýnda üst düzey düþünme ve derinlemesine öðrenme becerilerine büyük
önem vermek gerekmektedir. Üst düzey
düþünme becerileri; temel düþünme
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becerilerinin sistematik bir þekilde organize edilmesini gerekli kýlan, muhakeme
etme - bir yargýya varma - belirsizlikle
baþa çýkma - esnek düþünme - açýk fikirli
olma - eleþtirel düþünme - planlama problem çözme - karar verme - bilgi
üretme - yaratýcý düþünme gibi pek çok
biliþsel etkinliði kapsamaktadýr.
KRÝTÝK DÜÞÜNMENÝN
BOYUTLARI
Kritik düþünmenin bilgiyi etkili bir
þekilde kazanma, deðerlendirme ve kullanma yetenekleriyle eðilimlerine
dayandýðýný vurgulayan Özcan Demirel
kritik düþünmenin (Kuramdan Uygulamaya Eðitimde program Geliþtirme) beþ
temel boyutu olduðunu belirtir. Tutarlýlýk,
birleþtirme, uygulayabilme, yeterlilik ve
iletiþim.
Tutarlýlýk: Kritik düþünen bireyin,
düþüncelerindeki çeliþkilerin farkýna varmasý ve bu çeliþkilerini ortadan kaldýrabilmesiyle ilgilidir.
Birleþtirme: Kritik düþünen kiþinin,
düþüncelerin boyutlarý arasýnda iliþkiler
kurabilmesidir.
Uygulayabilme: Kritik düþünen
bireyin, düþüncelerini bir model üzerine
uygulayabilmesidir.
Yeterlilik: Kritik düþünen kiþinin,
deneyimlerini ve ulaþtýðý sonuçlarý
gerçekçi temellere dayandýrabilmesini
ifade etmektedir.
Ýletiþim: Kritik düþünen bireyin,
düþüncelerini etkili bir iletiþimle anlaþýlabilir bir biçimde paylaþabilmesi anlamlarýný içermektedir.
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KRÝTÝK DÜÞÜNME ÖÐRETÝMÝ
Sorumluluk sahibi her insan, dünyanýn
gidiþatýný yönlendirmeye çalýþan sistem
ve organizasyonlarý daha iyi tanýyýp, politikalarýný ve neticelerini hesap edebilmek
için kritik düþünmeyi öðrenmeli ve
eðitim metodu olarak yerleþmesine
destek vermelidir. Okullarýn bilgi vermenin yanýnda düþünce gücünün terbiyesine ve doðru hedeflere yönelmesine
yardýmcý olmalarý gerekmektedir. Nasýl
düþüneceðini öðrenme, gerçekte kritik
düþünmeyi öðrenmedir. Yapýlan deneysel
çalýþmalar da doðru ve etkin bir biçimde
düþünmenin eðitim yoluyla geliþtirilebileceðini öðretilebilir, öðrenilebilir bir
yetenek olduðu yönündedir.
Düþünmek, insan merkezli felsefi
akýmlarýn en önemli malzemesidir.
Düþünmek, insan olmanýn, insanca var
olmanýn kanýtý ve varlýðýn kanýtý
sayýlmýþtýr. Maddeci felsefelerde ise
bazen insanýn en zayýf yönü bazen de
maddenin en karmaþýk ürünü olarak
görülmüþtür. Temel varsayýmýn kaynaðý
hangi felsefi akýmdan alýnýrsa alýnsýn
düþünmek; gerçeðin anlaþýlmasý için gösterilen zihinsel çabadýr. Bu tanýmdan
hareketle düþünmenin, bilginin anlamlandýrýlmasý, gerçeðin anlaþýlmasý için
gösterilen zihinsel etkinlik süreci olduðu
sonucuna varabiliriz. Öyleyse, düþünme
becerilerini geliþtirebilmek için sürecin
uygun ortamlarda iþlenmeye ihtiyacý
vardýr. Dünya, sürekli geliþmekte ve
deðiþmektedir. Doðru ve faydalý bir
biçimde düþünebilen iyi insanlar
yetiþtirmede ve yönlendirmede en etkili
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araç olan eðitim sisteminin de yenilenmesi gerekmektedir. Bu konuda sisteme
ve öðretmenlere büyük görevler düþmektedir. Çünkü bu konuda yapýlan programlar ne kadar iyi olursa olsun, öðretmenler yeterli bilgi düzeyi ve donanýma sahip
deðillerse programlar hedefine ulaþamaz.
Bu nedenle, önce öðretmenlerin kritik
düþünme kavramýný ve önemini kendilerine iyice benimsetmeleri daha sonra
öðrencilerini bu konuda bilinçli bir
biçimde eðitmeleri gerekmektedir. Kritik
düþünebilmenin bilimin ve bilginin bu
kadar öne çýktýðý çaðýmýzda ne kadar
önemli olduðu ortadadýr. Öðrencilerin
kritik düþünme becerilerine sahip olabilmeleri ve kritik düþünmeyi hayatlarýnýn bir parçasý haline getirebilmeleri
için, öðretmenlerin eðitim sürecini kritik
düþünme becerileri esas alýnarak hazýrlanmýþ planlara göre iþlemesi uygun olacaktýr. Kritik düþünme becerilerinin daha
kolay kavranabilmesi için, öðretmenler
öðrencilerin çok boyutlu düþünebilmeleri
açýsýndan, araþtýrma - soruþturma güdümlü tartýþma - örnek olay - deney Sokratik tartýþma - küçük ve büyük grup
tartýþmalarý - gözlem - beyin fýrtýnasý problem çözme gibi teknikleri devreye
sokabilirler.
Öðrencinin, problemin farkýna varmasý,
problemi anlayarak sýnýrlarýný tespit edebilmesi, denemeler yapabilmesi bakýmýndan diðer öðrencilerle birlikte kendisini
özgür hissedeceði bir öðrenme ortamýnýn
saðlanmasý kritik düþünebilme bakýmýndan önemlidir. Ancak bu þekilde oluþan
düþünceler, saðlýklý ve etkin bir düþünce
faaliyetini temsil edebilirler.
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Güneþ ve Dünyada Enerji Deðiþimi - 1

Milankovitch Döngüleri ve
Eksen Kaymasý
Derleyen: Ýsmail Acar

GÜNEÞ ENERJÝSÝNDE
ZAYIFLAMA
Zamaný belirtilmemiþ olsa da
Güneþ'imizin enerji kaybedeceði
konusu Bilgilerimiz kapsamýnda
muhtelif Celselerde vurgulanmýþtýr:
“Çünkü þimdi Üzerinde Rahatça
Dolaþtýðýnýz, artýk bir baþka yöne
doðru kaymadadýr. Þimdi size her
þeyini veren, bir gün hiçbir þey
veremez hale gelecek. O zaman, siz
bugünden, ondan o vakit için alacaklarýnýzdan istifade edeceksiniz.
Ýþte sizin için, onun sýrrý size
bildiriliyor.”
“Ýyi biliniz ki, þimdi hayrýnýza
hýzlý dönmekte olan duracaktýr bir
gün. Ve þimdi o baþladý, yavaþ
yavaþ solmaya. Ve þimdi baþladý, henüz hiçbir þey yapamamýþ
olduðunuzdan- her yaný saranýn
içinde, her yaný kötü için saracak
olan dolmaya.”
Bir 'Özel Celse'de de Güneþ'in
frekansýnýn yani enerjisinin deðiþtiði
açýkça ifade edilmiþtir:

“Soru- Sökün edecek olan ses
(a) arzýn eðiminin deðiþmesi,
(b) ikize tabi olmasý,
(c) bildiðimiz Güneþin, frekans
deðiþtirmesi neticesinde mi olacak?
“Cevap- En son þekli ile olacak."
(Güneþ'in frekans deðiþtirmesiyle)
Bu konu ile ilgili olarak Cumhuriyet
Gazetesi'nde 6 Temmuz 2017'de
yayýmlanan haber dikkat çekicidir:
Bilim Ýnsanlarý:'Güneþ Tembelleþti'
"Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Dergisi'nde yayýmlanan makalede, son yýllarda Güneþ Çekirdeðindeki manyetik aktivitelerin
görülür biçimde azaldýðýna, çekirdeðin
çalýþmasýnda dönüþü olmayan potansiyel deðiþikliðe iþaret eden rekor düþük
seviyelere ulaþtýðýna dikkat çekildi.
“Makaleye göre, Batý Ýngiltere'de yer
alan Birmingham Üniversitesi'nden
Yvonne ELSWORTH, "Durgunluðun
neden ortaya çýktýðý öðrenmek ilginç
olacak" diye konuþtu. Ekibin bulduðu
sonuçlar, 1985'ten bu yana oluþan 3
aktivite döngüsünden birinin normal,
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son iki aktivite döngüsünün ise beklenmedik derecede zayýf olduðunu
gösterdi.
“Güneþ'in yüzeyindeki hareketlerin
de deðiþtiðini belirleyen uzmanlar, son
iki döngüde, Güneþ'in kutup bölgelerindeki hareketinin de yavaþladýðýný
fark ettiler.”
GÜNEÞ ENERJÝSÝ ve DÜNYAMIZ
Güneþ Sistemi'ni teþkil eden Dünyamýz da dahil gezegenler bilinenin aksine Güneþ ile ayný kursta dönmemektedirler. Sistem halinde saatte 70.000 km
hýzla anafor hareketi yaparak uzayda
bir yöne doðru ilerlemektedirler.
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Dünyamýzýn Güneþ'e yaklaþýp uzaklaþmasý, ekseninin açýsýnda deðiþme
gibi biz insanlarýn farkýna varamadýklarý hareketleri Dünyamýzýn aldýðý
enerjiyi önemli ölçüde farklý hâle
getirmektedir.
'Milankovitch Döngüleri'
'Milankovitch Döngüleri' olarak
anýlan bu döngüler, Güneþ'ten
Dünyamýza eriþen enerjinin gücünü
deðiþtirmektedir. 'Milankovitch
Döngüleri' olarak baþlýca üç devinim
söz konusudur:
1. Yörünge Deðiþikliði,
2. Eksen Eðikliði ve
3. Salýným (Yalpalama)
Sýrp asýllý fizikçi,
astronom ve
coðrafyacý olan
MÝLANKOVÝTCH,
bu üç devinimi ele
alarak Dünya'nýn
emdiði Güneþ enerjisi miktarýndaki
deðiþimler üzerine
yapýlmýþ daha önceki çalýþmalarý ileriye taþýmýþ, bunlarý
Dünya'da yaþanan iklim deðiþiklikleri
ile baðdaþtýrarak, deðiþimleri matematiksel formüllere baðlamýþtýr.

Dünya'mýzýn kendi ekseni etrafýnda
dönme (günlük tur) ve Güneþ etrafýnda dönme (yýllýk tur) olan iki temel
deviniminin yanýsýra, binlerce yýllara
uzanan baþkaca döngüleri de vardýr.

1. Yörünge Deðiþikliði: Dünya'nýn
Güneþ etrafýnda dönerken izlediði
yörüngeyi 'elips' olarak biliriz. Elips,
dairenin farklý bir halidir ve bu farklýlýk 'Elipslik Derecesi' olarak tanýmlanýr. 'Elipslik Derecesi'nin '0' olmasý
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'daire', '1' olmasý ise eðiklik derecesi en
yüksek 'elips' anlamýna gelir. Dünya ile
Güneþ arasýndaki 'elipslik derecesi' '0'
ile '0,5' arasýnda deðiþmektedir ve bu
deðiþim 100.000 yýllýk bir döngüde
gerçekleþmektedir.
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maktadýr. Dünya, kendi ekseni etrafýnda dönmesi ve eksen eðikliði nedeniyle
yaklaþýk 25.800 senelik döngüde topaç
gibi yalpalamaktadýr. Bu yalpalanmanýn yanýsýra eksenin ucu 'nütasyon'
denilen kývrýmlar da oluþturmaktadýr.
15.000 yýl önce (MÖ 13.000'de) Vega
Yýldýzý'ný gösteren Dünya ekseninin
Kuzey ucu, bugün Kutup Yýldýzý'ný
göstermektedir. Günümüzden 6.000 yýl
sonra (MS 8.000'de) eksenin ucunun
Kuzey Alderamin Yýldýzý'ný göstereceði
hesaplanmaktadýr.

