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Sevgili Dostlar
Önemli günlerde ve yeni sene baþlangýçlarýnda birbirimize belli dileklerde,
güzel temennilerde bulunuruz ve genellikle “tüm dileklerin kabul olsun” diye
bitiririz niyazlarýmýzý. Dilekler, dualar gönülden gelmelidir. Gönül temiz
olursa elbet makbuldür ama hiçbir insan gönlü, eðer hakkýnda bir hüküm
verilmemiþse, Yaradanýndan uzak kalacak kadar kapalý duramaz, kapalý
býrakýlamaz. Onunla bir þekilde meþgul olunur. Gönüller O’nun yeridir, O
gönüllerin sahibidir çünkü. Dileðini belirten gerçekleþmesi için sabýrla ve
inanarak bekler, bazen bu bekleyiþ anlamsýz ve boþmuþ gibi görünse de.
Gönlümüzü katmadan, aklýmýzca doðruluðuna ve ihtiyacýmýz olduðuna
kanaat getirerek yaptýðýmýz dilekler de vardýr ve onlarýn bizim uygun
gördüðümüz zamanda ve þekilde gerçekleþmesini beklemek de. Kimi
zaman çocukça davranarak böyle dileklerde bulunur, bunu kuvvetle ister
ve gerçekleþmediðinde ise hüsrana uðramýþ gibi hissederiz ya... Ýþte burada
aslýnda içten içe þükürde ve memnuniyette olmamýz gerektiðini bilmeliyiz.
Bir düþünsek, eðer bu tür dileklerimiz her zaman kabul olunsaydý, hiç darda
ve sýkýntýda kalmasaydýk nasýl insanlar olurduk ve etrafýmýzdaki insanlar
nasýl olurdu? Mutlu olur muyduk acaba? Þükretmeye devam eder miydik
yoksa bir yerden sonra þükre gerek duymaz mýydýk artýk? Ýyilik, yardým,
fedakârlýk, sabýr ve sevgi hâlâ varolur muydu birbirine ihtiyaç duymayan
insanlarýn iliþkilerde? Düþüncelerimiz deðiþirdi ve biz bunu farkedemezdik.
Bitmeyen isteklerimiz ve dinmeyen merak huyumuzla hep daha fazla, hep
daha fazlasýný istemek, hep daha ileri (!) gitmek ihtiyacýmýz bizi bilmediðimiz
yerlere götürürdü. Oralarda sevgisiz kalýrdýk. Bir süre sonra bastýrdýðýmýz,
geriye ittiðimiz gönlümüz ve onu sesi gelirdi aklýmýza. Gönlümüzde gerçek
olan neyse, küçücük bile olsa o, bizi kurtaracak olan iþte yine o olurdu.
Aklýmýzý, aklýmýzýn hükmettiði þeyleri, hükmettiði þekliyle kullanmak yerine
gönlümüzü arýtmak, yani daha iyi, daha doðru, daha çalýþkan, daha bilgili
ve daha çok seven nasýl olunur diye çareler aramak ve onlarý uygulamak
için kullanýrsak, o zaman gönlümüzden gelen dileklerin gerçekleþmesini
engellemek kimsenin harcý deðildir. Çünkü o gönül, sahibiyle irtibattadýr
ve ne dileyeceðini bilir. Böyle bir bilinçle önce sevgili ülkemiz için, tüm
insanlýk için, içindeki tüm canlýlarý ve sistemleriyle birlikte sevgili Dünyamýz
için iyilerin birbirini bulmasýný, karanlýðýn yýrtýlmasýný, aydýnlýðýn gelmesini
diliyoruz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Düþüncelerinizi
her zaman
iyiye ve doðruya
yönlendirirseniz,
geleceðinizin ve
baþarýlarýnýzýn kurucusu
siz olursunuz.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Düþüncelerinizi
Yönetiniz ve
Yönlendiriniz

SEVGÝ DÜNYASI

DÜÞÜNCELERÝNÝZÝ
KONTROL EDÝNÝZ
Bir zamanlar bir hasta
gelmiþti, ölümden
korkuyordu, deli olmaktan korkuyordu. Hangi
hastalýðý duysa, acaba
bende de var mý? diye
endiþe ediyordu.
Düþünceleri hep kötü
þeylere, hep kötülüklere
iþliyordu. Artýk iyi þeyleri ve olumlu þeyleri
düþünemiyordu. Hep bir
panik halinde idi. O
duruma gelmiþ bir hastaya: “Kötü þeyleri
düþünme, at kötü
düþünceleri kafandan,
takma kafana böyle þeyleri!..” demek faydasýzdýr. Çünkü o, bu
düþünceleri kafasýndan
atamadýðý için doktordan
yardým istemeye gelmiþ
durumdadýr. Ama yalnýz
ilâçla, bu çeþit korkularýn
ve korkulu düþüncelerin
geçeceðini sanmak da
çok hatadýr. Elbette doktorun yapacaðý telkinler
vardýr, hastanýn yapacaðý
davranýþlar ve düþünceler
vardýr. Doktorun
yapacaðý telkinlerin
doðru, gerçek örneklere
dayalý ve inandýrýcý
olmasý gerekir. En
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inandýrýcý telkinler þüphesiz hipnotizma içindeki
gerçekçi telkinlerdir.
Fakat önemli olan bu
çeþit hastalýklarýn nasýl
ve hangi mekanizmayla
oluþtuðunu bilmektir. Bu
çeþit hastalar ekseriya bir
yakýnlarýnýn veya
arkadaþlarýnýn ani ölümlerinden veya birden
çýldýrmalarýndan çok etkilenmiþlerdir. “Acaba
bana da olur mu?” diye
korkmuþlardýr. "Bana da
niçin olsun? Ne
hastalýðým var ki? Sonra
ölüm, doðum, Yaradan’ýn
takdiri ile olmaz mý?”
diye kendisine soramamýþtýr ve kendisini bir
þey olmayacaðýna
inandýramamýþtýr. Aklýna
gelen kuþkularý da daha
sonra, baþýna böyle bir
þeyin geleceðinin delili
olarak kabul etmeye
baþlamýþtýr. Yani "Benim
aklýma böyle bir kuþku
geldiðine göre, demek ki
baþýma böyle bir belâ
gelecek. Korktuðu baþýna
geldi derler ya… Ýþte
bana da öyle olacak”
demeye baþlar.
Buradaki temel
aksaklýk, bu kiþilerin
düþüncelerini yönetmeyi

bilmemeleridir. Hattâ
düþüncelerin
yönetilebileceðinden
haberdar bile olmamalarýdýr. Bu tarz insanlarýn düþünceleri, sürekli
çevrelerinin etkisiyle
yönlendirilmektedir.
Onlar çevrelerinden
aldýklarý kuvvetli telkinleri doðru, yanlýþ diye
araþtýrmadan aynen
kabul etmeye
alýþmýþlardýr. Daha
kuvvetli bir telkin
gelinceye kadar önceki
benimsedikleri yolda
giderler. Çevreleri elbette
Radyo, Televizyon ve her
çeþit basýn, aile çevresi,
okul çevresi, arkadaþ
çevresi, moda olan akýmlar ve modadýr. Ýnsan
etkilenmemek için bunlarýn hepsine cephe mi
alacak? Hayýr, bu hem
mümkün deðil, hem de
gerekli deðildir.
Çevresinden aldýðý
etkileri kendi akýl ve
mantýk süzgecinden
geçirecek ve onlarýn
deðiþmeyen ana esaslara,
Yaradan'ýn koyduðu
kurallara ve doðal kanunlara uyup uymadýðýna
mutlaka bakacaktýr. Ýþte
o zaman yanýlma en aza
iner.
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Edindiðiniz, çevreden
aldýðýnýz bilgileri, etkileri
ve telkinleri mutlaka akýl
süzgecinden
geçirmelisiniz. Bu bilgi
gerçekten doðru mu,
yanlýþ mý? Bu bana,
benim yaþantýma ve yükselmeme yararlý mý,
zararlý mý? Bu çeþit
düþünceleri alýr, benimsersem baþarýlý ve mutlu
olur muyum? Yoksa
sonunda bunlar beni mutsuzluklara ve baþarýsýzlýklara mý götürür?
Þimdi bu sorularý
yukarýda bahsettiðimiz
hastaya uygulayalým. Bir
yakýný öldü, aklýna “Ben
de ölür müyüm?” diye
bir düþünce geldi.
Hemen sormasý gerekiyor: "Neden ben de ölecekmiþim? Onun
ölümüyle ve onun
bedeniyle benim bedenimin ve benim kaderimin
ne ilgisi var? Ecel diye
bir þey var. Ecelin ne
zaman geleceðini yalnýz
Allah bilir. Baþka kimse
bilemez. Bana da
Allah’tan böyle bir haber
gelmediðine göre, böyle
bir ihtimalin doðruluðuna
inanmam için bir sebep
yok. Sonra böyle bir þeye
inanýrsam, bu bende

huzur ve sükûnet býrakmaz. Geliþmeme ve
tekâmülüme, hattâ iþlerimi, görevlerimi, derslerimi yapmama da engel
olur. Öyleyse bu saçma
düþünceleri kafamdan
atacaðým. Onun yerine,
baþarýlarýmý tahayyül
edeceðim. Nasýl mutlu
olacaðýmý tahayyül edeceðim. Yanlýþ ve zararlý
düþünceleri zihnimde
barýndýrmayacaðým.
Düþünce ve tahayyüller
zihinde kök salacak
tohumlar gibidir. Kötü ve
zararlý tohumlardan,
kötü, zararlý otlar çýkar,
iyi ve yararlý tohumlardan da yararlý sebzeler,
meyveler ve güzel çiçekler çýkar. Bu herkesin
bildiði ve görüp durduðu
gerçektir. Bu gerçek
düþünce ve tahayyüller
için de aynen doðrudur.
Ýyi, iyilik ve sevgi dolu,
bilgiye ve çalýþmaya
yönelik düþünceler ve
tahayyüller, insanlarý iyiliklere, sevgilere, bilgilere, baþarýlara ve mutluluklara götürür. Aksine
kýskançlýk, haset, kin ve
öfke düþünceleri, kuþku,
korku, kuruntu
düþünceleri ve kötülük
yapma tahayyülleri de

insanlarý kötülüklere,
karanlýklara, baþarýsýzlýklara, geriliklere ve mutsuz bir zindan hayatýna
götürür. Sürekli neyi
düþünür, neyi tahayyül
ederseniz, er veya geç
ona ulaþýrsýnýz. Ne ekerseniz onu biçersiniz.
Çünkü zihin tarlanýza
ekilen düþünce tohumlarý
tahayyüllerinizle
sulandýkça ve
beslendikçe kök salar,
filizlenir ve yavaþ yavaþ
sizin ruhunuzun malý
olan öz bilginiz haline
gelir. Ruhunuzun öz bilgisi olan düþünceler,
artýk sizin uymak zorunda olduðunuz esaslardýr.
Ruhunuz, o esaslara hiç
aksamadan uyar, tam bir
emir eri gibi uyar.
Aklýnýz zamanla, ruhun
uyguladýðý esaslarýn yanlýþlýðýný ve zararlarýný
görse de, o yanlýþ davranýþlardan vazgeçemez,
ruh bildiðini okur. Ruhun
öz bilgisi olmuþ, yaþam
ilkesi ve inancý olmuþ o
bilgiler deðiþtirilmeden,
ruh o sýkýntýlý, azap veren
davranýþlarý yapmakta
devam eder.
Bunun açýk örneðini,
bedene zararlý kötü
alýþkanlýklarý býraka-
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mayanlarda görürüz.
Meselâ içki ve sigara
tutkunlarý vardýr. Ýçkinin
ve sigaranýn zararlarýný
gördükleri halde býrakamazlar. Çünkü önceden
sigaranýn ve içkinin çok
keyif verici, çok sükseli
bir þey olduðunu, kendilerine bir ayrýcalýk ve bir
kiþilik kazandýrdýðýný
düþünmüþlerdi. Yýllarca
bu düþünceleri ve
tahayyülleri zihinlerinde
beslemiþlerdi. O
düþünceler zamanla
onlarýn öz bilgisi olmuþ,
sigara ve içki tutkusu
bütün varlýklarýný
kaplamýþtý. Þimdi onlarýn
zararlarýný ve acýlarýný
çekiyorlar, býrakmak
istiyorlar, býrakamýyorlar.
Sigaranýn ve içkinin faydalý deðil, saðlýða zararlý,
iyi deðil kötü olduðunu,
kiþilik ve üstünlük
kazandýrmadýðýný, aksine
acizliðin ve zavallýlýðýn
bir simgesi olarak
göründüðünü iyice anlamalarý, bu bilgileri de
ruhlarýna benimsetip
öz bilgileri haline
getirmeleri gerekmektedir. Baþka türlü kurtulamazlar. Öyleyse baþtan
iyi ve doðru düþünceleri
seçerseniz bu zor
mücadeleden ve birçok

5
sýkýntýdan, birçok azaptan kurtulmuþ olursunuz.
Bu dünya yaþamý ve
ilâhi düzen, insanlarýn
iyi, doðru ve yararlý iþler
yaparak saðlýk içinde
yaþamalarýný ve saðlýk
içinde yükselmelerini
öngörmektedir. Bunun
aksi davranýþlar, insanýn
kendi eliyle kendi
azaplarýný, kendi
hastalýklarýný ve kendi
zindanýný hazýrlamasýna
yol açar. Yanlýþ, zararlý
ve kötü davranýþlar da
yanlýþ, zararlý ve kötü
düþüncelerin sonucudur.
Herkes için iyi þeyler
düþünen, herkesteki iyi
yönleri arayýp bulan ve
onlarý söyleyen, herkese
sevgi gösteren, herkesle
iyi geçinen ve insanlar
için iyi niyetler besleyen
kiþiler her yerde sevilirler. Ýnsanlarý yükseltmeyi, yanlýþlardan korumayý gaye bilen hayýrlý
insanlar, her yerde saygý
görürler ve sonsuz bir
hürriyet içinde ve mutluluk içinde yaþarlar.
Böyleleri örnek insanlardýr. Onlar kimsenin
hasedini, kýskançlýðýný
çekmemeye özen gösterirler. Çünkü bu tarz

insanlar gösteriþi sevmezler. Övünmelerden
baþkalarýný ezecek
fiyakalardan sakýnýrlar.
Küçülmesini bilirler.
Zengin de olsalar, iyi
þartlar içinde de yaþasalar bunu baþkalarýný ezecek tarzda yapmazlar.
Aksine imkânlarýný
baþkalarýyla paylaþmaktan mutluluk duyarlar.
Muhtaçlara hizmet ve
yardým, onlarýn en hoþlandýklarý davranýþlardýr.
Böyle kimseleri insanlar
da, Yaradan da çok sever.
Hele onlar bir de bilgilerini sürekli geliþtirmeyi
bilen ve çalýþmayý baþ
tacý eden kimselerse,
gittikçe Güneþ gibi parlarlar.
Bunlarýn tamamen
zýddý kimseler de vardýr.
Herkes, onlara göre
kötüdür, düþmandýr.
Onlarca hiç kimsenin
gözünün yaþýna bakmamalýdýr. Baþkalarýna acýmak, merhamet etmek
zavallýlýktýr, güçsüzlüktür. Kendine zarar vereceðini umduðun kiþiyi,
daha atik davranarak
sen önceden ezeceksin,
derler. Hiç kimseyi
sevmeyen, hiç kimsede
iyi bir yön göremeyen bu
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zavallýlar, aslýnda kendilerini de sevmemektedirler. Çünkü bu tarz
düþünce ve davranýþlarý
onlarýn düþmanlarla
çevrili olduklarý duygusunu artýrýr. Böylece
onlar zamanla gerçekten
düþmanlarla çevrili bir
hapishanede yaþarlar.
Asla mutlu ve huzurlu
olamazlar. Sürekli
melanet, kötülük, hile ve
çirkeflik düþünürler.
Fýrsat bulunca da hiç
tereddüt etmeden
yaparlar.
Böyle kimseler, kendi
kötü düþünceleri ve
tahayyülleriyle zihinlerinde ve gönüllerinde
bir gün kendilerini mutlaka sokacak olan zehirli
bir yýlaný beslemektedirler. Kötü düþünceler,
kötülük düþünceleri,
sevgisizlik ve düþmanlýk
düþünceleri zihinde kök
saldýkça, tahayyüllerle
beslendikçe, kötü duygular ve kötülük istekleri
halinde ruhlarýný doldurur. Onlar çevrelerine
kötülük yaparken ve
kendi kötü sonlarýný
hazýrlarlarken þeytanýn
(vesvese verenin) de
uþaðý olurlar. Vesvese
veren ve içlerindeki

zehirli yýlan, onlarýn acý
sonunu mutlaka hazýrlar.
Onlar bir gün kendi
elleriyle kendi gözlerini
oyarlar.
Ýyilikler, üstünlükler ve
mutluluklar da, insanýn
kendi düþüncelerinin ve
kendi tahayyüllerinin
sonucudur. Sürekli iyi,
asil ve yüksek
düþünceleri besleyen
kimse, gittikçe yükselir,
Güneþ gibi parlar.
Karakterini geliþtirmiþ,
olgunlaþmýþ kimse,
herkese en iyi etkileri
yapabilecek bir güç kaynaðý olur. Onlar çekici
kiþilikleriyle, sevgi dolu
bakýþlarýyla, yardýma ve
hizmete hazýr tutumlarýyla gönüllerde taht kurarlar ve herkesin güvencesi
olurlar.
Yaþamýn her dalýnda
kazanýlan baþarýlar, temiz
düþüncelerin, yüksek
ideallerin ve doðru
tahayyüllerin sonucudur.
Kendine doðru bir hedef
seçen kimse, yeteneklerine, eðilimlerine ve isteklerine uyan ve gönlünü
coþturan doðru hedefi
seçen kimse, sürekli
hedefini düþünerek, ona
doðru emin adýmlarla

yürür. Gönlünüz hedefine
baðlandýðý için, gündüz
tahayyülleri, gece
rüyalarý o hedefe en iyi,
en kolay, en güzel þekilde nasýl ulaþacaðýyla ve
neler yapacaðýyla
meþguldür. Sadece yuvasýný düþünen, dosdoðru
yuvasýna giden göçmen
kuþlar gibi, o da doðruca
hedefine gider. O kiþi
için baþarý kesindir,
hedefine ulaþmak, hem
de en iyi þekilde ulaþmak, kuþkusuzdur,
kesindir. Ýþte büyük bilimsel buluþlar, büyük
sanat eserleri ve iþ hayatýndaki büyük baþarýlar
böyle köklü ve doðru
düþüncelerin, tahayyüllerin ve onlara uyan
büyük çabalarýn sonucudur. Bilmek gerekir ki
öyle büyük düþünce,
tahayyül ve çaba içindeki
insan Yaradan’a en yakýn
haldedir. O’ndan sürekli
ilham ve yardým alýr.
O’nunla düþüncede,
tahayyülde ve gönülde
bir oluþun vereceði yücelik ve mutluluk tarif
edilmez bir güzelliktir.
Bu yol, bu kapý herkese
açýktýr. Ýnsandan beklenilen, o büyük kapýdan
geçip, o güzel yolda
yürümektir.
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Ýnsanlýðýn
Mutlu Geleceði…
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

YANLIÞ YERE MÝ GELMÝÞTÝM?
Dünya iþlerinde, çalýþýp çabalayarak,
bilgi ve becerilerini geliþtirerek, aklýný
ve gönlünü emeðine katarak yüz
aðartýcý önemli baþarýlar kazanmýþ,
çevresinin saygý ve takdirlerine doymuþtu. Þimdi ise ayný emeði gönlünün