2. Eksen Eðikliði: 'Günümüzde'
Dünyamýzýn yörünge düzlemine
23,44°'lik bir eðikliðe sahip olarak
batýdan doðuya döndüðü bilinmektedir.
Gerçekte ise Dünya'nýn eksen eðikliði,
22,1° ile 24,5° arasýnda 41.000 yýllýk
bir döngüde deðiþmektedir.

Dünyanýn bu deðiþim ve döngüleri
Bilgilerimizde de vurgulanmaktadýr:
“Ýyice biliniz ki, þimdi Üzerinde
Rahatça Dolaþtýðýnýz, bu gece
hayrýnýza belli süreyi doldurduðundan, bir salýným deðiþikliði içindedir.”
3 - Salýným (Yalpalama, Presesyon):
Salýným hareketine en güzel örnek
topacýn dönerken yalpalamasýdýr.
Dünyamýz da ekseni etrafýnda dönerken benzer yalpalama hareketini yap-

“Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz
her belli sürede bir, her þeyi yeniden
deðiþtirir ve her þey ilk baþtaki gibi
aynen yeniden olur, tekrar bir sürenin
sonuna kadar.”
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“Bu gece ne oldu biliyor musunuz
ve bu gece daha da ne olacak?
Görmeyenlerin daha iyi görmeleri
için, þimdi bildiðiniz renklerin ötesine
varabilmeniz için, sizin Güneþ
Sisteminiz yerinden deðiþti. Þimdi
Üzerinde Rahatça Dolaþtýðýnýz, üç
gün içinde bir deðiþik olacak, hiçbir
þeyden korkmayýnýz, sabýrla bekleyiniz
ki olacak hayrýnýzadýr çünkü.”
Dünya'nýn 100.000 yýllýk 'yörünge
deðiþikliði döngüsü', 41.000 yýllýk
'eksen eðikliði döngüsü' ve 25.800 yýllýk 'salýným döngüsü' bazý dönemlerde
zarar verecek þekilde üst üste gelmektedir.
Zaten insan türü potansiyel olarak
yarattýðý tahribat ile yakýn gelecekte
tüm yaþam dengelerini alt-üst etme
yolundadýr. Ancak 'Milankovitch
Döngüleri' de bazý dönemlerde buzul
çaðlarýný ortaya çýkartacak güce sahip
olmaktadýr. Ýnsan türü, doðanýn efendisi deðil de doðanýn bir parçasý
olduðunu anlasa bile bilimsel bulgulara
göre kendini 'buzul çaðý'nda bulmanýn
eþiðindedir:
Kryon, "Dünyanýn Durumu"
4 Haziran 2017
"Tarih boyunca, Güneþ faaliyetinin
döngülerinden gezegendeki iklim
deðiþimlerini görebilirsiniz. Yeni bir
döngü gelmekte. Ýnsanlar burada olsun
ya da olmasýn döngü gelir. Bu döngü,
ýsýnma ve yüksek karbon dioksit
seviyeleri ile baþlar, sonunda soðuma
gelir. Bu döngü, deðiþik seviyelerde

25
yüzyýllar boyunca tekrar tekrar görüldü. Gene, bir 'mini buzul çaðý'nýn
baþýndayýz.
Bunu görmek için kâhin olmaya
gerek yok. Bunun yerine, geçmiþin
çizelgelerine ve Güneþ'in davranýþýndaki döngülere bakýn. Soðuk bölümü 15
yýl içinde görmeye baþlayacaksýnýz.
Bazýlarýnýz hâlâ ýsýnma döneminin
keyfini yaþýyor. Gelmekte olan senaryo
gezegenin dinamiklerini inceleyenler
tarafýndan biliniyor."
"Mini Buzul Çaðý Geliyor"
Kryon'un bu uyarýsýný destekleyen
görüþler bilimsel bir konferans'ta da
ortaya konulmuþtur:
"Galler'in Liandudno kentinde
gerçekleþtirilen Ulusal Astronomi
Konferansý'nda, "2030 ile 2040 yýllarý
arasýnda Dünya'nýn 'mini buzul çaðý'
ile karþýlaþacaðý" uyarýsý yapýldý.
Konuþmacýlar arasýnda yer alan
Profesör Valentina ZHARKOVA, 2030
yýlýndan sonra Güneþ aktivitelerinde
yüzde 60 oranýnda bir düþüþ
yaþanacaðýný belirterek bu durumun
"370 yýl önce görülen 'Maunder
Minimum Dönemi Buzul Çaðý'ný
hatýrlatýyor" ifadesini kullandý.
'Maunder Minimum' 1645-1715 yýllarý arasýnda Güneþ patlamalarýnýn en
az görüldüðü dönem olarak biliniyor.
Bu dönemde Dünya'da 'mini buzul
çaðý' yaþandýðý için Güneþ patlamalarýyla Dünya iklimi arasýnda doðrudan
bir bað olup olmadýðý araþtýrýlýyor."
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Bilgilerimiz içindeki 'sularýn
donmasý'na deðinen þu satýrlar
düþündürücüdür:
"Ne dilerseniz sorunuz, sorunuz ki,
kalmasýn içinizde kuþkunuz. Çünkü
yola çýkmak zamanýdýr. Çünkü hayrý
vermek için vakit geç... Çünkü
gönüller, gönülleri bekliyor. Çünkü
sular donmak üzeredir, dikkat ediniz."
"NASA: Uzay Çaðý
Rekor Soðuklarý Geliyor!"
Bir öngörü de NASA'dan …
https://www.havaforum.com/nasauzay-cagi-rekor-soguklari-geliyor/
"NASA Langley Araþtýrma Merkezi'nden Martin MLYNCZAK önümüzdeki
birkaç ay içerisinde uzay çaðýnýn en
düþük sýcaklýklarýnýn görülebileceði
konusunda uyarý yayýnladý.
Konuyla ilgili MLYNCZAK ile birlikte araþtýrmalarý yürüten Dr. Tony
PHILIPS Güneþ lekelerinin bugüne
kadarki en düþük seviyelere indiði bir
döneme girdiklerini, 2018 yýlýnýn
çoðunda Güneþ'te leke oluþumunun
görülmediðini belirtti. Dr. PHILIPS
ayrýca bu duruma Dünya atmosferinin
üst katmanlarýnýn karþýlýk vermeye
baþladýðýný söyledi.
NASA'nýn 2001 yýlýnda fýrlatýlan
TIMED uydusundan alýnan verilere
göre gezegenimizin en üst atmosfer
tabakasý olan termosferde soðuma
ile büzülme görülüyor ve atmosfer
yarýçapý giderek azalýyor.
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MLYNCZAK elde edilen verilere
dayanarak þunlarý söyledi: "Þu anda
nitrik oksit seviyesi gerçekten çok
düþük, hattâ Güneþ döngüsünün daha
aktif aþamalarýnda gördüðümüzden 10
kat daha düþük. Eðer mevcut süreç
ayný þekilde devam ederse; çok yakýnda 'uzay çaðý rekor soðuklarý'
görülebilir. Þu anda tam olarak o
seviyede deðiliz ama birkaç ay
içerisinde olabilir".
"ABD'de Soðuk Hava Dalgasý"
31 Ocak 2019 tarihli haber ajanslarý
ve gazetelerden alýnan haberler bu
geliþmeyi bir anlamda doðrulamaktadýr:
ABD'de soðuk hava dalgasý: 12 ölü
"ABD'de son 25 yýlýn en soðuk günleri yaþanýyor. ABD'nin orta batý
eyaletlerini vuran soðuk hava dalgasý
'kutup girdabý' hayatý olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soðuklar nedeniyle 12 kiþi
hayatýný kaybederken, 2.500 uçuþun
iptal edildiði, 10 eyalette posta hizmetlerinin durduðu, okullarda eðitime ara
verildiði belirtildi.
Yetkililer, þiddetli soðuðun gece saatlerinde öldürücü boyutlarda olabileceði
konusunda uyarýda bulundu. Meteoroloji uzmanlarý, donma ve hipodermi
sorunlarýnýn saniyeler içinde ortaya
çýkabileceðini belirterek, halka dýþarýdayken konuþmamalarý ve derin nefes
almamalarý tavsiyelerinde bulundu.
Sýcaklar sýfýrýn altýnda olmak üzere
Minnesota'da 18, Wisconsin'de 14,
Kuzey Dakota eyaletinin Grand Forks
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bölgesinde eksi 54 dereceye kadar
düþerken, sýcaklýðýn eksi 30 dereceye
düþtüðü Chicago'da Chicago Nehri buz
tutarken, kentte tüm tren seferleri iptal
edildi."
MANYETÝK ALANIN
GÜÇ KAYBETMESÝ
Bilindiði gibi Dünyamýzýn coðrafik
ve manyetik eksenleri / kutuplarý farklýlýk göstermektedir.