daha çok arýnmasý ve geliþmesine harcama kararýndaydý. Ona örnek olacak,
yol gösterecek birini arýyordu. Gerçek
teslimiyetin
sadece
Hepimizi
Sevgisinden Vareden'e ve O'nun
deðiþmeyen ahlâk kurallarýna olduðunu
biliyordu. Fatiha Sûresindeki "Ancak
sana kulluk eder, ancak senden yardým
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isteriz" âyetini doðru anlamýþtý. Aradýðý
önder kiþi, kayýtsýz þartsýz, her sözüne
düþünmeden taþýnmadan, aklýný ve
mantýðýný kullanmadan körü körüne
uyacaðý biri deðildi.
Böyle davranýrsa Yaradan'ýn en
istemediði þeyi yapacaðýnýn, þirk’e yani
O'na
ortak
koþma
bataðýna
saplanacaðýnýn farkýndaydý. Aradýðý
kiþi, yaþadýðý tecrübelerle geliþtirdiði
aklýný, gönlü için kullanarak, arýnma
yollarýnda mesafeler kaydetmiþ; iyilik,
doðruluk, çalýþma, bilgi ve sevgi
basamaklarýnda yukarýlara týrmanmýþ
biriydi. Sadece onun deneyimlerinden;
öðütlerinden yararlanmak arzusundaydý. Yol göstericiyi can kulaðýyla
dinleyecek, son kararý kuþkusuz kendi
verecekti.
Uzun süre çevresinde böyle birini
aradý. Bulamadý. Nihayet uzak bir
þehirdeki birinin adýný, adresini verdi
güvendiði bir arkadaþý. Sevinç ve
coþkuyla hiç vakit geçirmeden yola
koyuldu. Yorgun argýn verilen adrese
ulaþýp, övülen zatýn kapýsýný çaldý. Evde
üst kat penceresinden baþýný uzatan,
aradýðý kiþi deðil, karýsýydý. Ekþi bir
suratla kapýdaki yabancýyý süzüyordu.
Hoca Efendi ile tanýþmak ve öðütlerinden yararlanmak için uzak
diyarlardan geldiðini öðrenince, kadýnýn
ekþi suratý daha da musibet bir hal
almýþ, tüm öfkesiyle, açmýþ aðzýný,
yummuþ gözünü makineli tüfek gibi
haykýrmaya baþlamýþtý: "Vallahi billahi
býktým usandým hepinizden. Bu þehirde-
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ki ahmaklar yetmedi, bir de baþka
þehirlere mi yayýldý bu salak, bu sersem
hocanýn þâný, þerefi. Bir faydasý olsa bu
zavallýnýn, önce bana olurdu. Bu hiçbir
iþe yaramaz biçare için bu kadar yol
tepmiþsin, kalýbýna kýyafetine de hiç
yakýþtýramadým. Doðrusu, hemen evine
dön. Zaten þu anda kendisi de evde yok,
daða odun kesmeye gitti!”
Kadýnýn sözlerinden açýkça anlaþýlýyordu ki, yanlýþ yere gelmiþti. Adam en
yakýnýndakini ýslâh edememiþti.
Þair boþuna mý konuþuyordu:
"Kendisi muhtac-ý himmet bir dede;
nerde kaldý gayriye himmet ede!.."
Ne var ki, bu kadar yolu aþýp
gelmiþken en güvendiði arkadaþýnýn
öve öve bitiremediði þu âdemi görüp
öyle döneyim diye, doðruca dað yolunu
týrmanmaya baþladý. Epeyce yol
almýþken uzaklarda hiçbir þeye benzetemediði bir siluet dikkatini çekti.
Yaklaþýnca durumun farkýna varýp
olduðu yerde donup kalmýþtý. Bir adam,
bir aslanýn üzerine odunlarý yüklemiþ,
kendisi de üzerine binmiþ aðýr aðýr
aþaðýya iniyorlar, iyice yaklaþýnca
gördü ki, aslanýn üzerindeki arkadaþýnýn
tarif ettiði adamýn ta kendisi. Hay Allah;
bir karýsýnýn sözlerine bak, bir de þu
manzaraya. Adam besbelli ki ermiþlerin
ileri gelenlerinden. Selâm verip, selâm
aldýktan, yolcunun geliþ nedenini
konuþtuktan sonra birlikte yürümeye
baþladýlar. Evet, bu ermiþ tam da istediði gibiydi, onun eðitimine girecekti;
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ama hâlâ karýsýnýn söyledikleri kulaðýnda uðuldayýp duruyordu. Bu problemi
çözmezse içinde ukde olarak kalacaktý.
Bütün gücünü toplayýp kapýdaki uðursuz sözlerin anlamýný sordu Hoca
Efendiye. Hocanýn cevabý, belki de
gireceði gönül eðitiminin bir özeti
gibiydi:
"Arkadaþým, ben bu hatunun acý sözlerine, küçümsemelerine, Yaradan'ýn bir
sýnavý gibi görüp, yýllar boyu sabýr ve
tahammül göstermeseydim ve ona olan
sevgimi düþmanlýða çevirseydim, þimdi
þu aslana hükmedecek, sýrtýna binip,
odunlarýmý taþýtacak kudrete ulaþabilir
miydim hiç?!. Sen bilmiyor musun kutsal kitaplarda, "Peygamber bile kendi
köyünde peygamberlik yapamaz"
dendiðini?” Ne güzel kurgulanmýþ bir
mesel deðil mi bu?!
HATASIZ KUL OLMAZ
Yaptýðým incelemelerde, hangi yüce
düzeye gelirse gelsin insanýn genlerinin,
hormonlarýnýn, sinirlerinin ve bilinçaltýnýn etkisiyle zaman zaman hatalar
yapabileceði gerçeðine gelmekte
gecikmedim. Dinler tarihinde bunun
pek çok örneði var. Ýnsanýn da ötesindeki yüce varlýklarýn bile, geçmiþleri kapatýlýp insan bedeniyle dünya okuluna
gönderildiklerinde hatalar yaptýklarýný
biliyoruz. Hârut ve Mârut ismiyle anýlan
iki yüce meleðin dünyadaki serüveni,
bunun açýk bir kanýtý olmuþtur. Onlarýn
serüvenini Bizim Celselerimiz’den
tekrar hatýrlayalým:
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"Hani bir zamanda, bir ikili vardý ya,
parlaklar arasýnda çok. Hani bir
zaman, neden ayrý tutulduklarýný
sorup yeryüzünde olanlarýn ve dönmek
istediler de sýnanmak için onlarýn
yanýna. Hani baþaramadýlar ya!.. Ve o
zaman anladýlar ayrý tutulmuþlarýn
ayrýda oluþ sebebini. Ve bir daha dönmek istedikleri halde eski yerlerine
dönemediler. Ýþte onlar bir zaman için
belli bir þeyi anladýlar, belli bir þeyi
bildiler ve sonra bildirme yolunda
oldular. Bildirirken O'nun sevgisini,
adýný ve gerçeklerini andýlar..."
AKLIN ÇEKÝRDEÐÝNDEKÝ
ÝÇGÜDÜ
Hârut -Mârut örneði bize yeni ipuçlarý
sunar, insan olmadýklarý için onlarýn
bizler gibi reenkarnasyonla bir geçmiþ
yaþamlarý ve o yaþamlarýndan aktardýklarý bir karma yükleri yok. Karmasýz
olmalarýna raðmen sadece beden kanunlarýnýn buyruðu altýna girmeleri, onlarý
da yanlýþ yapma potansiyeline sokuyor.
Ve nitekim yapýyorlar da!.
Bu mekanizmanýn biyolojik sebebi,
Bizim Celselerimiz’de her insanýn
aklýnýn çekirdeðine yerleþtirilmiþ bir
içgüdü ile açýklanýyor. Anne karnýna
düþtüðümüzden itibaren bin bir ölüm
tehlikesiyle yüz yüzeyiz. Tüm canlýlarda bir savunma sistemi ve yaþamaya
hýrs ve azimle sarýlmayý saðlamak
fonksiyonunu gerçekleþtirmek için
beynimizin en etkin yerine, çekirdeðine
yerleþtirilmiþ genetik kökenli bir içgüdü
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bu. Eðer bu içgüdü olmasaydý hiçbir
canlý yaþamýný sürdüremezdi. Ancak,
hayatî görevi dolayýsýyla vazgeçilemeyecek bu içgüdü; olduðu gibi baþýboþ
býrakýlýr; yaþam deneylerimiz aklýmýz
ve geliþmiþ ahlâki deðerlerimizle terbiye edilip kontrol altýna alýnmazsa, ben
merkezli, bencil bir tutuma girmemiz
iþten bile deðil. Bu içgüdü o kadar etkilidir ki, aklýmýzla doðru dediðimiz ama
gönlümüze tam benimsetemediðimiz
þeylerin tam tersini bize kolaylýkla yaptýrýverir. Aslýnda olgunlaþmak, bu
içgüdüyü terbiye etmek, mümkün mertebe kontrol altýna almakla baþlar.
Bizim Celselerimiz’de kýsaca bu þöyle
anlatýlmaktadýr:
“Akýl hürriyeti engel olunamaz bir
oluþumdur.. Bilgi ve tecrübe ile terbiye edilir. Ve içgüdü yanlýþý gösterdiðinde, terbiye edilmiþ akýl iþe karýþýr ve bastýrýr. Siz buna “nefis mücadelesi” diyorsunuz. Ýþte bu doðrudur.
Bunu yapmak güçtür, ama bunu yapabilenler bilsinler ki, O’na en yakýn
olanlardýr.”
SEÇÝLMÝÞLERÝN GÖREVLERÝ
Bütün bu genel doðrulara raðmen;
peygamberler,
evliyalar,
azizler,
ermiþler, gönül erleri, ýþýk savaþçýlarý
gibi deðiþik sýfatlarla andýðýmýz insanlara, Ýlahî düzende nasýl bir rol biçildiðini öðrenmek isteriz. Evet, özümüz,
hamurumuz, çamurumuz bir, hiçbirimiz
hatalarýmýzý sýfýrlamýþ deðiliz. Öyleyse
fark nerede?..
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Burada, hata oranlarýndaki çarpýcý
farklýlýðý görmezden gelmememiz cevabýmýza ýþýk tutacaktýr. Bu özel görevli
insanlar az hatalar iþlemelerinin
yanýsýra, örnek davranýþ ve eylemleriyle
uygarlýðýn maddi ve manevi geliþmesinde hepimizden daha çok pay
sahibidirler. O gülyüzlü peygamberler,
Mevlânalar, Yunuslar, o gönül güzelleri
hiç yaþamamýþ olsaydý, bugüne kadar
çoktan birbirimizin gözünü çýkarýp yok
olup gitmiþtik belki de!..
Ýnsanlýk tarihindeki bu manevî önderler, geliþigüzel mi geliyorlar aramýza,
yoksa baþlangýçta kurulmuþ bir ilâhî
düzene göre mi iþliyor bu organizasyon? Bu soruya bugünkü deneysel bilimimizden hiçbir yanýt alamayýz. Býrakýn
yanýtý, onun metodolojisinde bu sorunun yeri bile yok.
Geçip gitmiþ kervan hakkýnda, iz
sürücülerin yaptýðý gibi, kalýntýlarý
inceleyerek epeyce bilgi sahibi olabiliriz ama kervanbaþýndan, hele hele kervaný düzenleyen kervan sahibinden alacaðýmýz bilgiler çok daha detaylý, çok
daha gerçekçi olacaktýr. Deneysel bilim
ise sadece iz sürücülerin elde ettikleriyle yetinmektedir.
Bilimsel bilgiden kuþkusuz sonuna
kadar yararlanacaðýz. Ama sadece
onunla yetinmeyeceðiz, insan aklýnýn
tek bulgusu deneysel bilimdir diyebilir
miyiz? Olaylarýn gerçek nedenlerine, ilk
sebeplerin neler olabileceðine; ancak
akýl çalýþtýrarak, felsefe yaparak, büyük
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bilginlerin katkýlarýyla önemli sonuçlar
alýnmýþ parapsikoloji incelemeleriyle,
kutsal metinleri ve manevi Rehber
Varlýklarýn bildirilerini derinliðine
düþünerek varabiliriz. O zaman iz sürerek elde ettiðimiz bilgileri, kervancý
baþýnýn, kervan sahibinin vereceði bilgilerle sentez ederek daha kapsamlý
sonuçlara ulaþabiliriz.
"Aramýzdaki iyilerin ve manevî
önderlerin insanlýk planýndaki yeri
nedir?" sorusunun cevabýný da pozitif
bilimlerden deðil, diðer kaynaklardan
alacaðýz.
ÝBLÝS'ÝN ÝTÝRAFI
Kuran'da Hicr Suresi'nde emre raðmen, Âdem'e secde etmemekte direnen
cinlerin ileri gelenlerinden Ýblis ile, onu
da Sevgisinden Varetmiþ olan Yüce
Rab'bin karþýlýklý çetin konuþmalarý
aktarýlýr. Dileði üzerine Ýblis'e, insanlarý
azdýrmasý, doðru yoldan çýkarmasý için
Yaradan, "Din Günü"ne kadar izin verir.
Bu sýrada Ýblis'in þu itirafý konumuzla
ilgili bize çok önemli ipuçlarý sunar:
"Ýblis: "Rab'bim" dedi "beni azdýrmandan ötürü andolsun ki, (ben de)
onlara (günahlarý) süsleyeceðim ve
onlarýn hepsini azdýracaðým. Ancak
içlerinden ihlâs verilen kullarýn hariç."
(Hicr- 39-40)
Ýblis'in bu itirafýndan anlaþýlýyor ki,
hatalar da yapsalar, yerine göre düþe
kalka da yürüseler, Yaradan tarafýndan
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yol gösterici ve önder olarak seçilmiþ ve
iþaretlenmiþ bazý ihlâs'lý kullar ana
çizgiden, ana hedeften asla þaþmayacaklar. Görevlerini bitirecek, O'nun katýna
varacak ve insan kardeþlerinin de O'nun
yanýna varmasý için hizmet ve yardým
götüreceklerdir. Nasýl ki hepsi de birbirinin aynýsý olduklarý halde diþiler
arasýndan seçilen bir arý, özel beslenerek
"Kraliçe Arý" haline getiriliyor ve neslin
devamýný saðlýyorsa, ayný bunun gibi
özel iþaretlenen ve özel yetiþtirilen
"Ýhlâslý Kullar" da insan neslinin emrine
verilip, geliþip olgunlaþmayý hýzlandýrýyorlar.
Aslýnda çok büyük yük alýyorlar üzerlerine... Ama Ýblis zaman zaman
hýzlarýný kesse de, ana yoldan
çýkaramýyor onlarý. Ýyi de, Ýblis, ihlâs
verilmiþ "Ýyi Kullar" organizasyonunu
nereden biliyor da böyle konuþabiliyor.
Bunun
cevabý
için
Bizim
Celselerimiz’de ipucu var:
"Her þey için, her þeyi O'nun emriyle
harekete geçirenler sizin var olmanýz
müjdesine secde ettiler. Siz ve sizler
için, insan kardeþleriniz için sevindiler.
Ve sonra O olacaklarý peþinen onlara
duyurdu, hepsi derinden üzüldüler.
Sizin için yola çýktýlar; þaþmadan,
sapýtmadan varasýnýz diye..."
Belli oluyor ki, yeryüzünde hayatýn
geliþmesiyle görevlendirilmiþ melekler
ve onlarýn, cinlerin ileri gelenlerinden
seçtikleri Ýblis gibi bazý varlýklar,
insanoðlunun dünya serüveninin kilo-
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metre taþlarýndan Yaradan tarafýndan
önceden haberdar edilmiþler. Bu arada
Ýhlâslý Kullar organizasyonundan da
bahsedildiðinden Ýblis, bütün azgýnlýðýna hünerine raðmen onlarý sapýtamayacaðý itirafýnda bulunuyor.
Bizim Celselerimiz’de dünya hayatýmýzdan çok önceki zamanlarda, belki
de hepimizin O'nun önünde toplanýp
"Sen bizim Rabbimizsin" dediðimiz o
"Elest Bezminde", O "Kalû Belâ"
gününde, Yaradan'ýn ihlâs organizasyonunu ilân ediþi þöyle anlatýlmaktadýr:
"Siz O'nun yaratýcýlýðýndan ve vericiliðinden sebepleneceksiniz. Burada
birbirinizden farkýnýz olmadýðýný, birbirinizle gerçek kardeþ olduðunuzu
öðrendiniz. Ve siz daha önceden bilmediðiniz yerde kardeþ ilan edildiðinizi
de. Ýþte o yer, O'nun ihlâsýnýn ilan
edildiði gündü. Birbirinizi ve kendinizi
öylece biliniz."
DAÐDAKÝ VAAZ'IN
ÜÇÜNCÜ BÝLDÝRÝSÝ
2000 yýl önce Hz. Ýsa'nýn aslýnda
çaðýmýza ve yaþayacaklarýmýza ýþýk tutmak için Daðda verdiði vaaz'ýn üçüncü
bildirisinde baþlý baþýna Ýhlâslý-Salih,
alçak gönüllü, yumuþak huylu gerçek
iyilerden söz edilmektedir: “Halim
olanlara ne mutlu, çünkü bu dünya
onlara miras kalacaktýr.”
Rehber varlýk Kryon, Daðdaki Vaaz'ýn
çaðdaþ yorumunda "Halim olanlar" deyimine açýklýk getirir:
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“Bu halim olanlar kimlerdir diye
sorabilirsiniz. Onlar, bazýlarýnýn size
söyledikleri gibi, zayýf olanlar deðildir.
Bu halim varlýklar Iþýk Savaþçýlarýdýr.
Bu halim varlýklar öfke yaratacak
durumlar karþýsýnda öfkelenmekte acele
etmeyenlerdir. Bu halim varlýklar
savunmanýn gerekli göründüðü bir
durumda kendilerini savunmakta acele
etmeyenlerdir. Bu halim varlýklar hoþ
görülemez olaný hoþ görenlerdir...
Iþýk Savaþçýlarý, gezegeni miras almak
söz konusu olduðunda, bilin ki bunlar
sizler olacaksýnýz. Diðerlerine bu Yeni
Çað'da yol gösterecek olanlar
sizlersiniz. Çünkü siz neyin olup bittiðini biliyorsunuz ama onlar bilmiyorlar.
Sizler yeni liderlersiniz. Sizlere halim
olanlara gerçekten ne mutlu.”
(Kryon- Cilt-3 S: 105)
Diðer bir toplantýda Kryon ayný konuda þunlarý söylemiþti: “Eski insanlar
size "dünyanýn halim olanlara miras
kalacaðýný" söylemiþlerdi. Ne yazýk ki
"halim" sözcüðü çeviri için zayýf bir
seçimdi. Gerçekten de dünya halim
olanlara kalacaktýr, ama halim'in
gerçekten ne anlama geldiðini anlamalýsýnýz. Halim insan sevginin gücüne
boyun eðer. Yani halim insan diðerleri
öfkeyle suçlarken bilgelikle geriye çekilmeyi seçer. Halim insan bir baþkasýný zenginliði, ya da toplumdaki konumuyla deðil, sevgi ölçütü ile deðerlendirmeyi seçer. Halim insan gerçekten
egosuzdur ve kendisini sözlü bir
saldýrýya uðradýðýnda dahi savunmakta
acele etmez. Çünkü halim insan, sözlü
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bir saldýrýnýn hiçbir þeye zarar vermediðini ve saldýrganýn dengesizliðinin
bir sonucu olduðunu anlayacak bilgeliðe sahiptir. Halim insan saldýranlara
sevgi gönderecek ve hoþ görülmez
olana bile hoþgörü göstererek her zaman
Dünyada dengeyi tezahür ettirecektir.
“Bu halim insan kimdir?" Bu halim
insan gezegen üzerindeki en güçlü
insanlar arasýnda yer alýr. Bu halim
insan sevgiyi güç kaynaðý olarak
tanýmýþ olan ve onunla birlikte
yaratandýr.
“O, olumsuzu olumluya ve kötülüðü
iyiliðe dönüþtürür. Bu insan bireyleri
iyileþtirme gücüne sahiptir ve bu insanlardan oluþan gruplar gezegeni
deðiþtirebilirler. Tüm savaþçýlar bu
halim insanlarla kýyaslandýklarýnda
gölgede kalacaklardýr; çünkü bu dengeli varlýklardan birisinin gücü bile
sevgisiz insanlardan oluþan bir ordunun
gücüne eþit olacaktýr.” (2. Kitap, S: 15)
Kuran'da Enbiya Suresi'nde Din Günü
sürecinin sonunda salih kullarýn yani
gönül güzeli, gerçek iyi kiþilerin
dünyayý miras alacaðý söylenerek
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"Daðdaki Vaaz" doðrulanýr: “Andolsun
Tevrat'tan sonra Zebur'da da, dünyaya
mutlaka salih kullarým varis olacak diye
yazmýþtýk.” (Enbiya-105)
Hatýrlayacaksýnýz, Kryon Daðdaki
Vaaz'da bildirilerin sýrasýnýn da önemli
olduðunu, en çok enerji taþýyanýn ilk
sýrada yer aldýðýný söylemiþti. Ýlk sýrada
söylenen “Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Göklerin Egemenliði onlarýndýr”
sözleriyle tam tersine henüz nefsini terbiye edememiþ, olgunlaþmamýþ, ruhen
yoksul olanlardan bahsediliyordu. Belli
ki birinci plânda önem verilenler,
geliþmeleri dört gözle beklenenler de
tamamen onlardýr.
Seçilmiþ olan Ýhlâslý Kullar; sadece
onlara hizmet etmek üzere var edildiklerini hep hatýrda tutarak, gurur ve
büyüklük duygularýna, baþkalarýný
küçük görme yanlýþlarýna varmadan,
insanýn insana farksýzlýðýný unutmadan,
Yaradan'ýn katýna birlikte götüreceklerinin çokluðuyla görevlerini baþarabileceklerdir. Onlar için anayasanýn
deðiþmeyen ve deðiþtirilmesi teklif
edilemeyen maddesi de bu olabilir
ancak!..
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Yeni Yýla Girerken
Güngör Özyiðit, Psikolog

Ýþte yaþamýn deðerini belirleyen giz
Kimi is býrakýr arkasýnda kimi de iz
eni yýllar bir deðerlendirme ve yeniden yapýlanma
fýrsatý olmalý bilinçli insanlar için. Geçmiþimizin
bugünü, bugünkü davranýþlarýmýzýn ise
geleceðimizi oluþturduðunu bilmeliyiz.

Y

Öyleyse geçmiþin deneyimlerinden
damýtýp süzdüðümüz bilgilerle yarýna
yönelmeliyiz. O nedenle yeni yýlý bu
tür uyarýcý ve uyandýrýcý etkileriyle, üst
düzeyde bir Noel Baba armaðaný
olarak kabul etmeliyiz.
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Her yýl seçilegelen "yýlýn adamý" ve
"yýlýn olaylarý"nýn bizim hayatýmýzla
zerrece ilgisi olmadýðýna deðinen Ali
Kýrca, her bireyin kulaðýna þu sözleri
fýsýldýyor: "Siz kendi hayatýnýzýn kahramaný olmadýkça ve sizin yaþadýðýnýz o
ufak tefek olaylar sizin hayatýnýza
damgasýný vuran "yýlýn olaylarý"
olmadýkça bütün seçimler nafile. Geçen
yýl geçtiyse geçti. Hiç deðilse gelen
yýlda kendi hayatýnýzýn kahramaný
olmaya bakýn. En büyük dostluðu
yayýn. En iyi aþký aðlarýnýza takýn. En
iyi sýnavý kazanýn. Kendi hayatýnýzýn
golünü atýn."
Ve elbet ki bu yýlýn "meydan okumasý" olan salgýn hastalýða, pandemiye
karþý baðýþýklýk sisteminizi ve moralinizi yüksek tutun. Gerekli önlemleri
alýn. Hayatýnýzý korumanýn ve saðlýklý
kalmanýn birincil göreviniz olduðunu
bilin.
MUTLULUK YANIBAÞINIZDA
Melih Aþýk "Açýk Pencere" köþesinde mutlu bir yaþamýn envanterini
çýkarýyor:
“- Geçen yýlý iyi geçirdiniz mi?
“- Kaç kez Güneþin doðuþunu
izlediniz?
“- Saðlýklý oluþunuza hiç sevindiniz mi?
“- Hiç gün ýþýðýyla uyandýnýz mý?
“- Hiçbir neden yokken kaç kiþiye
hediye aldýnýz?
“- Kaç sabah yolda bir kediyi
okþadýnýz?

15
“- Yeni doðmuþ bir bebek parmaðýnýzý sýkýca tuttu mu hiç?
“- Ve siz onu kokladýnýz mý?
“- Boylu boyunca çimlere ya da karlarýn üstüne uzandýðýnýz oldu mu?
“- Çocukluðunuzdan kalan bir
þarkýyý söylediniz mi hiç?
“- Kaç kez kuþlara yem attýnýz ya da
saksýdaki çiçekleri suladýnýz?
“- Bir çiçeði dalýndayken kokladýnýz mý?
“- Eski bir dostunuzu aradýnýz mý
hiç?
“- Ve iyi bir yýlýn bunlar gibi küçük
þeylere baðlý olduðunu düþündünüz
mü? Yeni yýlda düþünün. Yayýlýn çimler
üzerine... Acele edin…”
KALEM VE SÝLGÝ
Hurþit Güneþ "Kalem ve Silgi" benzetmesiyle güzelce bezediði yazýsýyla
yaþamýmýza ýþýk tutuyor:
"Ýnsanýn yaþamý ya kaleme benze ya
da silgiye. Ýz býrakan iþler yapýðýmýzda
yaþamýmýz kaleme benzer. Ýzleri silmeye çalýþtýðýmýzda silgi oluruz. Kalem
deðerlidir. Hediye olarak verilir. Hattâ
hatýra olarak saklanýr. Kalemle eser
býrakýlýr. Ve kalemler hep þaþar.
“Silgiler ise faklýdýr. Silgi hep birilerini, izleri, eserleri silmeye çalýþýr.
Deðerli silgi olmaz. Silgi hediye verilemez. Her kullanýldýðýnda hem birilerini
yok eder, hem kendini. Ýþte kalemle
silgi arasýndaki fark budur. Silgi
sildikçe biter, kalem ise yazýldýkça
kalýcýlaþýr."
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Buna göre yaþamýmýzda hep kaleme
özenmeli, silgiden ise sakýnmalý. Ya da
onu sadece yanlýþlarý silmek için kullanmalý.
UMUT YÝNE ÝNSANDA
Ýlhan Selçuk bir yeni yýl yazýsýnda
önce karanlýk bir dünya tablosu
çiziyor:
“Ýsa zamanýnda tüm gezgende 100150 milyon kiþi yaþardýk. 20.yüzyýlýn
baþýnda bir buçuk milyar nüfusa
ulaþýldý. Bugün 7 milyarý aþtýk.
“Doðayý tüketiyoruz. Amerika bu
tüketimde baþý çekiyor. Dünyadaki nüfusun 320 milyonu ABD'de yaþarken,
gezegenimizdeki tüketimin nerdeyse
yarýsýný ham hum þaralop harcayýveren
bu benciller geleceðimizi karartýyorlar.
“Yeni bir yýla geçen insanlýk, ters
kepçe bir dünya düzeninde bir adým
daha atýyor.”

Her þeye raðmen insandan umut
kesilemeyeceðine deðinen Sayýn
Selçuk, geleceðe yönelik iyimserliðini
sürdürüyor:
“Bencilliðin egemenliðindeki tüketici uygarlýðýn seçeneði, sencillerin
bakýþýndaki iyimserliktir. Küreselleþme sürecinin son 10 yýlýnda ortaya
çýkan acý gerçekler, insanlarýn gözünü
açmada olumlu iþler gördü. Yeni yýla
girerken iyimserliðimizin nedeni, gezegenimizde yaþayan insanlarýn, kendi
kendilerini kundaklayýp yok etmek
yolundaki gidiþata "dur" diyecek
kadar akýllý olduklarýna inancýmýzdan
doðuyor.”
MÝNYATÜR DÜNYA
7,8 milyarlýk dünyayý, halklarýn oranlarýný koruyarak 100 kiþilik bir köy
kadar küçültseydik ne gibi bir tablo ile
karþýlaþýrdýk. Onu da Abbas Güçlü
yazýyor.
Buyurun okuyun:
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“Köy ahalisinin 57'si Asyalý, 21'i
Avrupalý, 14'ü Amerikalý (Kuzey, Orta,
Güney) ve 8'i de Afrikalý olacaktýr.
Bunlarýn 52'si kadýn, 48'i erkek, 30'u
beyaz, 70'i beyaz olmayanlardan oluþacaktý.
“Dinler daðýlýmýnda ise 30'u Hýristiyan, 70'i Hýristiyan olmayanlardan
meydana gelecekti.
“6 kiþi bütün servetin yüzde 59'una
sahip olacak ve bunlarýn hepsi ABD
pasaportu taþýyacaktý.
80 kiþi kötü evlerde yaþayacak, 70
kiþi okuma-yazma bilmeyecekti. 1'i
ölmek üzere 1'i doðmak üzere olacaktý.
“Buzdolabýnda yiyeceðiniz,
üzerinizde elbiseniz ve baþýnýzý sokacaðýnýz bir eviniz varsa, dünyadaki
insanlarýn % 75'inden daha zenginsiniz.
Bankada ve cüzdanýnýzda para varsa,
dünyanýn en ayrýcalýklý yüzde 8'i
arasýndasýnýz."
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Bu durum karþýsýnda kendi durumumuza bakýp sevinmek mi, yoka çoðunlukta ve sýkýntýda olan insan kardeþlerimizi düþünüp üzülmek mi lazým.
Her gün 8 bin çocuk açlýktan ölürken,
tok insanlarýn utançtan yüzü kýzarmamalý mý? Kendi durumumuza þükrederken, sýkýntýda olanlarýn da þükretmesine vesile olacak aktif bir rol almak en
doðru yol olsa gerek.
YAÞADIM DÝYEBÝLMEK
Adamýn birinin yolu bir mezarlýða
düþer. Geçerken mezar taþlarýndaki
tarihleri okur. Hemen hepsi 1, 2, 3 en
çok 5 yýl yaþamýþlar. Yolcu buranýn bir
çocuk mezarlýðý olduðunu düþünür. Ne
var ki mezarcý bunun böyle olmadýðýný
söyler ve ekler: "Bu mezarlýðýn bir
özelliði var. Buraya gömülenlerin,
mezar taþlarýna "Gerçekten yaþadým!"
diyebildikleri yýllarý yazýyorlar." Yeni
yýlýnýzýn "Ýyi ki yaþadým" diyebileceðiniz bir yýl olmasý dileði ile….
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Spiritüel Uyanýþ
Deneyimlediðinize Dair