Dünyanýn Ýç Katmanlarý ve
Çekirdek
Dünya'nýn çekirdeði, çok büyük
oranda demir içeren iki ana katmandan
oluþur: Ay büyüklüðündeki 'Ýç Çekirdek' yaklaþýk Güneþ ýsýsýndadýr ve
katýdýr. Bunu saran katman 'Dýþ
Çekirdek' ise sývýdýr.
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Çaðlar boyunca var olduðu bilinen
manyetik alanýn nasýl oluþtuðu halen
tam anlamýyla anlaþýlabilmiþ deðildir.
Temel bileþeni demir olan katý 'Ýç
Çekirdek'i çevreleyen sývý 'Dýþ Çekirdek'teki madde akýþýnýn, 'dinamo etkisi'
yarattýðý düþünülmektedir. Dünya
soðudukça, 'Dýþ Çekirdek'te sývý haldeki alaþýmýn içindeki demir, 'Ýç Çekirdek'in yüzeyinde katýlaþmaktadýr. Bu
durum Dünya Çekirdeðinin yaydýðý
enerjide önemli bir azalma yaratmaktadýr.
"Dünya'nýn Manyetik Alaný
Güç Kaybediyor"
Grazyna FOSAR ve Franz BLUDORF Berlin'de yaþayan iki araþtýrmacýdýr. FOSAR
eðitimini fizik
ve astro-fizik,
BLUDORF ise
matematik ve
fizik üzerine
yapmýþ ve
bilimsel derlemelerini çok
sayýda kitapta
toplamýþlardýr. Dünya'nýn manyetik
alanýnýn güç kaybetmesi konusunda
þöyle demektedirler:
"Dünya'nýn manyetik alaný ile ilgili
ilk gözlemler 1840'lý yýllarda baþlamýþtýr. Bugün ise uydular, uçaklar,
gemiler aracýlýðý ile bilimsel ölçümler
her gün ve her dakika yapýlmakta. Tüm
bu gözlemlerin amacý, manyetik alaný
oluþturan çekirdekteki deðiþim izlerini
takip edebilmektir.
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Yapýlan çalýþmalar, son 2000 yýl
içinde Dünyanýn manyetik alanýnýn
%38 oranýnda zayýfladýðýný göstermiþtir. Sadece 1829 ve 1967 arasýnda
%6,5 oranýnda aralýksýz azalma saptanmýþtýr. Manyetik alan, 2000 yýl içinde
%38 oranýnda azaldýysa, 1829 ve 1967
arasýnda yalnýz %2,62 oranýnda azalmasý gerekirdi, oysa %6,5 deðerinde
azalmýþtýr. Bu deðerlerden ortaya çýkan
sonuç; son 200 yýlda, manyetik alanýn
azalmasý faktör 2,5 oranýnda hýzlanmýþtýr. Bu hesaplara göre, olasý bir
manyetik kutup deðiþiminin eski
hesaplara kýyasla daha erken gerçekleþeceði anlamýna gelir. Bazý bilim
insanlarý 200 yýldan bahsederken,
bazýlarý yaþadýðýmýz süre içerisinde
gerçekleþebileceðini öne sürmektedir.
Bilim insanlarý, yeryüzünde insanlarýn varolduðu süre içinde, 18 kez
manyetik kutuplarýn deðiþtiðini tespit
etmiþlerdir. Bunlarýn hiçbirinde insanlýk nesli tükenmemiþtir. Bu tür
deðiþimlere 'evrim motoru' olarak
bakýlmalýdýr. Ama olasý bir kutup kaymasý, küre ekseninin devrilmesine yol
açamaz. Manyetik alan ile Dünya
dönüþünün bir baðlantýsý vardýr. Ancak
manyetik alanýn azalmasý ile Dünya'nýn
durma noktasýna gelmesi olasýlýðýna az
þans verilmektedir. Ancak Dünya'nýn
manyetik alaný, jeomanyetik Güneþ
fýrtýnalarýna karþý bir kalkan görevi
yapmaktadýr. Manyetik alanýn zayýflamasý ile tehlikeli sonuçlar ortaya çýkabilir. Jeomanyetik fýrtýna Dünyamýza
yaklaþtýðýnda, atmosferimiz ýsýnma
yüzünden geniþler, geniþleme sonucu,
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uydular yörünge kaymasýna uðrar, ayný
zamanda radyasyon uydularýn elektroniðini devre dýþý býrakýp yeryüzünde
tahribata yol açabilir."
www.fosarbludorf.com/polwechsel/in
dex.htm ve
http://www.infethiye.net/turkish/notlar/foton-kusagi-etkisindeyiz.htm
Manyetik alanýnýn güç kaybý ile
ilgili olarak hazýrlanmýþ "Dünyanýn
Manyetik Alaný Çöküyor (Earth's
Magnetic Field is Collapsing)" video
klipi bu deðiþimi çok güzel vurgulamaktadýr:
https://youtu.be/NIQjl0MkHDE
"Dünya'nýn Manyetik Alaný
Yok Olmak Üzere!"
Aþaðýdaki alýntý bilimsel yayýnlar
yapan bir internet sitesi'nden… Her ne
kadar baþlýk 'Manyetik alan yok oluyor'
diyorsa da metnin içinde 'manyetik
alanýn zayýfladýðý' anlatýlýyor:
Dünya'nýn Manyetik Alaný
Yok Oluyor!
"Bu iddia, gezegenimizin manyetik
kutuplarýnda yüksek teknoloji ürünü
ekipmanlarla ölçüm yapan bilim insanlarýndan geliyor. Onlara göre
Dünya'daki yaþamý borçlu olduðumuz
manyetik alan yavaþ yavaþ zayýflýyor.
Gezegenimizin kalbinde erimiþ
metalden oluþan sýcak bir çekirdek
var. Bu çekirdek, yarattýðý yer çekimi
gücüyle sadece nesnelerin yer yüzünde
kalmasýný saðlamýyor. Ayný zamanda
atmosferin daðýlmasýný önlerken, zarar-
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lý Güneþ ýþýnlarýný da geriye yansýtýyor.
Ancak Dünya'nýn ve yaþamýn bu büyük
kalkaný yok olmak üzere.”
Yeryüzündeki eski kayaçlarýn incelenmesi, Dünya'nýn daha önce birkaç
kez manyetik alan deðiþimi yaþadýðýný
ortaya koyuyor. Çekirdek ile kabuk
arasýndaki erimiþ metal denizlerindeki
güçlü akýntýlar, muazzam bir mýknatýs
etkisi yaratýyor. Ancak bu akýntýlar
kararlý deðiller. Kanýtlar bir sonraki
manyetik alan dönüþümünün yakýn olabileceðini gösteriyor. Avrupa Uzay
Ajansý ESA'nýn topladýðý uydu verileri,
manyetik alanýn tahmin edilenden on
kat daha hýzlý bir þekilde yok olduðunu
gösteriyor. Manyetik alanýmýzýn gücü
10 yýlda bir %5 oranýnda azalýyor.
Bilim insanlarý manyetik alanýmýzýn
fazlasýyla zorlandýðýna iliþkin veriler
sunmaktalar.
2015 yýlýnda gerçekleþen bir Güneþ
patlamasý sonrasý Dünya'ya ulaþan ýþýnlar, manyetosfer tabakasýnda çatlaklara
neden oldu. Bu patlamadan bir yýl
sonra, ayný Güneþ ýþýnlarýnýn Güney
Kutbu'na kýrbaç gibi çarptýðý anlaþýldý.
Kuzey ve Güney Amerika'da bazý bölgelerde radyo sinyallerinde kesintiler
meydana geldi. Gelecekte gerçekleþebilecek benzer Güneþ patlamalarýnýn,
modern teknolojik yapýlarý tehdit edebileceði söyleniyor."
http://www.webtekno.com/yasamintemel-yapi-taslarindan-dunya-ninmanyetik-alani-yok-olmak-uzereh40425.html
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MANYETÝK KUTUPLARIN
YER DEÐÝÞTÝRMESÝ
Bilimsel bulgular Dünyamýzýn
manyetik kutuplarýnýn tarih boyunca
birçok kez yer deðiþtirdiðini ve bu
olayýn ortalama 300.000 yýlda bir
tekrarlandýðýný göstermektedir. Verilere
göre manyetik kutuplar, 20. yüzyýlýn
baþýnda yýlda 9 km. yer deðiþtirirken,
son yýllarda bu deðiþim yýlda yaklaþýk
41 km'ye çýkmýþtýr.
Bu yer deðiþiminin nedeni tam olarak
anlaþýlmamýþ olsa da 'Yer Çekirdeði'nin
dönme hýzý ile 'Yer Kabuðu'nun dönüþ
hýzý arasýndaki farkýn bu kaymaya
neden olabileceði düþünülmektedir.
Çekirdekteki sývý hareketi de bu deðiþimi gerçekleþtirmektedir.
"Dünya'nýn Jeomanyetik Ekseni 200
km Kaydý" Hürriyet Gazetesi'nde 14
Þubat 2002'de yayýmlanan bir haber,
Dünyanýn jeomanyetik eksenindeki
önemli bir hareketi haber vermekteydi:
"Rusya Kara Kuvvetleri'ne baðlý olarak askeri amaçlý fizik gözlemi yapan
bir Enstitü, sansasyonel bir tespit yaptýðýný açýklayarak Dünya'nýn jeomanyetik kutuplarýnýn 200 kilometre kaydýðýný duyurdu. Son dönemde Dünyamýzda gözlenen deprem ve uçak
kazalarýnýn bu deðiþimle ilgili olabileceði öne sürüldü. Enstitü'nün yöneticilerinden Yeveni ÞALAMBELIDZE,
yaptýðý açýklamada 200 kilometrelik
kaymanýn özel âletlerle tespit edildiðini
belirtti. ÞALAMBELIDZE, son
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dönemde Dünyamýzda gözlenen
deprem, sýklaþan uçak kazalarý ve daha
birçok negatif olgunun manyetik alan
kaymasýnýn bir sonucu olduðunu öne
sürdü. Kaymanýn Dünya'nýn kendisinden kaynaklanmadýðýný da özellikle
belirten Rus bilim insaný, "Manyetik
alandaki kaymanýn dünyayla ilgisi yok,
hattâ Güneþ'le de ilgili deðil; böylesine
güçlü alan deðiþimi, tüm Güneþ Sistemi'nin, hattâ tüm Samanyolu Galaksisi'nin evrende geçtiði daha güçlü bir
çekim alanýna baðlanabilir" dedi.
Dünya jeomanyetik alanýnýn yer
deðiþtirmesiyle kutuplarýn yerinin
deðiþtiði anlamý çýkmadýðýný vurgulayan ÞALAMBELIDZE, "jeomanyetik
alan, Dünya'nýn merkezinde akýcý
haldeki maðma kütlesine baðlý, kutuplarýn coðrafik konumuyla ilgisi yok"
diye konuþtu. Dünyamýz'da jeomanyetik kutuplarýn kaymýþ olmasý
nedeniyle sýradan insanýn farkýna varamadýðý ilginç baþka olaylarýn da
yaþandýðýný söyleyen Rus fizikçi, þunlarý ekledi: "Dünyamýzýn kendi ekseninde dönme hýzýnda da deðiþim
gözleniyor. Sýradan insan bu saniyelik
deðiþimi fark etmese bile ölçüm âletlerimiz, iki hafta önce Dünya'nýn daha
süratli, son günlerde ise normalden
daha yavaþ çevresinde döndüðünü
tespit etti. Bu hýz deðiþimi manyetik
enerji çýkýþýnýn dengesizliðinden kaynaklanýyor".
Enstitü'nün yaptýðý tüm tespitlerin
Rusya meteoroloji ve ilgili tüm kurumlarla paylaþýldýðý da vurgulandý."
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"Manyetik Kutuplar Hýzla Yer
Deðiþtiriyor" 11 Ocak 2019'da yayýmlanan EuroNews kaynaklý haberde de
þöyle denilmektedir:
Dünya'nýn manyetik kutuplarý
yerinden oynuyor ve bunun nedenini
tam olarak bilemiyoruz. Bilim Dergisi
Nature'de yayýnlanan bir makaleye
göre, Dünya'nýn derinliklerinde
yaþanan bir deðiþim Kanada üzerindeki
kuzey manyetik kutbunu Sibirya'ya
doðru çekmeye baþladý. Bu deðiþim o
kadar hýzlý yaþanýyor ki, jeomanyetizm
uzmanlarý acil durum ilan etti. 2020'ye
kadar güncelliðini korumasý beklenen
ve gezegendeki tüm navigasyon sistemlerinde yer alan ve standartlarý
belirleyen 'Dünya Manyetik Modeli'nin
hýzla güncellenmesi gerekiyor. 30
Ocak'ta toplanacak olan uzmanlarýn
manyetik model üzerinde gerekli
deðiþiklikleri öncelikle yapmasý son
derece hayati. Çünkü günümüzde
ulaþýmdan iletiþime pek çok aygýt, taþýt,
sistem ve sektörün varlýðý bu modelin
doðru þekilde iþlemesine baðlý.
Dünya'nýn manyetik kutuplarý sadece
günümüz teknolojileri için hayati deðil,
gezegende hayatýn ve insanoðlunun var
olabilmesi için temel þart. Uzaydan ve
Güneþ'ten gelen zararlý radyasyonlarý
ve partikülleri tutmaya yardýmcý olan
bu manyetik alan, suyu ve atmosferi
olmasý gerektiði deðerde tutuyor. Adeta
gezegenin kalbi gibi çalýþan bu mekanizma Dünya'yý ve içindeki hayatý dýþ
etkenlerden koruyor. Manyetik alanda
beklenenden daha hýzlý deðiþiklik
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olduðu 2018 yýlýnda fark edildi.
Manyetik kutuplar sürekli hareket
ediyor ancak yaþanan deðiþim ilk kez
navigasyon hatalarýnda güvenli kabul
edilen sýnýrlarýn dýþýna çýktý. Nedeni ise
hâlâ bilinmiyor."
https://tr.euronews.com/2019/01/11/d
unyanin-manyetik-kutuplar-hizla-yerdegistirmeye-basladi
Bir Ruhsal Tebliðden...
Bu konu ile ilgili bir Bilgi de Bedri
Ruhselman'ýn 'Ýlâhi Nizam ve Kâinat'
kitabýnýn 158-159 sayfalarýnda yer
almaktadýr: Bedri RUHSELMAN,
'Ýlâhi Nizam ve Kâinat'
“…. [misafir] gezegenin manyetik
alanýnýn tazyiki altýnda Dünya ekseninin 23°27'lýk meyli, 13° daha artacak
ve Dünya'nýn ekseni, yörüngesine dik
durumdan 36° eðri bulunacaktýr.
Kutuplarýn ilk kayma hareketi misafir
gezegenin Güneþ sistemine gelecek ilk
direkt tesirleriyle baþlar.
“Buradaki tazyik mefhumu kaba
mânâda ele alýnmamalýdýr, dýþarýdan
gelen bir itiliþle Dünya çarpýlýyor veya
eðiliyor gibi düþünülmemelidir. Küre,
kutup dediðimiz iki sabit noktayý birbirine birleþtiren ve eksen denilen bir
düz hat etrafýnda döner. Buradaki
kutup noktalarýnýn teþekkülü, kürenin
bünyesindeki ve manyetik alanýndaki
zýt deðerlerin, yani hareketlerin teþkil
ettiði muvazene neticesidir. Binaenaleyh küre dahilinde herhangi bir
sebepten, dengelerde deðiþme hâsýl
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olursa o zaman sýfýr noktalarý, diðer
tabirle kutup noktalarý yerlerini
deðiþtirebilirler. Yani eski yerlerine
göre kutuplar küre üzerinde az veya
çok olmak üzere öne, arkaya, saða, sola
doðru kayabilirler.
Denge prensibi mucibince, ekvator da
ona göre yerini deðiþtirir, yeni kutuplara göre münasip yerini alýr. Bu vaziyetin meydana gelmesi demek, kürenin
kendi ekseni etrafýnda dönerken, eski dönüþ yönünden ayrýlýp yeni kutuplarýn arasýnda teþekkül eden eksen etrafýnda, evvelkine nazaran deðiþik bir
yönde dönmeye baþlamasý demektir.”
Keza Bedri Ruhselman'ýn ayný
kitabýnýn 161. sayfasýnda þu satýrlara
rastlamaktayýz: Bedri RUHSELMAN,
'Ýlâhi Nizam ve Kâinat:'
“Demek ki kutuplarýn küre üzerinde
yer deðiþtirmesine ilk sebep olan tesir
misafir gezegenden gelecek, ondan
sonra bu iþi tamamlayacak olan tesir de
arzýn bizzat kendi bünyesindeki hareketlerin, deðer farklýlaþmasý mekanizmasýyla devam edecektir. Böylece,
dengesi bozulmuþ olan Dünya'nýn tam
bir denge hâline gelinceye kadar
geçireceði denge deðiþmeleri yüzüncü
seneyi takip edecek senelerde daha
ziyade artarak kutup noktalarýnýn
yukarýda çizdiðimiz yerlere süratle
yaklaþmasýný saðlayacaktýr.”
Gelecek Sayýda Dünyamýz'ýn titreþim/
enerji deðiþimi (Schumann Rezonansý)
konusu ele alýnacaktýr.
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Beyindeki tutkal: Glia