19 Ýþaret
Tamer Gerek, Galaktik Haber’den

G

ezegenimizde muhteþem
deðiþimler yaþamaktayýz.
Eski alýþtýðýmýz yöntemler
artýk sorgulanmaya, çalýþan
eski sistemler çökmeye baþladý, insanlarýn bir çoðu artýk sorgulayýcý, ve gittikçe daha kuþkucu bir yapýya sahip
olmaya baþladý.
Bunun sebebi ise, insanlýðýn bilincinin gittikçe yükselmesi ve bunun da
farkýna varmaya baþladýk. Bu aþaðýda

sýraladýðým örneklere siz de kendinizi
yakýn hissediyorsanýz veya deneyimliyorsanýz, bilin ki siz de "uyanan"
insanlardansýnýz.
Týpký her þey gibi, insan bilinci de
geliþir ve bu geliþimin tarihi teorik
fizikçi Fred Alan Wolf, veya Dr. Steven
M. Greer gibi artýk bir çok bilim araþtýrmacýsý tarafýnda da onaylanmaktadýr,
ve o tarihin 21 Aralýk 2012 olduðunu
altýný çizmektedirler. Araþtýrmacýlara
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göre 21 Aralýk 2012 tarihi tamamen
yanlýþ anlaþýlýp medyatik kurumlar
tarafýnda insanlara sadece korku ve
ekonomik kazanç amacýyla yanlýþ yönlendirmek için kullandýklarýný, ve o
tarihten itibaren fiziki dünyanýn deðil,
eski tür insan bilinç yapýsýnýn sona
erdiðini söylemektedirler.
Bu Yeni Çað, insan bilincinin yükseliþini ve spiritüel farkýndalýðý getirdi.
Bazýlarýmýz bu deðiþime, araþtýrmalar
yapýp, kitaplar okuduktan sonra bilinçli
olarak katýlmaktadýr, bazýlarýmýz ise
kendisinde baþta tanýmlayamadýðý
deðiþimler yaþadýðýný fark ederek sonradan bu kavramlarý yaþadýðýný fark
etmektedirler.
Fakat önemli olan þudur; dünyamýzý
sonraki nesiller için daha adil, sevgi,
ve barýþ dolu bir hale getirmektir.
Aþaðýdaki örnekler bilinçsel farkýndalýk ve evrim çaðrýsýný hissetmeye
baþladýðýnýzý ve "uyanmaya" baþlamýþ
olduðunuzu gösteren iþaretlerdir.
Umarým siz de bu kavramlarý okuyarak, bu deðiþimleri deneyimlemeye
baþlamýþ olduðunuzu fark etmiþsinizdir.
1. Genel toplumun yaþama
biçiminin yanlýþ veya anlamsýz
gelmesi
Size eskiden mutluluk getirdiðini
bildiðiniz ve sandýðýnýz tüm kavramlarýn yanlýþ olduðunu hissetmeniz, ve
bu kavramlarýn içinizdeki boþluðu artýk
dolduramayacaðýnýzý fark etmenizdir.
Reklamý yapýlan onca materyalin boþ
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ve anlamsýz þeyler olduðunu anlýyorsunuz. Yeni bir araba, daha üst model
telefon, karamelli latte size artýk gereksiz ve tamamen anlamsýz gelmektedir.
Ruhunuzu beslemek için artýk çok farklý þeyler aramaya baþlýyorsunuz.
2. Ýçinizde bir þeylerin deðiþtiðini
söyleyen bir his var
Bunu tam olarak belki de açýklayamayabilirsiniz, ancak içinizde bir þeylerin deðiþtiðini hissediyorsunuz. Artýk
bildiðiniz ve alýþtýðýnýz insan deðilsiniz
ve artýk gözünüzdeki perdenin kalktýðýný hissediyorsunuz. Gerçekten kim
olduðunuzu, nasýl bir kiþiliðe sahip
olduðunuzu daha yeni fark edip görmeye baþlýyorsunuz.
3. Daha gerçekçi bilgi ve tarafsýz
haberlerden beslenme isteði
Kendini bilgi anlamýnda geliþtirmeye
yönelik bir insan olmamanýza raðmen,
birden yeni bilgilere ve çevrenizde
veya dünyada geliþen olaylara karþý
ilginizin arttýðýný fark ediyorsunuz. Bu
özelliði taþýyan bir insansanýz eðer bir
diðer olasýlýk da, güncel olan her yerde
ulaþabileceðiniz haberler veya
geliþmeler yanýnda bir de alternatif
medya veya komplo teorilerine de
ilginizin artýþýyla beraber bu tür kaynaklarýn da bakýþ açýsýna ilgiyle yaklaþmanýz.
Eskiden belki medyada duyduðunuz
haberleri hiç sorgulamadan kabul
ederken artýk bazý haberlerin gerçek-
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liðiyle alakalý kuþku duymaya baþladýnýz. Bir bilgiyi veya yeni bir haberi
kendi mantýk süzgecinizden geçirmeden kabul etmiyorsunuz, çünkü artýk
sorgulamadan kabul etmektense önce
bilinçli olarak bir fikir yürütüyorsunuz.
4. Sistemin iþleyiþi ve doðruluðu
hakkýnda artýk kuþku duymaktasýnýz
Eski sistemlerin birçoðunun geçerliliðini veya adaletini sorguluyorsunuz.
Hükümeti, finansal sistemi, eðitim sistemini, medya ve eðlence endüstrisini,
profesyonel spor endüstrisini, saðlýk
sistemini ve dini sistemi sorgulamaya
baþlayacaksýnýz. Deðer yargýlarýnýzýn
artýk çok daha hassas olduðunu ve bu
sýraladýðým bir çok kurumun yürüttüðü
sistemin ne kadar yanlýþ olduðunu fark
edeceksiniz.
5. Alternatif veya doðaüstü
bilgilere ve güçlere karþý ilginiz
artmakta
Astroloji, spiritüalizma, el falý, tarot
gibi veya benzeri konularý öðrenme ve
üzerinde çalýþma yapma ihtiyacý duyuyorsunuz. Belki de evrenin, medyada
duyamayacaðýnýz gizemli bilgilerine,
karþý bilgi edinmek istiyorsunuz.
6. Saðlýðýnýza ve tükettiðiniz besinlere, eskisinden çok daha fazla önem
veriyorsunuz
Vücudunuzu daha çok dinlemeye
baþlýyorsunuz. Bedeniniz için yaptýðýnýz þeylerin sadece fiziksel
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saðlýðýnýza deðil ruh saðlýðýnýza da çok
faydasý olduðunu fark ediyorsunuz.
Artýk besin deðeri daha yüksek yiyecekler, içecekler tüketmeyi ve daha çok
egzersiz yapmayý tercih ediyorsunuz.
7. Doðaya karþý eskisinden daha
fazla saygý ve ilgi duyuyorsunuz
Kentsel yerleþimlerin artýk çok
gürültülü ve yaþanýlabilir olmadýðýný
fark ediyorsunuz. Yüksek beton
binalardan ve trafikten çok rahatsýzlýk
duyuyorsunuz. Kentsel alanda vakit
geçirmektense þehir dýþýna bir gezi
düzenlemek veya ormanda bir
yürüyüþe çýkmak gibi aktiviteler yapmaktan hoþlanýyorsunuz.
8. Çevrenizi temiz tutmak konusuda daha duyarlý, daha giriþkensiniz
Örneðin yolda yürürken çöp
kutusunu kullanmak gibi çok basit þeyleri kaç kiþinin ihmal ettiðini fark etmeye baþlýyorsunuz. Çevre kirliliðine
karþý artýk daha çok hassasiyet gösterip
kendi evinizde veya çevrenizde de geri
dönüþüm kavramýnýn önemini öðrenip
kullanmaya baþlýyorsunuz.
9. Eski arkadaþlarýnýzdan artýk
farklý olduðunuzu fark edeceksiniz
Uzun zamandan beri arkadaþ
olduðunuz insanlarla artýk eskisi kadar
ortak noktanýz olmadýðýný fark edebilirsiniz. Onlarýn, hayatlarýndaki günlük sorunlara fazlasýyla önem verdiklerini ve o sorunlarýn içinde kaybolduk-
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larýný fark edebilirsiniz. Sizi "aþaðý çekmeyen" daha kaliteli ve daha anlamlý
arkadaþlýklar arayabilirsiniz.

yorsunuz. Kendinizi düþünmek yerine
baþkalarýný düþünüp onlara yardým
etmek istersiniz.

10. Hayatýnýzýn daha senkronize
olduðunu fark edebilirsiniz

13. Hayatýn gerçek anlamýný
kavramak için derin bir isteðiniz var

Henüz anlayamadýðýnýz veya anlamlandýramadýðýnýz iþaretler veya sayýlar
sürekli olarak karþýnýza çýkabilir. Örn.
saate baktýðýnýzda 11:11, 15:15…
olmasý veya insanlarýn size "mükemmel zamanlama" veya "tam seni aramayý düþünüyordum" demesi olabilir.

Buraya belli bir sebep için geldiðinizi
ve mutlaka bir amacýnýz olduðunu
düþünüyorsunuz. Kafanýzdaki sorularýn
cevaplanmasý için maneviyatý yüksek
olan bir danýþman veya yakýn hissettiðiniz bir dinin temsilcisiyle görüþme
isteði hissedebilirsiniz. Kendinizin
daha önce hiç tahmin etmediðiniz bir
þekilde manevi veya spiritüel konularla
ilgilendiðinizi fark edebilirsiniz. Hayatýnýzda, karþýnýza yeni çýkan manevi bir
yolu takip etmeyi karar verebilirsiniz.

11. Yüzeysellikten uzak durup
kendiniz olabileceðiniz ortamlarý
tercih edersiniz
Samimiyetsiz ve baþka çýkarlarý olan
insanlarý fark edip artýk o tarz insanlardan tamamen uzaklaþmak istersiniz.
Kendinizi rahat hissedeceðiniz ortamlarda olmayý artýk giderek daha çok
arzulamaya baþlýyorsunuz. Artýk gerçek
olmayan insanlarýn çevresinde bulunmak istemiyorsunuz.
12. Dünyanýn þimdiki halinden
derin bir üzüntü duyup, daha iyi
bir yer olmasýný istiyorsunuz
Sadece çevrenizde deðil, tüm dünyada insanlarýn acý çektiðini anlamaya
baþlýyorsunuz. Bu acýlarý adeta
kalbinizin derinliklerine kadar
hissediyorsunuz ve o acý çeken insanlara karþý þefkat duygusu hissediyorsunuz. Baþka insanlarýn acýlarýný
dindirmek için derin bir arzu hissedi-

14. Sezgilerinizin güçlendiðini fark
edebilirsiniz
Sezgi yeteneðinizin arttýðýný, mantýklý
açýklamasý olmayan þeyleri birden
hissedebilir, bilebilirsiniz. Harekete
geçmeniz için sýz dürtebilir ve o dürtülerinizi takip ederseniz daha önceden
cevabýný aradýðýnýz þeylerin karþýnýza
çýktýðýný keþfedebilirsiniz.
15. Yaratýcýlýðýnýzý ifade etme
isteðiniz olabilir
Yaratýcýlýðýnýzý ifade edebilmek,
ilgilendiðiniz alanda yeni bir þey yaratmak için, bir arzu hissedebilirsiniz.
Sanata ilgi duymaya baþlayýp veya
ilgilendiðiniz sanat dalýnda daha
derinleþebilirsiniz.