Doç. Dr. Çaðhan Kýzýl,
Birgün'den

lzheimer durumunda glia
hücrelerinin sayýsý artmakta
ancak bu hücreler "yararlý"
iþlevlerini býrakýp sinirlerin
ölümüne yol açan "zararlý" iþlevler
kazanmaktadýrlar. Yetiþkin insan beyninde 100 milyar sinir hücresi (nöron)
bulunur. Birbirleriyle iletiþimde olan
nöronlar; hafýza, muhakeme, organlarýn
iþleyiþi ve edimsel etkinlikleri düzenler.
Nöronlarýn iþleyiþi ve hastalýk durumundaki davranýþlarý, bilim insanlarýnýn
uzun zamandýr ilgisini çekmektedir ve
birçok beyin hastalýðýnýn tedavisi için
sinir hücrelerine odaklanýlmýþtýr.

A

17. yüzyýlda Ýngiliz fizikçi Robert
Hooke ve Hollandalý mikrobiyolog
Antonie Van Leeuwenhoek'un icat ettikleri mikroskoplarla dokulara yakýndan
bakmak mümkün hâle gelir. 1858'de
Alman anatomist Joseph Von Gerlach, bir
boyama yöntemi geliþtirerek beyindeki
hücrelerin uzantýlarýnýn birbirleriyle bað-

landýðýný bulur. 1873'te Ýtalyan patolog
Camillo Golgi, baþka bir yöntem ile
Von Gerlach'ýn hücrelerini daha da detaylandýrýr. 1887'de, Ýspanyol anatomist
Santiago Ramón y Cajal, Golgi'nin metodu ile beynin günümüzde de kullanýlan
detaylý çizimlerini oluþturur. Cajal'ýn
1889'da Almanya'da katýldýðý bir kongrede buluþlarýný sunmasý, birçok bilim
insanýnýn Cajal'ýn hücrelerinin beynin ana
hücreleri olduðu fikrini kabul etmesini
saðlar (Albert Von Kolliker, Wilhelm His,
Auguste Forel). Yunanca'da kiriþ anlamýna gelen nöron kelimesi ise ilk defa 1891
yýlýnda Alman anatomist Heinrich Von
Waldeyer tarafýndan kullanýlýr. Golgi ve
Ramón y Cajal, 1906 yýlýnda çalýþmalarý
ile Nobel ödülü kazanýrlar.
Fakat beynimizde, sinir hücreleri dýþýnda baþka hücre tipleri de vardýr ve onlarýn
iþlevlerini öðrenmek, tedavisi olmayan
hastalýklarýn çözümü için umut ýþýðý olabilir. Bu hücrelerden biri glia'dýr. Cajal,
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aslýnda bu hücreleri de çizmiþtir. Ancak
glia'nýn þekilleri nöronlara nazaran
düzensiz ve daðýlýmlarý rastgele olduðu
için glia üzerinde durmamýþtýr. 1858'de
Alman doktor Rudolf Virchow, beyin
dokusunu baðladýðýný düþünerek glia'ya
Yunanca "tutkal" anlamýna gelen bu adý
vermiþtir. Özellikle 20. yüzyýlýn ortalarýnda glia'nýn birçok iþlevi olduðu
düþünülmeye baþlanmýþ, son yarým
asýrdýr da bu hücrelerin hem beynin normal iþlemesi için gereken hem de hastalýk
durumlarýnda bozulan görevleri keþfedilmiþtir. Glia'nýn sayýsý nöronlardan
fazladýr ve beyinde en az sinirler kadar
önemli iþler yapmaktadýr. Glia, sinir
hücrelerinin elektrik sinyallerini iletmeleri için gereken miyelin maddesini
sentezler, toksik maddeleri ortamdan
uzaklaþtýrarak sinirlerin saðlýklý kalmasýný saðlar, yeni sinir hücreleri üretir,
beynin baðýþýklýk sistemini oluþturur,
enerji metabolizmasýný ve hafýzayý düzenler (Einstein'ýn beyninde matematikle
ilgili olduðu düþünülen bölgede yüksek
sayýda glia bulunmuþtur).
TIPTA GLÝA
Glia'nýn, sinir sisteminin saðlýklý
iþlemesinde elzem olduðu düþünülmektedir. Birçok bilimsel çalýþma glia hücrelerine odaklanmaktadýr, çünkü sinir
hücreleri ile yapýlan araþtýrmalar hastalýklarýn tedavisi için gerekli sonucu verememiþtir. Örneðin, Alzheimer durumunda
glia hücrelerinin sayýsý artmakta ancak bu
hücreler "yararlý" iþlevlerini býrakýp sinirlerin ölümüne yol açan "zararlý" iþlevler
kazanmaktadýrlar. Ayný þekilde, sinir
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hücresi oluþturan glia, Alzheimer ve
birçok sinir sistemi hastalýðý durumunda
bu iþlevini yitirir. Bizim çalýþma grubumuzda ve baþka araþtýrmacýlarýn laboratuvarlarýnda, glia hücrelerinden sinir hücresi yapýmýnýn tetiklenmesinin, beyin
hastalýklarýna çare olup olamayacaðý
araþtýrýlmaktadýr (http://tiny.cc/qtvrbz).
Glia, kanser tedavisi için de önemlidir.
Bazý beyin kanserlerinde (glioblastoma),
glia aþýrý bölünerek tümör oluþturmaktadýr. Bu bölünmeyi durdurmak ve belki
kanseri, sinir hücresi yapýmýna yönlendirmek bir tedavi sunabilir. Glia,
epilepsi için de oldukça önemlidir.
Epilepsinin nasýl tüm beyinde bir anda
baþladýðý bilinmemektedir. Son zamanlarda glia'nýn sinirleri uyararak bu krizlerin
baþlamasýný saðladýðýna yönelik hipotezler öne sürülmüþtü. Geçen hafta Prof.
Emre Yaksi'nin laboratuvarýndan yayýnlanan ve zebra balýklarýnda yapýlan çalýþmada glia hücrelerinin sinir hücrelerini
epilepsi krizinden koruduðu, ancak bir
süre sonra bu iþlevlerini kaybedip krizin
tüm beyine yayýlmasýna yol açtýklarý
keþfedildi. (http://tiny.cc/mzvrbz)
Dolayýsýyla glia hücreleriyle yapýlan
araþtýrmalar, çözümsüz olan birçok beyin
hastalýðýnýn tedavisi için önemli arz
etmekte. Yeni ilaç geliþtirme çalýþmalarý,
glia'dan elde edilen bilimsel bilgi üzerine
inþa edildiðinde farklý hastalýklarýn
tedavisi için sonuç alma þansýmýz olacak.
Kimbilir belki glia, sinir sisteminde
nöronlardan bile daha önemli bir konum
kazanacak. Beynin sýrlarý bizi þaþýrtmaya
devam edecek.

34

SEVGÝ DÜNYASI

Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Gümüþ Sicimler
Yazan: Tobin Hart, Ph.D.
Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz Tobin Hart geçen ay "Altýn Kökler"
baþlýðý altýnda spiritüel insanlarýn bazý özelliklerinden bahsetmiþti. Onlarýn
ahlâki ve etik seçimlerinin ne denli kaliteli olduðunu, bu seçimleri ortaya
çýkaran nedenlerin temelinde onlarýn genellikle diðer insanlara gösterdikleri
sevginin ve alâkanýn yaný sýra neyin evrensel ilkelere uygun ve doðru olduðuna
dair verdikleri kararlarýn bulunduðunu açýklamýþtý.
Çünkü bu tarz seçimler içimizdeki en üstün doðayý ve en üstün ümidi harekete
geçirmekte ve bu uðurda en iyisini yapabilmek ve baþarabilmek için bize kuvvet
vermektedir. Altýn Kuralýn en hakiki kökünü yani- içimizdeki sevgi, iyilik ve
hizmet aþkýyla dolu olan o yeri, sýklýkla çocuklarda bulduðumuzu söyleyen
Tobin Hart, bazý teorisyenlerin bu konudaki fikirlerinin tersine, çocuklarýn;
haksýzlýðý, adaletsizliði, ikiyüzlülüðü ve ýstýrabý hemen anlayýp ayýrt etme özelliklerinin yanýsýra, doðrunun ne olduðunu anlama, empati kurma, sevgi ve
þefkat duygularýný ifade etme ve baðýþlama gibi inanýlmaz güzel niteliklerinin de
olduðunun altýný çizmiþti.
Yazarýmýz, böylesine bencilliðin ve kendine dönüklüðün olduðu bir dünyada
çocuklardaki bu doðal kapasiteyi artýrmanýn ve güçlendirmenin yollarýndan
birinin de çocuklar neyi görürlerse onu yaptýklarýndan dolayý, örnek olmak
olduðunu söylemiþti. Bu amaçla, sevgimizi çocuklarýmýza, kendimize ve çevremizdeki dünyaya nasýl ifade ettiðimizi davranýþlarýmýzla göstererek, onlara kalpleriyle dinlemelerini öðretmeyi salýk vermiþti. Zira eþimize nasýl davrandýðýmýz,
bizi zorlayan bir komþumuza hangi sözleri sarf ettiðimiz ya da trafikte bizi
sinirlendiren birine nasýl davrandýðýmýz çocuklara kendi eylemlerinin haritasýný
sunuyordu. Ve kendi geliþimimiz ile çocuklarýmýzýn geliþimi hep iç içe olduðundan dolayý da onlarla birlikte büyüyorduk.
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Tobin Hart, ahlâký canlý tutan kökü, insanlarla kalben buluþtuðumuzda, onlarýn
dünyalarýný hissettiðimizde ve onlarý anlayabildiðimizde, onlara karþý þiddet
uygulamamýzýn imkânsýz hale gelmesi olarak açýklamýþtý.
Yazarýmýz ayný konunun "Görmenin Ýki Yolu" baþlýðýnda ise esas olanýn insanlarýn içini görmek, onlarý hissetmek, onlarla temas kurmak ve onlarýn gerçekte
kendileri olmalarýný saðlamak olduðunu söylemiþti. Diðer bir deyiþle bu,
dünyayý ölçülmesi, kontrol edilmesi ve manipüle edilmesi gereken bir yer gibi
görmek yerine, diðer insanlarla kalpten buluþmayý seçmekti. Zira Antoine de
Saint-Exupery'nin Küçük Prensi de bu tarz bir görmeyi seçmiþti ve þunlarý
demiþti: "Ýþte benim sýrrým, çok basit bir sýr bu: Doðrularý sadece kalbinle
görebilirsin çünkü sana gerekli olan göze görünmeyendir."
Çocuklarýmýzla birkaç dakika sessizce oturarak, birlikte derin nefesler alarak,
göðüs kýsmýmýza farkýndalýðýn nazikçe gelmesini saðlayarak onlara çok þey
öðretilebileceðimizi vurgulayan yazarýmýz, günlük karmaþadan, endiþe ve
kaygýlardan bu þekilde uzaklaþabileceðimizin, kalplerimize sevecenliðin yerleþebileceðinin altýný çizmiþti.
Bu ay konumuza “Gümüþ Sicimler” baþlýðý altýnda devam ediyoruz.
ki keman ayný odada yan
yana yerleþtirildiðinde ve
birincinin tellerinden birine
dokunulduðunda, diðer
keman da ayný sesi verir. Buna fizikte
akustik týnlaþým adý verilir. Teline
dokunulan kemanýn ses dalgalarý
titreþerek, diðerinin de ayný titreþimi
çýkarmasýný saðlar. Böylece kemanlar
bu titreþimde birbirlerine baðlanýrlar.
Empatik týnlaþým da ayný þekilde
çalýþýr. Birinin düþünceleri, duygularý,
ruh hâlleri ve ona ait her þey titreþimlerden oluþur ve bu enformasyon
diðerinin bedenine ve ruhuna ayný
yolla iletilir.