22
16. Uyku düzeniniz deðiþebilir
Artýk ayný süre uyuyamadýðýnýzý,
vücudunuzun uyumak istediði saatin
deðiþtiðini deneyimleyebilirsiniz.
Bedeninizin, yenilenmek için gün
içinde de uykuya ihtiyacý olduðunu
fark edebilirsiniz.
17. Kontrol edemediðiniz þeyler
hakkýnda endiþe etmiyorsunuzdur
Endiþe etmeniz gereken konular
hakkýnda artýk çok seçici davranýyorsunuz. Her türlü soruna hâkim olamayacaðýnýzý ve bazý konularý oluruna
býrakmanýz gerektiðini anlarsýnýz.
Kontrol edemediðiniz konular için kendinizi kötü hissetmemeniz gerektiðini
ve sadece kendinizi kontrol edebileceðiniz fark edersiniz.
18. Uzlaþmacý ve barýþçýl çözümlere
dayanan yollardan gitmeyi tercih
ediyorsunuz
Artýk küçük ve önemsiz konular
üstünde tartýþmaya gerek durmuyorsunuz. Ýnsanlara bu dünyada sadece iþ
birliði yaparak barýþ halinde yaþamanýn
tek yolu olduðunu da içinizde bulunduðunuz ortamý uyumlu hale getirerek
kanýtlamýþ da olursunuz.
19. Yaþayan her canlýya karþý derin
bir baðlantý hissedersiniz
Çevrenizdeki tüm canlýlara karþý daha
yoðun bir baðlantý ve sevgi hissedersiniz. Hayvanlara, bitkilere, ve insanlara
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eskisinden daha çok deðer vermeye
baþlýyorsunuz. Yaþam ve evrenle olan
baðýnýzý hissedebilirsiniz ve bunun
küçük bir parçasý olsanýz bile bir birey
olarak yaptýðýnýz þeylerin daha yüce bir
bütün için önem taþýdýðýný anlayabilirsiniz.
Peki Uyanýþýnýz Hakkýnda
Ne Yapabilirsiniz?
Öncelikle, sakin olun. Farkýndan
olmayabilirsiniz, ancak düþünceleriniz
son derece güçlüdür. Fazla endiþe duymak son derece faydasýzdýr, çünkü
gerçekten bir þey yapmak için tüm
zamanýnýzý endiþelerle yaþamak tüketebilir. Kaygý ve endiþe (anksiyete) duyduðunuz zaman, bunlarýn tümünün
sadece kendi zihninizin içinde
yaþandýðýný ve sýrf endiþe etmektense,
önce endiþe duyduðunuz düþünceleri
yaþamaktan korkmamayý öðrenin ve
unutmayýn ki, iyi veya kötü deneyim
yoktur, çünkü insana her yaþadýðý olay
tecrübe olarak o kiþiye kâr kalýr.
Meditasyon yapmayý öðrenin.
Meditasyonu önceden de iþlediðim
konuda da belirttiðim gibi birçok
yönde faydasý olan bir eylemdir.
Zihnimizi sakinleþtirmeyi öðretir
ve sorunlarýmýzý veya o an çözümleyemediðimiz konularý dýþarýdan
görmemize yardýmcý olmaktadýr.
Meditasyon kavramýna aþina deðilseniz, derin düþünme tekniklerini
öðreten internet sitelerini ziyaret
edin veya konu ile alakalý kitaplarý
okuyarak baþlayabilirsiniz.
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Benzeri þekilde düþünen insanlarla
tanýþýp iletiþim kurmaya çalýþýn. Ýnternette kiþisel ve spiritüel geliþim hakkýnda evrensel bir að olduðunu
söyleyebilirim, ayrýca bu konularý paylaþabileceðiniz forum sitelerine baþvurup ayný deneyimleri yaþayan insanlarla da iletiþim kurabilirsiniz. Ayrýca
Türkiye'de artýk bir çok kiþisel geliþim
merkezi, yoga merkezi, ayrýca haftalýk
meditasyon eðitimi veren yerler
olduðunu keþfedip kendinizi deneyebilirsiniz. Konuya iliþkin belgeseller
izleyebilirsiniz. Kiþisel olarak tavsiye
edebileceðim belgeseller arasýnda;
Marina Abramovic: "Sanatçý
Aramýzda", Dr. Steven M. Greer:
Sirius, veya Awake: The Life of
Yogananda isimli eserlerdir.
Doðada daha çok zaman geçirin.
Uzun ve yorucu bir günden sonra eve
gitmektense bir parka gidip yarým saatlik bir yürüyüþ yaparak emin olabilirsiniz ki, televizyonun karþýsýnda
oturmaktan size daha iyi gelecek bir
aktivite olacaktýr. Sessizce bir aðacýn
dibinde oturarak doðanýn güzelliðini
veya çevrenizde olan doðal yaþamý
gözlemlerken ruhunuza nasýl iyi
geldiðini fark edeceksiniz.
Araþtýrýp bilgi edinmeye çalýþýn.
Daha fazla kitap okuyun merakýnýzý
gidermekten hiçbir zaman kaçýnmayýn.
Boþ zamanlarýnýzý, size bir katkýsý
olmayan boþ þeylerle harcamayýn.
Unutmayýn ki zaman, sahip olduðunuz
en deðerli eþyanýzdan birisidir, akýllýca
kullanýn...
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Yapabileceðiniz Diðer Þeyler
* Negatif düþünmeyi býrakýn ve pozitif olaylara daha çok odaklanýn.
* Sosyal medyada daha az vakit harcamaya çalýþýn.
* Kamusal alanlarda gördüðünüz
çöpleri, çöpe atýp.
* Parka gidip yalýnayak yürümeye
çalýþýp, topraðý hissedin.
* Yanýnýzda; oniks, ametist, sitrin…
gibi kristaller taþýyabilirsiniz.
* Televizyon alýþkanlýðýnýzý azaltýn
mümkünse hiç izlemeyin.
* Haber izlemeyi en aza indirgeyin.
Emin olun, insanlar size önemli bir
konu olduðunda haber verecektir.
* Çocuklarýnýzla,evcil hayvanlarýnýzla daha çok vakit geçirin.
* Daha az iþlenmiþ þeker tüketin,
bunun yerine doðal tatlandýrýcýlar veya
daha çok meyve tüketmeye çalýþýn.
* Daha fazla sanatla uðraþýn.
Bunun yanýsýra bu deðiþimleri ne
derece yaþadýðýnýzýn da açýkçasý çok
önemi yok, sizin bu yazýyý bulup
okumanýz da bu yolda olduðunuzu
gösteren bir iþarettir. Ýnsanlarda, ileride
daha yoðun bir þekilde deneyimleyip
görebileceðimiz muhteþem bir deðiþim
yaþanmak üzere, ve emin olun ki
herkes elinden geldiði kadar bu
deðiþime katkýsý olacaktýr.
Bu yüzden iyi olun ve hayatýnýzýn
en önemli yolculuðuna çýktýðýnýzýn
bilincinde olun.
Yeni dünya bizi bekliyor...
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Ýnsan Olmanýn
Anlamý
Seyhun Güleçyüz

nsan, insan olma yolundadýr, bu yüzden 21.
yüzyýlda yeniden tanýmlanmalý ve yeni bir
düzenle onun geliþimine, çaðdaþ kimliðini bulmasý için yol gösterilmesine
acilen ihtiyacý vardýr. Bazýlarý insanýn
yeniden tanýmlanmasýný gereksiz görse
de, insanýn antropolojik özellikleri,
fizyolojik özellikleri ya da yaradýlýþýndan beri yaþadýðý deðiþim, kökeni ile

Ý

ilgili bulgular ve bu bulgular üzerinde
süren tartýþmalar, “insan” adý verilen
varlýðýn sadece maddi yapýsýný açýklamaya yöneliktir. Onbinlerce asýrdýr
Dünyada varolan insan, fizyolojik özellikleriyle %90 keþfedilse de hâlâ bilinmeyen yönleri vardýr.
Bedenin DNA’sýnýn içini bile keþfeden bilim insanlarý, bu bilgilerin bile
insaný tanýmlamaya yetmediði
görüþündedir. Ayrýca insanýn sahip
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olduðu gizli potansiyeli açýklamakta
da yetersizdir. Ýnsanýn akýl, gönül birliðiyle ortaya çýkan yaratýcý potansiyelini kullanmasýna imkân veren
düzenlemelerle ancak yeni bir dünyaya
kavuþacaðýna gönülden inanýyorum.
Ýnsan, ruhu ve aklý olan sýnýrsýz bir
ruhsal geliþme kapasitesi ile yaratýlmýþ,
özgür aklý ve iradesi ile kendi geleceðini belirleyebilen, bunun sorumluluðunu
taþýmakla görevli olan yeryüzünün en
geliþmiþ canlý türüdür. Ýnsanýn sonsuz
ruhsal geliþim kapasitesine sahip
olmasý, onun üstün niteliklerle yücelme
fýrsatýnýn olduðunu ifade eder. Bizim
Celselerimiz’de söylendiði gibi “Ýnsan
kendi kendinin kullandýðý bir müzik
âletidir, çýkardýðý güzel titreþim kadar
karþýlýðýný alýr”.Görüyoruz ki, insanýn
yücelmesi onun isteðine ve þartlarýna
baðlýdýr. Ýnsanýn, insanlýk onuruna yakýþan, onun tekâmülüne katký saðlayacak belli temel deðerlerini geliþtirmesi
buna uygun bir ortamýn oluþmasý ile
mümkündür. Bunun için insaný yeniden
ele almak ve onun etik deðerlere baðlý
ihtiyaçlarýný, beklentilerini ortaya
koyup, birlikte böyle bir düzeni, düzen
bozmadan oluþturmak gerekmektedir.
Ýnsan doðasý gereði özgürlüðün
olduðu sistemlere yönelmiþtir. Çünkü
insan aklý, sýnýrsýz düþünce ve tahayyül
özgürlüðüne sahiptir. Öyle ki, yýldýzlarý
bile etkileyecek kadar özgürdür
düþüncelerimizin enerjisi. Buluþlar,
felsefe buradan beslenir. Ýnsanýn
geliþmesi, olgunlaþmasý da aklýnýn
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ruhuyla birlikteliðinde ortaya çýkar.
Ama insan aklýný doðru kullanmazsa,
egolarýna esir olursa çok büyük zararlara sebep olabilir.
Erich Fromm; “Dýþ otoritenin tanýdýðý
özgürlük, ancak iç psikolojik þartlar
uygun olduðu sürece önem kazanýr.”
der. Yani kiþinin ruhsal açýdan tutkularýndan kopmuþ, aklileþtirdiði egolarýnýn
farkýna varmýþ, kendini kendine tanýtmýþ olmasý gerekir. Yani asýl özgürlük
siyasi ve hukuki düzenlemelerin deðil,
ruhsal yücelmenin ürünüdür.
Ýnsanýn insana farksýzlýðýný anlamýþsa
ve ruhuna sindirmiþse insan eþitlikten,
doðrudan, haktan uzaklaþmaz. Adil
insan olur. Görüyoruz ki; insaný eþitlikten uzaklaþtýran faktörler var..Sosyal
farklýlýklar,toplumsal statü veya ýrkçýlýk
gibi önyargýlar insanýn düþünmeden
birbirine farklý bakmasýna sebep
olmaktadýr. Bence Yaradan’ýn farklý
renk, ýrk, cinsiyette insanlarý yaratmasýndaki sebep, bazýlarýný diðerlerine
üstün kýlmak deðil, aksine bu farklýlýklara raðmen ayýrým yapmadan birlik
olmayý öðrenmesidir. Tabi ki burada
baðlayýcý faktör sevgidir.
Ýnsanýn bu farksýzlýðý idrak edebilmesi arýnmasýyla, egolarýndan kurtulmasýyla ve doðru bilgileri benimsemesiyle olur.
Ýnsan doðanýn bir parçasý olduðunu
fark etmelidir. Çünkü doðasýnda içindeki en küçük mikroorganizmadan en
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geliþmiþ canlýya kadar her þey karþýlýklý
bir alýþveriþle yani karþýlýklý haklarla
birbirine baðlýdýr. Bazen insan þöyle bir
etrafýna bakýp, þu soruyu sorabilir týpký
bir meselde okuduðum gibi; “Varedenim þu yarattýðýn tüm canlýlardan hangimizi, hangimizin hayrýna varettin?”
diye. Çünkü biliyoruz ki, basýp geçtiðimiz topraktan, içtiðimiz suya, rügâra
kadar her yer ve her þey birbirine
hizmet etmektedir. Ama ne yazýk ki,
insanýn vurdumduymazlýðý bu bütünlüðün dengesini hýzla bozmaktadýr.
Ýnsana baktýðýmýzda onun varolduðundan beri dünyaya hükmetmeye
çalýþtýðýný, denizleri aþtýðýný, uzayda
gezdiðini görüyoruz. Ama kendini
deðiþemez olarak gören, hatalarýný
kadere baðlayan, alýnyazýsýna sýmsýký
sarýlan, iyi huylarýna lütuf, kötü huylarýna yazgý diyen, içindeki büyük gücü
görmezden gelen de yine insan.
Mevlânâ, “Dün akýllýydým, dünyayý
deðiþtirmek istedim. Bugün ise bilgeyim kendimi deðiþtirdim” demiþtir.
21.yy'da bireyin içindeki gücün
bilincine varmasý, kendini yeniden
keþfederek ve dünyanýn deðiþiminin
gücünün yalnýz kendi gönlünde ve
aklýnda olduðunu fark etmesi gerekir.
Ýçimizdeki güç, deðiþimle ulaþacaðýmýz
üstün yüce deðerlerdir. Ýyilik, doðruluk,
çalýþma arzusu, bilgi edinme ve en
önemlisi de her þeyi ayýrt etmeden
sevmemiz için gereken sevgidir. Bu
üst deðerler insaný, merhametli, adil,
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yardýmsever, hoþgörülü, sabýrlý, sorumluluk sahibi yapar. Böylece egolarýndan
kurtulan insan birliðe, barýþa, kardeþçe
rýzýklarý paylaþmaya yönlenir. Ýnsan
kendini bu yüce erdemlerle donattýkça,
cenneti dünyada oluþturabilir. Bu bir
niyet ve gayret meselesidir. Aslanýn
aðzýndaki lokmayý kaparak maddi güce
ulaþmak ya da erdemli insan olarak
daha mütevazý bir yaþama razý olmak
kiþisel bir tercih olmakla birlikte, arýnmaya baþlayan insan ister istemez ikinciyi tercih eder, çünkü komþusu açken
onu uyku tutmaz. Dünyayý deðiþtirenler
içlerindeki bu gücü harekete geçirenlerdir. Ýnsan bilmeden giydiði bu ihtiras
elbisesini çýkarýp, erdemlerini, sevgisini ve kendi özgün yapýsýyla hem kendini, hem insanlarý yani dünyayý
deðiþtirecek güce sahip olduðunu fark
edince 21. yüzyýlýn yükselen deðeri
sevgi ve insanlarý sevgiye götüren yollar olacaktýr.
Sevgi insanda varolan, doðru bilgi ve
düþünce ile öðrenilip, geliþtirilen büyük
baðlayýcý güçtür. Sevgi insanýn ruhsal
olgunlaþmasýný saðlayan ve insanýn
kendisi, çevresi ve doða ile barýþýk
yaþamasýndaki en temel etkendir. Yani
sevgi hiçbir þeyi ayýrt etmeden sevenlerin, sabrederek sevmek, severken
saygý duymak, saygý duyarak sevmek
için yaptýklarý iþtir.
Yunus’un dediði gibi, sevgi çok
büyük bir enerjidir ve insaný,
yaratýlmýþý Yaradan’dan ötürü sevme
bilincine ulaþtýrýr. Ýnsaný insan yapar.
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Ýnsanýn bu hâle ulaþabilmesi için gönlündeki sevgiyi çoðaltarak “Ýnsanlýk
Sevgisi” gibi soyut fakat yüce bir sevgi
realitesine ulaþmasý gerekir. Buradaki
insanlýk sevgisi, insanýn insana farksýzlýðýný idrak ederek, yaþama geçirmekle ulaþýlabilecek bir sevgi ve insanlýk boyutudur. Her insan akýl ve
düþünce gücüne sahip olduðuna göre,
düþüncelerine yön vererek sevenler,
kula hizmet edenler, gönüllerde
Rab’lerine yer yapanlar, gerçek insan
saflarýna katýlabilir. Ýnanýyorum ki, bir
gün dünyamýz sevgi ile kenetlenen
gerçek insanlarýn oluþturacaðý sevenler
dünyasý olacaktýr.
Ýnsanlar þimdilerde teknolojinin ve
teknolojik yeniliklerin, geliþmelerin
boþ zamanlarý deðerlendirme yönünden
sunduðu çeþitli seçeneklerden çok etkilenmektedir. Böylece yaþadýðý sosyal
imkânlarýn olumsuz etkisiyle, giderek
içe kapanmakta olan insanlar birbirlerinden uzaklaþmaktadýrlar. Bu þartlar
insaný mutsuz, yalnýz, doyumsuz, bencil yapmaktadýr. Ýnsanýn bu olumsuz,
sevgi alýþveriþi olmadan yalnýzlaþmasýndan kurtarmak için yeni bir
düzen gerekmektedir. Bu düzen,
varolan düzeni bozmadan, insana
deðerlerini yücelten, ona hýz katýcý
bir eðitim ve sosyal programla saðlanabilir. Görüyoruz ki, tüm dinlerde
Vareden’in insandan beklediði iyi,
merhametli, hoþgörülü, baðýþlayýcý
ve seven insan olmasýdýr. J.J.
Rousseau; “Ýnsaný insan yapan
nedir?" diye sorduðundan bu yana
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insan gerçek kimliðini keþfetme
yolunda ilerlemektedir.
Kimlik bireysel bir olgudur. Oysa
insan kimliði, dünyamýzda yaþanan
bölünmüþlüklerden dolayý, ortaya çýkan
þartlardan toplumsal bir kimlik olmuþtur. Çünkü bu oluþumda toplumun
ulusal, kültürel, ekonomik deðer ve
davranýþ kalýplarý, kolektif semboller
insaný insandan farklý kýlan yapay bir
kimliðin oluþmasýný teþvik etmektedir.
Ýnsan, içinde yaþadýðý toplumun milli,
dini, siyasi, ekonomik deðer
yargýlarýnýn bir ürünü olmaya yönlendirilmektedir. Yani belli kimliklere
sahip insanlar oluþturulmaktadýr.
Bunlar “Giydirilmiþ Ýnsan Kimliði”
kitabýnda anlatýldýðý üzere insanlarý
kimlik sýnýflarýna ayýrmaktadýr.
Yalýn insan kimliði bütün insanlýk
ailesinde ortaktýr. Ýnsan sahip olduðu
öz deðer olan akýl ve ruhu ile onlarýn
sonsuz geliþme potansiyelini, niteliklerini kendinde barýndýrýr. Akýl ve
ruhun çalýþma yöntemleri tüm insanlar
için geçerlidir.
Ýkinci kimlik ise insanýn fiziksel ve
genetik özelliklerini kapsayan tamamen
biyolojik olan genetik ya da ýrk kimliðidir. Hâlbuki insanlar yaþadýklarý bölgelerin coðrafi þartlarýna ve iklimine en
iyi uyum saðlayabilecek fiziksel özelliklere göre ayrýlmýþ olmalarý “Yaradýlýþ Modeli”nin bir parçasýdýr. Böylece
genetik ýrk kimliði insanlýðýn gündemine bölücü, ayýrýcý bir unsur olarak
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girmemelidir. Bu biyolojik farklar ideolojik bir kimlik oluþturmamalýdýr.
Giydirilmiþ üçüncü kimlik ise
kültür kimliðidir. Bu kimliðin oluþumunda en etkin faktör dindir. Çünkü
dinler insanlýðýn inanç dünyasýný
olduðu kadar sosyokültürel yaþantýsýna
da þekil verir. En küçük kurumsal yapý
olan aileden baþlayarak dinler, hukuk,
sanat, siyaset hattâ ekonomi anlayýþýna
kadar çok geniþ alanda insaný etkiler,
þekillendirir. Ýnsana kazandýrdýðý yaþam
tarzý, dünya görüþüyle insanlar arasýnda
farklýlýklar oluþmasýna sebep olur.
Dördüncü kimlik, ulusal kimliktir.
Oluþumunda farklý ýrklardan oluþmuþ
ancak evlenmelerle karýþmýþ uluslarda
yapay bir genetik kimlik oluþturma
çabalarý da görülmektedir.
Bu ilk dört kimliði iç içe sýraladýðýmýzda çoðumuz, beyaz ýrkýn
Müslüman, Türk temsilcisiyiz diyebiliriz. Sarý ýrkýn Budist ya da Þintoist,
Japon, Çinli olduðunu söyleyebiliriz.
Görüyoruz ki zihinler böyle þartlanýn-