Ý

Çocuklar sýklýkla diðer insanlarýn
düþünce ve duygularýyla týnlaþýma

geçtiklerinde onlarla bir çeþit içsel bað
kurarlar. Julian'ýn annesi ondaki bu
durumu þöyle anlatmýþtý: "Julian adeta
benim zihnimi okuyor. Henüz konuþmaya baþlamadan önce bile
düþündüðüm her þeyi kavradýðýný görür
ve þaþýrýrdým. Bu oldukça tuhaftý ama
sürekli oluyordu. Bunu eþimle de paylaþýrdým ama o genellikle söylediklerime inanmaz ve onlarý kulak ardý ederdi. Ta ki günlerden bir gün Julian ve
eþim kamyonetle birlikte yolculuk
yapana kadar… Eve vardýklarýnda eþim
yanýma gelerek: "Tamam artýk sana
inanýyorum. Julian ile birlikte kamyonetin içinde gidiyorduk ki aniden bana:
"Belli ki iþeme ihtiyacýn gelmiþ, neden
kamyoneti durdurmuyorsun?" diye
sordu. Gerçekten de tam o anda bunu
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düþünüyordum ve bunu dýþýmdan belli
ettiðimi de hiç sanmýyorum."
Jean ise þöyle demiþti: "Sekiz yaþýndaki kýzýmýn baþý aðrýdýðýnda benimkinin de aðrýyacaðýný bilirim. Bazen
tam da zamanýnda bana: "Anne miden
mi aðrýyor? Kendini kötü mü hissediyorsun?" diye sorar. Gerçekten de birbirimizle doðal olarak týnlaþým halindeyiz. Kýzým bunu hangimizin baþlattýðýný hep öðrenmeye çalýþýr. Yani aramýzdan kimin kimi önce etkilediðini..
Bazen de buna ilk önce benim sebebiyet verdiðimi düþünerek bana kýzar.
Bazen çocuklar duygularla týnlaþýma
geçerler. Þimdi orta yaþlarýnda olan
profesyonel iþ hayatýndaki Ellen þöyle
anlatmýþtý: "Diðer insanlarýn tam olarak
neler hissettiklerinden daima emin
olurdum. Birisi düþündüðü veya hissettiði bir þey üzerinde konuþtuðunda
onlarýn ne derece dürüst olup olmadýklarýný hemen söyleyebilirdim. Böylece
insanlarýn gerçekte hissettikleri þeyleri
deðil de baþka bir þeyi söylediklerini
hissedebiliyordum. Tam anlamýyla
derin bilen bir çocuktum ki bu daha
sonra doðrulanacaktý."
Bu týnlaþýmlý bað bazen çok eski bir
arkadaþ ile de olabilir. "Üç yaþýndaki
Lissy dün jimnastik salonunda çok
garip bir deneyim yaþadý" diye anlatmaya baþladý annesi. "Yaklaþýk 1.5
yaþýnda olan küçük bir çocuk kýzýmýn
yanýndan yürürken baþýný sallamaya,
kýzým da ona ayný tepkiyi vermeye
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baþladý, gülerek. Küçük çocuk
"Merhaba" dedi kýzýma ve o da baþýný
yeniden sallayarak güldü. Sonra da
çocuk yürüyerek oradan ayrýldýktan
sonra kýzým bana doðru dönerek: "Beni
onun aðabeyi olduðum zamandan hatýrlýyormuþ" dedi. Ben de ona: "Sen
aðabeyi miydin?" diye sordum. "Evet
anne. Onun aðabeyiydim. Derken birisi
beni düþürdü ve senin Lissy'in oluverdim."
"Derin empati" dediðim bu hâl
zaman içinde geliþebilir ve bunun en
güzel yaný çocuklarýn neyin kendilerine
ait ve neyin olmadýðýný ayýrt etmesini
saðlamasýdýr. Týpký Jean ve sekiz yaþýndaki kýzýnýn araþtýrdýklarý gibi. Bunu
yapmanýn en kolay yolu çocuðun kapasitesini bastýrmak yerine aldýðýnýz notlar üzerinde konuþmak, mukayeseler
yapmaktýr. Çocuklar önce egoyu
geliþtirip de sonradan empatik týnlaþýma sahip olmazlar. Bunun tam tersi
olur. Onlar doðal olarak ruhlarý açýk
varlýklardýr ve zaman içinde "benimkini" "sizinkinden" ayýrt edebilecek bakýþ
açýlarý geliþtirirler. Ama eðer birisine
güven duymazlar ise ve doðal týnlaþýmý
red ederlerse, derin empati hiçbir
zaman ortaya çýkmadýðý gibi bu patolojik bir sýnýr problemi haline de
gelebilir.
Söylediðim gibi, empati sözcüðü
esasen "içeriye doðru hissetme"
mânâsýndadýr. Bizler sadece fiziksel
beynimizle deðil akýl ve ruhumuzla da
bu tarz bir hissetmeyi gerçekleþtiren
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varlýklarýzdýr. Diðer bir deyiþle bu,
bilincin sihrinin; maddi bedenimiz,
içindeki kimyasallarýmýz ve nöronlarýmýz ile harmanlanmasýdýr. Bu konuda yapýlmýþ pek çok çalýþma bedenler
arasýndaki iletiþimin bilimsel kanýtlarýný sunmuþtur. Araþtýrmacý ve eski
bir Psikoloji profesörü olan Dean
Radin birbirini daha önce hiç
görmemiþ ve tanýmamýþ iki erkeðin
birbirlerinden izole olacak biçimde
ayrý odalara konulduðu bir araþtýrma
yürütmüþtü. Birinci odadaki adamdan,
diðer odada bulunan kiþiye sevgi dolu
düþünceler göndermesi istenmiþti.
Bunu yaptýðý anda bu düþünceyi
alan diðer adamýn tansiyonunda
düþme kaydedilmiþti. Birinci odadaki
adamdan bu kez kýzgýnlýk dolu
düþünceler düþünmesi istendiðinde,
ikinci odada bulunan adamýn tansiyonu
anýnda yükselmiþti. Bu iki adam
gerçekten birbirlerini daha önce hiç
görmemiþ, hiçbir fiziksel temasta
bulunmamýþ ve sözel anlamda da
hiçbir irtibatlarý olmamýþtý. Ýkinci
odadaki adam kendisine gönderilen
düþüncelerin sevgi dolu veya kýzgýnlýk
dolu olduðuna dair bilinçli bir ayrým
yapamamýþ olmasýna raðmen tansiyonunda deðiþimler yaþamýþtý. Çünkü
önemli olan o düþünceleri bedeninin
kayýt etmesiydi.
Büyüdükçe biz bedenimize çok da
dikkat etmemek üzere eðitiliriz. Çünkü
daha çok kafalarýmýzýn içinde yaþama
eðilimindeyizdir. Böylece beden bilgeliðinin bize vermeye çalýþtýðý küçük
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ipuçlarýný es geçeriz. Çocuklar
kafalarýnýn içinden çok bedenleriyle
öðrenmeye baþladýklarý için, bedensel
sinyallere karþý çok daha hassas olabilmektedirler. Bununla birlikte, bu
duyguyla ne yapmalarý gerektiðini her
zaman bilemeyebilirler ve bu bazen
empatik bir çocuk için ciddi bir problem teþkil edebilir. (Ellen örneðinde
olduðu gibi)
Bedensel týnlaþýmýn uç bir örneði
olarak, hassas ruhlara sahip olan bazý
insanlarýn bedenlerinde aniden beliren
stigmata benzeri iþaretlerden kayýt altýna alýnmýþ ve dosyalanmýþ olanlarý
mevcuttur. (Çevirmenin Notu: Stigmata, Ýsa'nýn çarmýha geriliþi sýrasýnda
vücudunda oluþan yara ve lekelerin ve
de acýnýn verdiði duyarlýðýn ismidir.
Terimin kökeni Pavlus'un Galatlar'a
yazdýðý bir mektuba dayanýr. Bu mektupta Pavlus: "Bedenimde Ýsa'nýn sahip
olduðu yaralarý taþýyorum." dedi.
Stigmata, Yunanca stigma kelimesinin
çoðuludur.). Bengalli Ramakrishna bir
çocuk olarak evrendeki her þeyin birlik
içinde olduðunun farkýna varmýþtý.
Manastýrýn bahçesinden Ganj Nehri'ne
baktýðý bir gün, iki kayýkçýnýn birbirleriyle yumruklaþtýklarýný seyrederken
bu yumruklardan bir kaçýnýn etkisi
(þahitlerin eþliðinde) vücudunda anýnda
belirmiþti.
Bir grup çalýþmasýnda, birlikte
çalýþtýðým ebeveyn ve çocuklardan
grupta çok iyi tanýmadýklarý kiþilerle
eþleþmelerini rica etmiþtim. Böylece bir
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yetiþkin bir çocuk ile eþleþecekti. Elbet
ki bu sadece çocuklarýn olduðu bir
grupta da yapýlabilirdi. Ýlk yaptýðým
þey, kýsa bir gevþeme egzersizi yaptýrmak oldu. Böylece ortama daha rahat
uyum saðlayabiliyorlar ve bilinçlerini
daha derin bir alýþa hazýr hâle getirebiliyorlardý. Yetiþkinler genellikle
bunun için daha fazla zamana
ihtiyaçlarýný söylerken, çocuklar onlardan daha hýzlý ve daha kolay biçimde
uyumlanabiliyorlardý. Derken birbirleriyle karþýlýklý olarak oturduklarýnda
onlardan içlerini boþaltmalarýný ve
sonra da birbirlerinin gözlerine
yumuþakça bakarken (bazýlarý gözlerini
kapamayý tercih ediyordu) birbirlerinin
iznini alarak kendilerini karþýlarýnda
oturan kiþi ile karþýlýklý olarak uyumlamalarýný rica ediyordum.
Birkaç dakika sonra bu deneyim
esnasýnda neler hissettiklerini ya da
neler duyup, gördüklerini anlatmalarýný
istiyordum. Sonuçlar sýkça þaþýrtýcý
oluyordu özellikle de çocuklar
karþýlarýndaki yetiþkinin karakterini,
zihin halini tam tamýna anlatýp da
onlara bir miktar bilgelik sunduklarýnda.. Bu egzersiz çok basit olduðundan
dolayý, sürekli yapýlmasýnda bir sakýnca yoktur. Bu karþýlýklý etkileþimde
onlardan neyi hissettiklerini anlatmalarýný rica ettikten sonra bu kez
karþýlarýndaki kiþilerden geri bildirim
almalarýný istiyordum. Sonra da grubu
yeniden biraraya getirip, izlenimlerin
birbirleriyle mukayese edilmelerini
saðlýyordum. Böylece herkes karþýlýklý
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týnlaþýmlarým esnasýndaki benzerlikleri
ve farklýlýklarý yakalayabiliyordu.
Bu izlenimler çok belirgin olmadýðý
ve yetiþkinler tarafýndan sýkça göz ardý
edilip de kaale alýnmadýklarý için, bunlarýn ortaya çýkýþ yollarýnýn ve formlarýnýn farkýna varmak önemlidir. Zira
izlenimler fiziksel hisler olarak da
deneyimlenebilir: (Örneðin göðsün
sýkýþmasý, kalçada bir aðrý), bir duygu
(üzüntü, aþk, korku), geometrik bir
þekil veya bir hareketin algýlanmasý,
hayatýnýn mesajý: ("Çok çalýþmalýyým"),
veya bir çekirdek inanç ("sevilmeyen
bir kiþiyim"), bir sembol (donmuþ,
ancak ellendiðinde daðýlan bir yaprak),
bir imaj (karýn bölgesinde bir delik)
veya bir sahne (küçük bir çocuk bir tarlada koþuyor) veya bir soru sorma
isteði (11 yaþýndayken ne oldu?) gibi.
Bazen enformasyon diðer kiþiye bir
mesaj olarak gelir. Bazen de çocuðun
yüksek benliðinin, bir içgörü sunmak
adýna diðer kiþinin yüksek benliðine
uyumlandýðýný söyleyebiliriz. Empatik
enformasyon her çeþitte gelebilir, iþin
esasý onu dinlemeyi bilmek ve ne
olduðunu anlayabilmektir.
Bir sohbetin ortasýnda 12 yaþýndaki
Steve'e: "Bir kiþiyle bu þekilde buluþmak nasýl bir þey?" diye sorduðumda
þöyle cevaplamýþtý: "Karþýlýklý olarak
birbirimizin enerjisine baðlanmaktý bu.
Öyle ki bir þey ikimizin arasýnda sürekli olarak gidip geliyordu. Birisini ilk
kez gördüðümde onun nasýl hissettiðini
saniyede anlayabilirdim. Yani acý mý

SEVGÝ DÜNYASI

çekiyor, aðrýsý mý var ya da düþündüklerini yapan bir insan olup olmadýðýný.
Bazen de karþýmdaki kiþiye yardým
teklif etmek veya yardýma ihtiyacý
olduðunu anlamaktý."
7 yaþýnda görme yetisini kaybetmiþ
olan Jacques Lusseyran, objeleri ve
insanlarý derinden görebilmenin nasýl
bir þey olduðunu þöyle anlatmýþtý: "Bu
onlarý görmenin ötesinde bir þeydi. Bu
týpký elektrik gibi bir akýmýn bizi baðlamasýna benziyordu. Diðer bir deyiþle
bu ayný anda birlikte yaþamaktý.. bu
sevgiydi.."
Bazen de uykudayken birbirimizle
ayný frekanslarda dolaþabiliriz. Debbie'nin hikâyesini birçok ebeveynden
de iþitmiþtim: "Geçen gece korkunç bir
kâbus gördüm. Annemle birlikte bir
arabada gidiyorduk ki araba uçurumdan aþaðýya yuvarlandý. Arabam tam
uçurumdan yuvarlandýðýnda, yan odada
yatan 3 yaþýndaki kýzým baðýrmaya
baþladý. Hemen uyandým ve odasýna
giderek neler olduðunu öðrenmek istedim. Kýzým hemen uykuya dalmýþtý."
Kýzým Haley, 6 yaþýnda iken, uyku
esnasýnda deðiþik bir deneyim
yaþadýðýný anlatmýþ ve þöyle demiþti:
"Sanýrým benim içimde benden bir
parça daha var, ama bu benden biraz
daha hafif, ben uyurken seyahat edebiliyor."
Gladys, uykumuzun hayati bilgiler
içerebildiðini þu sözleriyle kanýtlamýþtý:
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"Annemin olacak olaylarla ilgili mesaj
veren adeta canlý rüyalarý olurdu hep.
O zamanlar bir çocuk olarak annemin
abarttýðýný düþünürdüm. Ama bir gün
kýz kardeþim bir kâbustan aðlayarak
uyanýp da, dedemin fabrikasýnýn
yandýðýný söylediðinde ve bundan
dakikalar sonra gerçekten de bu
olayýn olduðuna dair telefonla
arandýðýmýzda, rüyalarýn içinde
bizlere verilmek istenen mesajlara
karþý daha büyük saygý duymaya
baþladým. Dedem bir süre sonra vefat
ettiði zaman da bunu bir gece önceki
rüyamda görmüþtüm."
Bazen çocuklar sadece bir kiþiyle
ilgili deðil fakat insanlarýn tümünü
ilgilendiren konularla ilgili içgörüye
sahip olabilirler. Annelerden biri þöyle
anlatmýþtý: "Biz Ýstanbul'da yaþýyoruz.
Geçen yýl yedi yaþýndaki kýzým
korkunç bir kâbus gördü. Dev bir
yaratýðýn geldiðini gördüðünü ve bunun
herkesi öldüreceðini anlattý. Ona
hemen az miktar süt içirdik ve onu
sakinleþtirdik. Bir saat sonra korkunç
bir deprem felaketi ile sarsýldýk. Bu
depremde yüzlerce insan hayatýný kaybetti."
Doktor Larry Dossey, bu tarz
iletiþimlerin birbirinden uzak mesafelerde de gerçekleþebileceðini açýklamýþtý. Atom altý parçacýklar çok uzak
mesafelerde birbirleriyle etkileþime
geçebiliyorlardý. Böylece hangi uzak
mesafede olursa olsun, birbirimizden
sinyaller alýp verebiliyorduk

40
Lynn 8 yaþýndaki oðlu Michael'i
babasýna býrakmýþtý lâkin her ikisine
de Michael'ýn beyzbol çalýþmasýnýn
olduðunu hatýrlatmayý unutmuþtu.
Daha sonra bunun farkýna vardýðýnda, Michael'ýn aradýðýný imgelemiþ ve sürekli olarak: "Michael
beni ara" sinyalini yollamýþtý.
Birkaç dakika sonra telefon çaldýðýnda karþýsýnda Michael'ý bulmuþtu.
Michael ona: "Anne ne istiyorsun?"
diye sormuþtu.
Kendi yaþamýnda tecrübe ettiði
pek çok yakýn ölüm deneyimlerinin
etkilerini bilen birisi olarak araþtýrmacý
P.M.H Atwater yetiþkinlerdeki yakýn
ölüm deneyimlerinin etkilerini araþtýrmýþ, akabinde çocuklara yönelmiþti.
Klinik mânâda ölü diye ilan edilmiþ
olan birçok çocuk yeniden dirildiklerinde onlar için edilen dualarý
duyduklarýný söylemiþlerdir. Bu
dualar, duayý okuyan varlýklardan
(her ne kadar uzakta olurlarsa
olsunlar önemli deðildi), altýn sarýsý
parlak bir ýþýk veya gökkuþaðý ýþýðý
þeklinde çýkýyordu. Dualarýn ýþýðý
onlara ulaþtýðýnda inanýlmaz
derecede bir sýcaklýk ve sevgi
seli onlarý kucaklýyordu. Dossey'in
çalýþmasý dualarýn þifalanmadaki
etkilerini açýkça gözler önüne sermektedir. Araþtýrmacý, dua edenin kalitesiyle doðru orantýlý bir etki gücünün
bulunduðunu, bunun pek çok kulaða
eski moda gibi gelse de adýnýn sevgi
olduðunu söylemektedir.
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Sevginin týnlaþýmý sadece uzayý deðil
zamaný da aþabilir. 6 yaþýndaki
Stephanie abisiyle birlikte kalmak
üzere anneannelerinin evine gelmiþlerdi. Kendileriyle ayný yaþta olan komþu
çocuklarýnýn arka bahçesinde bir salýncak vardý. Çocuklardan bazýlarý sallanýyor, sonra dev bir yaprak yýðýnýnýn
üstüne konuyorlardý. Stephanie
aðabeyinin yaptýðý her þeyi yapmak
isteyen bir çocuktu. Ama o gün bir
nedenle bu salýncaktan uzak duruyor,
kenarda oturuyordu. Abisi: "Neler
oluyor Stephanie?" diye sorduðunda
ona þöyle dedi: "Bir þey var ki tam
yerine oturmuyor. Bu salýncakta yanlýþ
bir þey var." Aðabeyi onun dediklerine
kulak vermedi ve salýncaða doðru
yürüdü.
Birkaç kez daha sallandý ve her sallanýþýnda Stephanie daha da huzursuz
ve ajite bir hale geldi. Bu kez gür bir
sesle baðýrarak :" Brian bir þey var ki
yanlýþ. Bir þey olacak bu salýncakta.
Binme" Stephanie titriyordu. Brian onu
yine dinlemeyip salýncaða bindi.
Kocaman bir salýným verdi salýncaða,
dev yaprak yýðýnýný aþtý, ipten düþerek
dik tepeden aþaðýya doðru hýzlýca
yuvarlanmaya baþladý. Büyük bir aðaca
tosladýðýnda çenesini kýrmýþ, kaburgasýný pek çok yerinden kýrmýþtý. Bu
olaydan sonra Brian, Stephanie'nin hislerine daha da çok dikkat etti.
Gelecek Ay: Konumuza "Kalbinle
Dinle" baþlýðýmýzla devam edeceðiz.
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Meleksi Algý
Kryon Celsesi
Medyum: Lee Carroll,
28.06.2019 Mc Cloud, Kaliforniya, ABD
Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bu mesajýn ismini 'Algý'
olarak belirliyorum. Ýnsanlar
inanmak istedikleri þeylere inanýrlar.
Ýþin ilginç yaný ise tarihinizin ruhsal
inanç ile dolu olmasýdýr. Bu dört gün
sürecek bir toplantý dizisinde yapýlan
ilk celsedir.

S

Baþlýðýný Bulmaca olarak
belirlediðim bir celsede, insanlarda bir
Yaratýcý'nýn olduðuna dair içsel inanç
olduðunu söylemiþtim. Ýnsanlarýn yaklaþýk %85'i ölümden sonra bir yaþam
olduðuna inanýyor. Temel olarak insanlar ölümden sonra ruhun baþka bir yere