ca, düþman ýrklar da olabiliriz. Ama
bu kimliklerden soyutlandýðýmýzda
hepimizin özde sadece insan olduðu
gerçeðiyle karþýlaþýrýz yani soyumuzla
sopumuzla hepimiz sadece insanýz.
Yunus Emre’nin dediði gibi:
Gelin tanýþ olalým
Ýþin kolay kýlalým
Sevelim, sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
Bütün bu dört kimliðin üstünde bir de
beþinci kimlik yani üst kimlik vardýr.
Ekonomik insan kimliði de denir.
Güçlüdür, kendi altýndaki diðer kimlikleri yönetir, ezer hattâ kendi içinde
kendi çýkarlarýný büyütmeye, her þeyden önde tutmaya þartlanmýþtýr.
Günümüzde tüm insanlýðýn en fazla
benimsediði, egemen olan ekonomik
kimliktir. Bakýnca görüyoruz ki dünyada giydirilmiþ kimlikler globalleþme
sürecinde güç merkezleri olmuþ ve
kitle hareketlerine yönelmiþlerdir.
“Kime insan denir?” diye sorduðumuzda 2021 yýlý itibariyle baktýðýmýzda
onlarýn giydirilmiþ kimlikleri içinde çatýþma
halinde olduðunu
görüyoruz. Yani insanlýðýn kavgasý, giydirilmiþ kimlikler
arasýnda sürmektedir.
Ýnsan önce bu giydirilmiþ kimliklerin
yarattýðý zihinsel ve
duygusal þartlanmalarý
aþmalýdýr. Bu þartlar
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insanýn özgürce düþünmesini engeller.
Öyleyse insanýn aklýný, gönlünü,
düþüncelerini insan sevgisine yönlendirerek tüm insanlarýn ayný özden
olduðunu, farksýzlýðýnýn idrakine varmalarý için doðru deðerleri kendine
benimsetmeye çalýþýlmalýdýr. Bu tüm
insanlarý birbirine deðer verip, sevmeye
hattâ dünya kardeþliði idealine götürecektir.
Bunlarýn uygulama çabalarý esnasýnda bir yandan da, sistemin insanýn ve
doðanýn faydasýna yönelik deðiþim
göstermesine özen gösterilmelidir.
Ýnsanlýðýn varlýðýný korumasý güven ve
sevgiyle barýþ içinde sürdürmesi için
sadece insan kimliðinde birleþmesinin
gereðini fark etmesi gerekir.
Umudumuz, sabrýmýz, baþarmaya
þiddetli arzumuzun olmasý ve üzerinde çalýþmamýz küçük taþlardan
büyük yapýyý ortaya çýkaracaðýmýza
inancýmýz olursa ilâhi âlemden de
yardým yaðar. Bunun birçok örnekleri
yaþanmýþtýr. Bu konuyu kendisi küçük
ama anlamý büyük bir gerçek hikâye ile
bitireyim.
Sene 1920 düþman kuvvetleri
Anadolu’yu iþgal etmiþ. Osmanlý
Devleti neredeyse haritadan silinecek
kadar küçülmüþ, Sevr anlaþmasýyla
vatan iþgal devletleri tarafýndan paylaþýlmýþtýr. Yunanlýlar, Ýngilizlerin
desteðiyle elde ettikleri baþarýyý
baþbakanlarý Venizelos'un az bulmasýyla, Anadolu içlerine yürüyerek oralarý
almayý istiyorlardý. Yunanlýlar’ýn
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“Megalo Ýdea” dedikleri o hayale öyle
kapýlmýþ haldelerdi ki, Trablusgarp
Savaþýný kazanan ve Balkan Savaþýnda zafer yaratan kahraman
Baþkomutanýmýz Mustafa Kemal’in
gücünden, milliyetçiliðinden, vatan
sevgisinden haberleri yoktu. Ýste o
sýralarda savaþ düþkünü, genç Yunan
Kralý Alexander Atina’da saray
bahçesinde gezinirken, kendisine
hediye edilmiþ bir maymun tarafýndan
ýsýrýldý. Ateþi hemen yükseldi. Ne yazýk
ki iyileþemedi ve 25 Ekim 1920’de
öldü. Yeni gelen Yunan Kralý savaþmayý istemiyordu. Yeni kabinesini kurmak için yapýlan seçimlerde Baþbakan
Venizelos’un kaybetmesi savaþýn seyrini deðiþtirdi. Kahraman Türk ordusu
her halükârda yeneceði Yunan
ordusunu zaman kazanýp daha iyi
hazýrlanarak yendi. Böylece Türkiye
Cumhuriyeti devletinin kurulmasý
Atatürkümüz’le saðlandý.
Görüyoruz ki, bir bilgenin dediði gibi
“Olmayacak en büyük olup duran en
küçüðün yanýbaþýndadýr da, farkýnda
deðilsinizdir.”
Saf kimliðiyle Vareden’in bazý
vasýflarýný özünde barýndýran insana
düþen, kendinde olan bu güzelliklerini
ortaya çýkarmak, gerçek insan olmak
için üstüne düþen görevi yapmaktýr.
Unutmamalýyýz ki, iyilerin ve doðrularýn gözle görülmeyen ordularý vardýr.
Bu güvenle Dünyada Yaradan’ý insanda
buldurmak, insanlarýn kardeþliðinin temelini atmak, gerçek insanýn görevidir.
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Ýklim Deðiþikliði Ýle
Yetersiz Beslenme ve
Açlýk Kapýda…
Derleyen : Reyhan Oksay
Herkese Bilim Teknoloji’den
21 Aralýk 2020

klim deðiþikliðinin küresel
gýda üretimi üzerindeki
etkisi de göz ardý edilemeyecek kadar büyük. The
Lancet dergisinde yayýmlanan yeni bir
araþtýrmaya göre gýda stoðundaki azalmaya ve yetersiz beslenmeye baðlý