gidip varlýðýný devam ettirdiðine
inanýyorlar. Bu ise insanlarýn büyük
ekseriyetle Tanrý'ya veya Yaratýcý'ya
inandýðýný göstermektedir. Soru
Yaratýcý'yý bilmektir.
Ýnsanlar belirli bir düzeye kadar
inanýyorlar ve o düzey dört boyutta
sürdürülmektedir ama bu geniþlemeye
baþlamýþtýr. Bu geniþleme hakkýnda
konuþmak istiyorum. Bunu yapabilmek
için sizleri bir kez daha burada neler
olup bittiðini öðreneceðiniz bir yere
götürmek istiyorum. Ýnsanlýk yaratýlýþ
hikâyesine inanmaktadýr ve bu hikâyeye göre bir meleksi varlýk Dünya'ya
gelerek insanlara doðru ile yanlýþ,
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karanlýk ile aydýnlýk kavramlarýný
öðretti. Bunun olabilmesi için onlara
öyle bir þekilde dokunuldu ki, Yaratýcý'nýn bir parçasý haline geldiler.
Tanrý içlerine yerleþti ve içerideki
Tanrý'yý bulabilmek, karanlýk ile aydýnlýk bilgisini edinebilmek için onlara
özgür irade bahþedildi.
Ýþte yaratýlýþ hikâyesi budur. Size
bundan önce birçok kez bu mecazýn
doðru olduðunu söyledik. Cennet
Bahçesi (Garden of Eden) aslýnda
Dünya için kullanýlan bir mecazdýr.
Havva tüm kadýnlar için ve Âdem de
tüm erkekler için kullanýlan mecazdýr.
Bu iþten bir meleksi kaynak sorumluydu. Þimdi de meleðin ne olduðunu
tanýmlamanýz gerekiyor. Meleðin
doðrudan doðruya Tanrý'dan ve hayal
gücünüzün dýþýnda olduðunu algýlayabildiðiniz sürece melek kelimesini kullanmak sizin açýnýzdan güvenlidir.
Ancak, farklý bir açýdan bakarsanýz ve
yükselmiþ üstatlarýn var olup olmadýðý
gibi sorular sormaya baþlarsanýz, bunun
mümkün olduðunu, rehber olarak kabul
ettiðiniz peygamberin perdenin diðer
tarafýnda olduðunu ve yükselmiþ bir
üstat olarak size rehberlik ettiðini
söyleyebilirsiniz.
Peki, peygamber ne kadar yükselmiþtir? Ya yükselmiþ üstat bir
meleðe benziyorsa? Ya yükselmek
deyimiyle insanlarýn diðer tarafa geçip
meleðe dönüþmesi kast ediliyorsa?
Þimdi bazýlarý bunun fazla ileriye gitmek olduðunu iddia edebilirler.
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Meleksi varlýklarýn birçok tonu ve cinsi
vardýr. Buna benzer þekilde yükselmenin de cinsleri vardýr. Bilincin de
çeþitli cinsleri vardýr ama bir meleðin
aþaðýya inip içinize Tanrý'yý, bilgileri ve
daha baþka þeyleri yerleþtirmesinde
hiçbir beis görmüyorsunuz.
Ya þimdi ben bu hikâyeyi biraz
deðiþtirirsem? Melekler her zaman
sizinle birlikteler mi? Kutsal metinlere
göre her zaman sizinle birlikteler. Yine
onlara göre farklý isimleri olan çeþitli
melekler ve hiyerarþik bir düzen var.
Ya melekler o olaydan sonra Dünya'da
kalýp insanlara öðretmenlik yaptýlarsa?
Böyle bir bilgiyi kutsal metinlerde
göremezsiniz. Tamam, kutsal
metinlerde bu þekilde ifade edilmez
ama Tanrý hakkýndaki bilgileri nasýl ve
nereden öðrendiniz? Belli ki, baþta birileri bazý þeyler öðretmiþ. Meleklerin
size sadece bunlarý söyledikten sonra
hepinizi kendi halinize býraktýðýný mý
düþünüyorsunuz? Süreç içinde bir çeþit
eðitim olmasý gerekiyor.
Karanlýk ve aydýnlýk baðlamýnda
neden özgür irade var? Tanrý nedir? Bu
nedenlerden dolayý üstatlar var. Çünkü
onlar Dünya'ya gelip insanlara bazý
þeyler öðrettiler. Üstatlar insandý ama
ilâhi bir baþlangýçlarý vardý. Belki de
kýsmen insan, kýsmen meleksiydiler.
Sevgili dostlar, insanlar bir meleðin
gerçekte ne olduðunu tam olarak
anlayamýyor. Bu aþamada Galaksideki
ve evrendeki yerinizle ilgili en büyük
soru çýkýyor ortaya.
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Sizler Yaratýcý'ya inanýyorsunuz.
Yýldýzlara bakýyor, kendinize bakýyor
ve bir sistemin parçasý olduðunuzu
görüyorsunuz. Gezegendeki pek çok
insan yavaþ yavaþ belki de insanlarýn
yalnýz olmadýklarýný düþünmeye baþlýyor. Dünya'nýn yaratýlýþýn gerçekleþtiði
tek gezegen ve meleklerin ziyaret ettiði
tek yer olduðunu mu düþünüyorsunuz?
Trilyonlarca gezegeni ve yýldýzý görüyorsunuz ve ayrýca burada olan elementlerin Galaksinin her tarafýnda da
olduðunu biliyorsunuz.
Gerçekten sizden baþkasýnýn
olmadýðýný mý düþünüyorsunuz? Bilim
insanlarý baþka yerlerde de hayat ve bu
muazzam evrende ve galakside sizinkine benzer milyarlarca dünya olmasý
gerektiðini söylüyorlar. Dolayýsýyla,
tümüyle yalnýz baþýnýza olduðunuzu
düþünmek akýldýþýdýr. Baþka yerlerde
kendi yaratýlýþ hikâyeleri olan insansýlar ve bilinci ve zekâsý olan varlýklar
olabilir mi? Bu ilk zeki ve çok boyutlu
düþünce olacaktýr. Evet, baþka yerlerde
bilinci ve zekâsý olan baþka varlýklar
vardýr. Sizler yalnýz deðilsiniz. Belli
bir hiyerarþi olup olmadýðýný, bu varlýklarýn nerede olduklarýný ve yükselmiþ
olup olmadýklarýný sorabilirsiniz. Evet,
bunlarýn hepsi ve biraz daha fazlasý
vardýr ve doðrudur.
Gezegeninizin yaþamla ilgili olarak
yola çok geç çýktýðýný biliyor muydunuz? Her yerde bebeklik döneminde
olan yaþamý bulabilirsiniz. Hattâ uzayda DNA parçalarý bile bulabilirsiniz.
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Burada olan her yerde olabilir. Ancak,
zamanlama çok ilginçtir. Gezegeniniz
4,5 milyar yaþýnda ama sizler daha
ancak 200.000 yýldan beri buradasýnýz.
23 çift kromozomu olan insanlýk ancak
bu kadar süreden beri var, oysa sizin
altýnýzdaki hayvanlarda 24 çift kromozom var. 200.000 yýl önce bir þey oldu
ve dünyanýn yaþý (4,5 milyar yýl) veya
Galaksinin yaþý (14 milyar yýl) ile
mukayese edildiðinde bu süre ancak
kovada bir damla olabilir.
Ýstatistiki olarak yaþamýn daha önce
ortaya çýkma olasýlýðý ne kadardýr? Bu
gezegene bir melek gelmeden milyonlarca yýl önce yaþam baþka yerlerde
baþlamýþtý. Þimdi bu söylediklerimi
duyan bazý insanlar dinlemekten
vazgeçeceklerdir. Çünkü onlar bildiklerinden fazlasýnýn olduðunu düþünmek
için fazla zekidir. Onlar bildiklerini
biliyorlar ve dolayýsýyla bilinecek
baþka bir þey de yok.
Her yerde melekler olduðunu ve yine
her yerde benzer yaratýlýþ hikâyeleri
olduðunu varsayalým. Bu varlýklarýn
geliþme potansiyelini görebiliyor
musunuz? Galaksinizde bulunan baþka
gezegenlerin ruhsal olarak geliþme
potansiyeli olduðunu düþünüyor
musunuz? Geliþim bilinci nereye kadar
götürebilir? Yükselmiþ üstat nedir?
Gördüðünüz Dünyada bilinç ne kadar
yüksektir?
Yardýmcýsý Elyesa kenarda olayý izleyip notlar alýrken, çok yüksek bilinci
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olduðu için bir tarlanýn ortasýna
yürüyüp ölüm olmadan çok büyük
bir ýþýk topuna dönüþerek kendi
baþýna yükselen Ýlyas peygamberi
duyduðunuzda ne düþündünüz? Bir
baþka insan kenarda izlerken bir ýþýk
topuna dönüþerek gitmek için hazýr
olduðunu söyleyen bir insanýn bilinci
ne kadar yüksektir? Ýlyas peygamber
ýþýða dönüþtü ve ayrýldý. Böyle bir
yüksek bilince bundan sonraki
100.000 yýl içinde ulaþabileceðinizi
düþünüyor musunuz? Bu gezegendeki
geliþim süreci iþte tam da bununla ilgilidir.
Bilincin bedensel olmama ihtimali
var mýdýr? Þu anda bu odada pek çok
gülen varlýk var ve bunlarýn çoðunu
sizler göremiyorsunuz. Þu anda odada
bedensel olmayan bir varlýk var. Sizler
yeni bir bedenle reenkarne olacaðýnýzý
düþünüyorsunuz ama bazýlarý böyle
düþünmüyor. Bazýlarý Dünya'ya geri
gelip beden olmadan yardýmcý oluyorlar. Ariela Louise Jones isimli bilinç þu
anda odadadýr. Size dikkatli olmanýzý
söyleyen varlýk odur.
Eðer daðda melekler olduðunu
söylerseniz, dikkat çekersiniz ama
daðda uzaydan gelen varlýklar
olduðunu söylerseniz, pek aldýran
olmaz ve ciddiye alýnmazsýnýz. Ya
hepsi aynýysa? Galaksinin belirli yerlerinde bilincin çok yükselmesi
nedeniyle artýk bedene ihtiyaç kalmamýþ olmasý mümkün olabilir mi?
Dolaþýklýk hakkýnda bir þey duydunuz
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mu? Bu kuantum fiziðin küçücük bir
parçasýdýr. Buradan itibaren doðrusal
olmayan alana geçiyorsunuz. Doðrusal
olmayan alanda A noktasýndan B noktasýna gidersiniz ama bilinciniz hem A,
hem de B noktasýnda olur. Ýþte bu
dolaþýklýktýr. Bilincinizin ayný anda iki
ayrý yerde olmasý mümkün müdür? Bu
durumu tek yumurta ikizlerinde ve
DNA'larýnda görebiliyorsunuz. Neden
þüphe duyuyorsunuz ki?
Ya sizin baþlangýcýnýzý oluþturan
200.000 yýl önceki olaydan milyonlarca
yýl önce baþka yerlerde çok büyük
geliþmeler olduysa? Ya bir plan varsa?
Ya size bakýp insanlarýn hazýr olduðunu
söyleyen Yaratýcý'nýn yeteri kadar
sevgisi varsa? Bunu takiben Yaratýcý
meleklere aþaðýya gitme ve 23 çift kromozomla birlikte ilâhiliði ve kutsal
DNA'yý verme zamanýnýn geldiðini
söylemiþ olabilir mi? Bu olaydan
200.000 yýl sonra insanlar iþaret noktasýný geçtiler ve bazý sorularý sormaya
baþladýlar. Ya bu meleklerin baþka bir
ismi olsaydý? Ya onlar baþka yýldýzlardan geldilerse? Ya bu varlýklar bu
kadar yüksek bilince sahip olduklarý
için sizler onlarý ancak melek olarak
nitelendirebiliyorsanýz?
Daha önce düþük titreþim düzeyindeki varlýklarýn daha yüksek düzeydeki titreþime bakamayacaklarýný
söylemiþtik. Zira düþük düzeydeki
yüksek düzeydekini anlayamaz ama
yüksek düzeydeki titreþim düþük
düzeydekini rahatlýkla görebilir. Size
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Musa'nýn ýþýk saçan bir melek
gördüðünü ve onu yanan çalýya benzettiðini söylemiþtik. Iþýk saçan bu
melek ona mesajlar verdi ve kutsal
toprak üzerinde durduðu için dinlerken
ayakkabýlarýný çýkarmasýný söyledi. Bu
nasýl bir melekti ve nereden geliyordu?
Musa'nýn zaten Dünyada olan bir yüksek varlýktan talimatlar almýþ olmasý
mümkün müdür?
Ýnsanlar kendilerine daha önce çok
farklý þeyler anlatýlmýþ olduðu ve onlar
da buna inandýklarý için bu konular
hakkýnda konuþmak istemiyorlar. Sizler
200.000 yýl önce adlarý Pleiadesliler
olan ve yýldýzlardan gelen varlýklar
tarafýndan tohumlandýnýz. Bu varlýklar
sizden milyonlarca yýl önce geliþmeye
baþlamýþlar ve sonuçta bedeni olmayan
bilinç haline dönüþmüþlerdi. Onlarýn
hepsini "üstatlar" olarak sýnýflandýrmanýz gerekir.
Onlarýn iþi hazýr olan bir sonraki
gezegeni ele almak, orada yaþayan
insanlara aydýnlýk ve karanlýk bilgisini
vermek ve bu süreçte onlara melek
olarak gözükmekti. Onlarla birlikte
gezegene sevgi de geldi. Bilinç ne
kadar yükselirse, yaratýcý enerjiye o
kadar yaklaþýrsýnýz. Yaratýcý enerjiye
yaklaþmak demek daha fazla sevgi ve
daha fazla þefkatli eylem demektir.
Ben buraya 30 yýl önce geldim ve
yaptýðým ilk þey sizlere Mahþer veya
Kýyamet olmayacaðýný söylemek oldu.
Þu anda görmekte olduðunuz geliþme,
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aynen Pleiadeslilerin olduðu gibi, gezegeni ýþýða kavuþturmaktadýr. Bu gezegenin tarihinde bunu defalarca görebilirsiniz. Yerli halklara nereden
geldiklerini sorun. Göðü iþaret edecekler ve yýldýzlardan geldiklerini söyleyeceklerdir. Sadece bir takýmyýldýzdan
söz etmiyorum. Sizler birkaç ýrk
tarafýndan tohumlandýnýz ama onlarýn
hepsi birbirlerini tanýyorlar. Tanrý
sevgisinde hepsi birdir. Hepsi kuzenlerdir. Onlarýn iþi buraya gelmek ve
size bunlarý vermekti. Daha sonra burada kalacak ve istemeniz halinde sizinle
birlikte çalýþacaklardý.
Lemurya gerçekti. Size Lemurya'dan bahsettik ve sebebinden de söz
ettik. Lemurya'nýn iþi bittiðinde,
bazýlarýnýn Pleiadesli, bazýlarýnýn
melek olarak adlandýrdýðý varlýklar
bedensiz olarak burada kaldýlar. Onlar
için zaman sizin düþündüðünüzden çok
farklýdýr. Bedensiz bilinçte yaþ yoktur.
Eðer onlardan herhangi birisi þimdi
buraya gelseydi, kendinizi boylu
boyunca yere atardýnýz çünkü kutsallýðý
hisseder ve melek olduðunu bilirdiniz.
Size muhtemelen korkmamanýzý
söylerdi. Ýþte onlar böylesine yükselmiþtir.
Bu sizin kaldýrabileceðinizden çok
daha fazla sevgidir. Onlar Yaratýcý ile
bir ittifak içindeler. Onlar bulmacanýn
dýþýnda deðildir ve aslýnda bulmacanýn
kendisidir. Lemurya sona gelince bu
varlýklar gezegenin her tarafýndaki
düðüm noktalarýna daðýldýlar ve bek-
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lemeye baþladýlar. Ýçine yerleþip bekledikleri daðlar o kadar deðerli ve kutsaldý ki, bugün bile her biri kutsal
olarak kabul edilmektedir.
Þu anda gördüðünüz Shasta Daðý
11.000 yýldan fazla bir süreden beri
yerli halklar tarafýndan kutsal olarak
kabul edilmektedir. Yerli halklar bu
daða týrmanmaktan veya yanýna gitmekten bile kaçýnýrlardý, çünkü onda
bir þey olduðunu hissederlerdi.
Geceleri olmamasý gereken yerlerde
ýþýklar görürlerdi. Bu meleksi varlýklar
burada hep beklediler. Görmek üzere
bekledikleri þey insan bilincinin özgür
irade ile nereye gideceðiydi. Düþük bilinçle ilgili olarak gördükleri þey, gezegenin bazý yerlerinde geliþmede geri
gidiþ bile olduðuydu.
Keþfetmeniz gereken þey baðlamýnda
zaman limiti vardý ve zamanýnda ayný
þey onlar için de geçerliydi. Her zaman
yýldýzlar temeline ve sizin durumunuzda da Güneþ Sistemi temeline dayalý
olarak belirlenen astronomik bir zaman
limiti söz konusuydu. Sizinki gün
dönümlerinin devinimiydi ve her biri
26.000 yýllýk iki döngü vardý. Ýþte bu
kadar zamanýnýz vardý. Bunlarýn hepsi
gün dönümünün devinimi sýrasýnda
veya ona yakýn bir zamanda sona erecekti. Kehanet buydu.
2012 yýlý iþin sonuydu ve kehanetlerin çoðunda insanlýðýn 2000 yýlýnýn
ötesini görebileceði öngörülmüyordu.
Üçüncü Dünya Savaþý ve ardýndan
Kýyamet olacaktý. Zaman neredeyse

sona ermiþti ve gün dönümünün devinimine tekabül ediyordu. Ýþin tuhaf
tarafý kadimlerin kehaneti de böyleydi.
Maya takvimi bu temele dayandýrýlmýþtý ve 2012 yýlýnda sona erecekti.
Bunun yerine bir þey oldu ve bu nedenle siz bugün burada oturuyorsunuz.
Köþeyi döndünüz ve bilinç geliþti.
Gezegene ýþýk gelmeye baþladý ama bu
pek çok insaný rahatsýz etti çünkü bu
kadar çok ýþýk gelince karanlýðýn foyasý
meydana çýkmaya baþladý.
Düðüm noktalarý adý verilen
daðlarda bekleyen Pleiadesliler,
Orionlular, Okturyalýlar, Hathorlar
bir þey için bekliyorlar. Siz deðiþimden
geçtiniz. Onlara zaman kapsülleri adý
veriliyor çünkü dýþarý çýkmak için
doðru zamaný bekliyorlardý. Ýþte siz
bu yüzden buradasýnýz. Artýk onlarýn
kendilerini gösterme zamaný geldi ama
bu çok yavaþ baþlayacak. Siz neden
umursuyorsunuz ki? Hepiniz yalnýz
olmadýðýnýzý anlamaya baþladýnýz.
Onlar öne çýktýkça, size ilk gösterecekleri þey inanýlmaz sevgi olacaktýr.
Onlar sizin yýldýz ebeveynlerinizdir
ve kim olduðunuzu biliyorlar. Bunlarýn hepsini þüpheyle karþýlýyor ve
bunun delilik olduðunu düþünüyor
olabilirsiniz ama kapýyý bu imkâna
açmak istiyorsanýz, söylediklerimi
son derecede mantýklý bulacaksýnýz.
23 çift kromozomunuzun olmasýnýn
sebebi yýldýzlardan gelen bir veya
birkaç yükselmiþ ýrk tarafýndan
ziyaret edilmiþ olmanýzdýr.
Ve öyledir.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Hiçbir þey Tanrý sevgisine benzemez ve o sizin sevgi dediðiniz duygunun çok ötesine geçer. Bu çok derin þefkat ile Yaratýcý Kaynaðýn dürüstlüðünün
birleþimidir. Bu koþulsuz sevgidir ve
koþulsuz sevgide yargýlama yoktur. Tanrý
çok boyutludur ve aslýnda siz de çok
boyutlusunuz ancak bunun istisnasýný her
zaman gördüðünüz, bildiðiniz ve tanýdýðýnýz doðrusal parçanýz oluþturmaktadýr.
Ýnsanlýk çok boyutlu perspektif içinde
büyümeye baþladýðýnda, gezegende sanki
tüm ýþýklar açýlýyor gibi olacaktýr. Ýþ bu
raddeye geldiðinde, Galaksinin geri kalan
kýsmý artýk Dünya'yý ziyaret etmenin
güvenli hâle geldiðini bilecektir çünkü
þimdiye dek bu pek güvenli deðildi.
Doðrusal toplumda barbarlýk izlerini
açýkça görebilirsiniz zira bu toplumun
üyeleri birbirlerini öldürmekten hiç çekinmezler. Bu yüzden, sizler büyüyün-

ceye kadar Galaksinin geri kalan kýsmý
sizden uzak durmayý tercih ettiyse, bu
sizi hayrete düþürmemelidir. Ancak, artýk
büyümeye baþladýðýnýz da doðrudur.
Gündönümlerinin devinimi aslýnda
astronomik bir fenomen ama diðer
taraftan içrek bir altýn madeniydi. Ýþaret
noktasýný geçmeyi çok zorlaþtýran birçok
husus vardý ve bu yüzden insanlýðýn bu
iþaret noktasýný geçeceði ne tahmin ediliyor, ne de bekleniyordu ama sizler yine
de iþaret noktasýný geçmeyi baþardýnýz.
Bilmeniz gereken husus sizin iþaret noktasýný geçmenizi engellemeye çalýþan ve
bunu baþarabileceklerini ümit eden güçlerin varlýðýdýr. Ancak, bunun karþýsýnda
sizi arkadan iten ve baþaracaðýnýzý bilen
güçlü bir ýþýk da vardý. Her halükârda
özgür irade ve serbest seçim hakkýna
baðlý kalarak iþaret noktasýný geçtiniz.
Bazýlarýnýz iþlerin þu aþamada çok kötü
görünüyor olmasýndan hareketle geze-
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genin durumundan dolayý sýzlanýyorlar.
Bununla birlikte, bu aþamada çok boyutlu
bilinç ve düþünce yolculuðuna
baþladýðýnýzý bilmenizde yarar var. Bu
yolculukta belirli bir safhayý aþtýðýnýzda,
her þey deðiþecektir. Bununla birlikte,
doðrusal bilinç içinde kaldýðýnýz sürece
bu celsede, bu mesajda neler olduðunu
kavrayamayacaksýnýz. Çünkü hep kim
olduðunuzu soruyorsunuz. Eðer doðrusalsanýz, zaman dairesini anlayamazsýnýz.
Zaman sizler açýsýndan düz bir çizgide ve
birbiri ardýndan gelen geçmiþ, þimdi ve
gelecek temeline dayalý olarak hep ileri
doðru hareket etmektedir. Bu basittir ama
gerçeði tam olarak yansýtmamaktadýr.

aklýnýzýn doðrusallýðý kapatýlýp yeniden
açýlmalýdýr. Bazýlarý bunu ruhun karanlýk
gecesi olarak adlandýrýr ama bu baðlamda
bu kapatýp yeniden açma iþleminin sizi
daha önce hiç bulunmadýðýnýz bir yere
götürdüðünü anlayamazlar. Bu öylesine
geniþleyici bir düþünce sürecidir ki, diðer
taraftan çýkarken artýk gülümsüyor olursunuz ve baktýðýnýz her yerde daha önce
hiç görmediðiniz þeyleri görürsünüz.
Herkesin içinde sevgiyi görürsünüz.
Herkesin ruhu olduðunu idrak ettiðiniz
için herkesin içinde Yaratýcý'yý görürsünüz. Ayrýca, öyle düþünmemenize
raðmen bu ruhun tekil olmadýðýný da
görürsünüz çünkü ruh aslýnda çoðuldur.

Þu anda duyduðunuz ses sizin ruh
dediðiniz, bireyin yüksek benliði olan
çok boyutlu bilinçle, perdenin diðer
tarafýndan olan Tanrý'nýn çok boyutlu
sevgisi arasýndaki kaynaþma ve birleþmenin sonucudur. Eðer kimin konuþtuðunu merak ediyorsanýz, cevap budur.
Bu sevginin çok boyutlu mesajýdýr ve her
zaman aynýdýr. Bazen kapýyý çalan mesaj
öylesine doðrusaldýr ki, siz sadece
"Orada kim var?" diyebilirsiniz.

Pek çoðunuzun çoklu olduðunuzu anlamaya baþlamanýza yol açan evrimsel
süreç ortaya çýkmadan önce bir ara
dönem vardýr. Bu ara dönemde sükûnet
içinde olmalý, derin nefes almalý ve sevilmenize izin vermelisiniz. Sevilebilmek
için her þeyi anlamanýza gerek yoktur. Bu
yeni bir zamandýr. Sizlerde üstatlarýn
potansiyelinin veçheleri var. Dünyadaki
insanlar çok boyutlu þekilde düþünmeye
baþladýðýnda, gezegendeki arama projektörlerinin ýþýðý Galaksinin geri kalan kýsmýna gidiyor gibi olur. O zaman orada
olanlar size bakarlar ve sizin neredeyse
hazýr olduðunuzu düþünürler. Bununla
birlikte, doðrusal kaldýðýnýz müddetçe bu
barbarlýk dönemi devam edecektir.
Bunun deðiþmek üzere olduðunu söyleyerek sizi rahatlatmak isterim. Bazýlarýnýz
benim ne dediðimi anlýyor ve bazýlarýnýz
anlamýyor. Sizler Tanrý tarafýndan biliniyor ve seviliyorsunuz. Ben insanlara meftun olan Kryon'um. Ve öyledir.

Bazýlarý bana Kryon öðretisi ile gezegendeki diðer dinler arasýndaki farkýn ne
olduðunu soruyorlar. Böyle bir soru
yöneltildiðinde soranýn, kimin konuþtuðu
hakkýnda hiçbir fikrinin olmadýðýný hemen anlýyorum. Çok boyutlu olan ve asla
yargýlamayan Tanrý'yý baþka hiçbir þey ile
mukayese edemezsiniz. Bilincinizi çok
boyutlu düþünceye açmaya baþladýðýnýzda, her þey apaçýk ortaya çýkýverir. Bu
durumda bazýlarý hasta olurlar. Çünkü