Ý

olarak 2050 yýlýna doðru 500.000’den
fazla kiþi ölecek.
Bu çalýþma daha önceki araþtýrmalarýn sonuçlarýný doðruluyor. Ýklim
deðiþikliðinin yarattýðý kuraklýklar, seller ve diðer aþýrý iklim olaylarý, tarýmda
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verimi düþürüyor. Tarým ürünlerinin
yalnýzca miktarý deðil, içindeki besleyici bileþenlerin de kalitesi azalýyor.
Çalýþmanýn öncekilerden farký, iklim
deðiþikliði kaynaklý yetersiz beslenme
yüzünden ölme riskinin iki katýna çýkabileceðine dikkat çekmesi.
Birleþmiþ Milletler Dünya Gýda Programý yetkililerinden Richard Choularton bu konuda þu açýklamayý yapýyor:
“Bu kötü gidiþat yetersiz kalori almakla ilgili deðildir. Mikro-besinler
olmadýðý takdirde kalori bir anlam taþýmaz. Biliþsel ve fiziksel geliþim tamamen doðru beslenmeyle ilgilidir.”
Yetersiz beslenmenin ana nedeni
saðlýklý besin miktarýndaki azalma.
Araþtýrmacýlara göre ortalama olarak
meyve ve sebze tüketimi iklim deðiþikliðine baðlý olarak 2050 yýlý civarýnda
% 4 oranýnda azalacak. Bu azalma en
fazla Batý Pasifik bölgesindeki düþükorta gelir grubunu etkileyecek; ancak
dünyanýn dört bir yanýndaki yüksek
gelir grubu da bu olumsuzluktan nasibini alacak.
Çalýþma ayrýca açlýða baðlý ölümlerin daha çok Güneydoðu Asya ve
Afrika’da meydana geleceðini
öngörüyor. Bu etki þimdiden bu bölgelerde hissediliyor. Doðu ve Günel
Afrika’daki kuraklýk yüzünden bu yýl
bir milyon çocuk açlýk çekiyor. Bu bölgelerde yiyecek fiyatlarý aþýrý yükseldi
ve pek çok çiftçi yeterince ürün alamadý. Oxfam International yöneticilerinden Heather Coleman, “En yoksul
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kesimden gelen aileler gelirin en büyük
kýsmýný yiyeceðe harcýyor” diyor.
Çalýþmayý yürütenler, siyasileri Paris
Antlaþmasý’nda alýnan kararlar doðrultusunda sera gazý emisyonlarýný azaltmaya çaðýrýyor. Paris hedefine ulaþmakta zorlansalar bile hükümetlerin,
yetersiz beslenmeyi azaltacak baþka
önlemler de alabileceðine dikkat çeken
bilim insanlarý, yiyeceklerin ziyan edilmesi -ABD gibi geliþmiþ ülkeler yenilebilir nitelikteki yiyecekleri çöpe atýyor- konusuna çare bulunmasýný istiyor.
Columbia Üniversitesi’ne baðlý
Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi
paleoiklim uzmanlarýndan Peter de
Menocal, iklim deðiþikliðinin ekosistemleri etkilediðine dikkat çekiyor. Söz
gelimi, okyanuslarýn insanlarýn protein
gereksinimlerinin yaklaþýk yüzde
20’sini karþýladýðýný, ancak iklim
deðiþikliðinin okyanuslarda yol açtýðý
asitlenme nedeniyle istiridye, yengeç
ve mercanlarýn da aralarýnda yer aldýðý,
binlerce canlý türünün koruyucu kabuklarýný oluþturamadýklarýný ve bunun da
sonuçta besin aðýna zarar verdiðini
belirtiyor.
Kuzey enlemlerinde, kýsmen sýcaklýklarýn daha yüksek olmasý ve kýsmen
de karbondioksit artýþý, bitkilerin
geliþimine yardýmcý olmasý nedeniyle,
soya ve buðday yetiþtiriciliðinde geçici
bir canlanma meydana getirebilir. Ne
var ki, 2 derece santigratlýk bir artýþa
eriþildiðinde, soya ve buðdayýn
geliþmeleri de sekteye uðrayabilir.
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Asla Pes Etmeyen, 2020 Nobel Ödülüne
Lâyýk Görülen Bir Bilim Kadýný:

Andrea Ghez
Çeviri: Sena Zorla, Evrim Aðaci.org’dan

Andrea Ghez, kimsenin iþe yarayacaðýný düþünmediði bir
deneyden ötürü nasýl Nobel Ödülü kazandý? Cevap çok
basit: Bir deney üzerinde ýsrarcý oldu ve Samanyolu'nun
merkezinde süper kütleli bir kara delik olduðuna dair kesin
kanýtlar buldu.
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yýl önce ofisimde,
yüzünde yarým
gülümsemeyle çiçeði
burnunda bir astronom
duruyordu. Bize, ekibimin üzerinde
kapsamlý bir çalýþma yaptýðý, bizim en
önemli ve en çok raðbet gören
yazýlýmýmýzý daha önce hiç tasarlanmamýþ bir deney için onu deðiþtirmek
ve onu bozma riskini göze almak gibi
çirkin bir istekle gelmiþti. Bunlarýn
hepsi Samanyolu'nun merkezinde devasa bir kara deliðin gizlendiðini kanýtlamak uðruna zaman kaybý ve yapýlmasý
mümkün olmayan bir deney içindi.

25

Baþlangýçta "mümkün deðil" cevabým
(muhtemelen sert bir ifade kullandým),
onun neþeli ama tereddütsüz kararlýlýðýna giderek boyun eðdi. Bu benim
doðanýn sýradýþý bir gücüyle, yani
Andrea Ghez ile, ilk karþýlaþmamdý.
2020 yýlýnda Nobel Fizik Ödülü'nü
kazanan üç kiþiden biri olan Andrea
Ghez, Samanyolu Galaksisi'nin
merkezindeki 4 milyon Güneþ kütleli
devasa kara deliðin varlýðýna dair ikna
edici kanýtlar saðlamak için çalýþtý.
Bu kararlýlýk ve isteklilik her zaman
hesaplanmýþ riskler alan Andrea'nýn bir
özelliðidir. 25 yýldýr neredeyse sadece
Sagittarius A (bizim yerel süper kütleli
kara deliðimizin adý) kara deliðine
odaklandý. Aradan geçen çeyrek yüzyýlda, her büyük galaksinin kalbinde
böyle canavarlarýn yattýðýna dair kanýt
bulmak için yapýlan çalýþmalarýn alanlarý giderek geniþledi ve Andrea, þüp-
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hesiz bu arayýþýn en büyük öncülerinden biri oldu.
Andrea'nýn ödülü beraber aldýðý bilim
insaný Reinhard Genzel, en baþýndan
beri Andrea ile ayný araþtýrma içinde
bulundu. Bu iki dehânýn Dünya'nýn
farklý yarým kürelerinde kullandýklarý
teleskoplarla elde ettikleri etkileyici
sonuçlar, Einstein'ýn asýrlýk genel
görelilik teorisinin baþka bir öngörüsünün daha doðrulanmasýný saðladý.
Bilimin pek çok alanýnda olduðu gibi
burada da rekabet yoðun ve acýmasýzdý.
Ama bu rekabet ile çeyrek yüzyýl
boyunca tekrar tekrar test edilen konuda sarsýlmaz bir sonuç elde edildi.
Yarýþmanýn merkezindeki çalýþmalar
bilimin, teleskoplarýn ve diðer âletlerin
verdiði sonuçlar ile neredeyse mükemmel bir þekilde uyuyordu.
Andrea, çalýþmasýný W. M. Keck
Gözlemevi'nin Havai Maunakea'daki
ikiz teleskoplarýný kullanarak durgun
ve temiz bir havada Pasifik Okyanusu'ndan 4250 metre yükseklikte
yaptý. Keck Gözlemevi'nin Yakýn
Kýzýlötesi Kamera (NIRC) olarak
adlandýrýlan son teknoloji cihazýný
ilk o kullanmaya baþladý. NIRC, asla
Andrea'nýn ihtiyaç duyduðu þey için
tasarlanmamýþtý. Görüntülerin hýzlý
bir þekilde okunmasý, ardýndan
atmosferin türbülansýnýn etkilerinin
ortadan kaldýrýlarak sonucun yeniden
düzenlenmesi için tasarlanmýþtý.
Onu reddedemedik ve deðiþiklikleri
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yaparak makineyi onun isteðine göre
çalýþtýrmayý baþardýk. Verileri anlamlandýrmak oldukça zor ve zaman alýcýydý, ama Andrea'nýn azmi bunun
üstesinden geldi.
Bu çabalarýn sonucunda yýldýzlarýn
kara deliðin etrafýnda yörünge
edindiðinin kanýtýna ulaþýldý. Bu
þaþýrtýcý bir sonuçtu; ama kesinlikten
çok uzaktý. O sýralarda, yeni bir
teknoloji olan uyarlanmýþ optikler
(AO), dünya çapýndaki teleskoplara
konuldu. Keck Gözlemevi, bu
ekipman ile donatýlan ilk ve en güçlü
gözlemevlerinden oldu ve sonuçlar
çarpýcýydý. Beklenildiði gibi Andrea,
çalýþmasý için hemen uyarlanmýþ
optik kullanmaya baþladý. Andrea her
zaman daha çok çaba ve çalýþma için
insanlarý motive etti ve Keck
Gözlemevindeki bilim insanlarý,
mühendisleri ve âletleri inþa eden ekip
de buna karþýlýk verdi. Daha fazla itici
güç ve ardýndan gelen bilimsel ödüller,
bugün uyarlanabilir optikleri gayet
güçlü bir âlet yapmak için yardýmcý
olan þeylerdi.
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Andrea, baþarýsýnýn nedenlerinden
birinin astronomlar ile onlarýn
ihtiyaçlarý sonucunda zorluða yanýt
veren mühendislerin arasýndaki sýký
ve hýzlý döngüden olduðunu belirtiyor.
Matematik ve fizik arasýndaki sýký
sinerjiyi anýmsatan bir þekilde bilim
sorularý yeni teknolojiyi doðurur,
yeni teknoloji de yeni bilimi doðurur.
Andrea her zaman bu erdemli
döngünün ön saflarýnda bulundu ve
“Daha fazlasýný yapabiliriz” fikrinin
hevesli savunucularýndan oldu.
Andrea harika bir bilim insaný; bilim
yapmakla kalmayýp, bunu mümkün hâle getirmek için olaylarý þekillendiriyor.
Araþtýrma yapmaya ek olarak, araþtýrma ve teknik geliþmeleri düzenlemek
için UCLA Galaktik Merkez Grubu'nu
kurdu. Bir grup lisansüstü ve post doktora öðrencisine kovalamacanýn tutkusu
ve heyecanýný aþýladý. Andrea'nýn her
yerde istekli bilim insanlarýna kiþisel
olarak ilham verdiðini; yetenek, cesaret
ve baðlýlýkla nelerin baþarýlabileceði ile
ilgili bir rol model olduðunu söylemek
abartýlý bir ifade olmaz.
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Bugün, Andrea baþarýlarýyla bilim
dünyasýnýn zirvesinde oturuyor. Ancak
onun da kabul edeceði gibi bu zafer
birlikte harcanmýþ birçok çabayý temsil
ediyor. Einstein'ýn emsali bulunmayan
teorik tahminlerinden tutun, basitçe
"teleskoplar" dediðimiz þaþýrtacak derecede karmaþýk makineleri inþa etme
vizyonuna sahip olanlara, bu araþtýrma
için Dünya'nýn en iyi yerlerinde
konuþlananlara, âletleri tasarlayýp kullananlara, operasyonlarý yönetenlere,
araþtýrmalarý yürüten bilim ekiplerine
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kadar her þey çok gerekli ve bunlar
binlerce kiþinin emeðinin ürünü.
Sonunda sadece bir kiþi araþtýrma
için fikre sahipti. Bu kiþi bunu önermeye cesaret etti ve bunu gerçekleþtirme
kararlýlýðýna, azmine ve odaklanma gücüne sahipti. Bunun zaman kaybý olduðunu söyleyen herkesi görmezden gelip
"Hayýr!" kelimesini cevap olarak kabul
etmeyen, kelime daðarcýðýnda dahi bulundurmayan bu kiþi benim arkadaþým
ve uzun zamandýr meslektaþým.

2020 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi
Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez oldu.

Komite, yaptýðý açýklamada Nobel Fizik Ödülü’nü üç bilim
insanýna kara delik araþtýrmalarý için verdiðini ifade etti. Roger
Penrose, Albert Einstein’ýn genel görelilik teorisine yönelik
matematiksel yöntemler geliþtirdi. Teori kara deliklerin, çevresindeki
her þeyi yakaladýðýný gösterdi. Reinhard Genzel ve Andrea Ghez ise,
görünmez ve son derece aðýr bir cismin, galaksimizin merkezindeki
yýldýzlarýn yörüngelerini yönettiðini keþfetti. Þimdilik buna iliþkin
bilinen tek açýklama süper kütleli bir kara delik olduðu. Roger
Penrose, Oxford Üniversitesinde Profesör iken, Reinhard Genzel
Max Planck Enstitüsünde; Andrea Ghez ise California
Üniversitesi'nde çalýþmalarýný sürdürüyor.
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Farkýndalýklý Ýletiþim
Yazan: Tobin Hart, Ph.D. Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde yazarýmýz TobinHart geçen ay,"Dikkatle
Bakmak"ana baþlýðý altýnda"Yargýlamadan görebilmek" ve "Bir baþkasýný saf
bir gönülle tanýmak" için dünyayý adeta bir çocuðun gözlerinden görmeye çalýþma iradesini göstermek ve yaþanýlan her þeyden hoþnut olmak gerektiðinden söz
edip, bunun bir "dikkatle bakmak" eylemi ve sevgiye açýlan kapý olduðunu
anlatmýþtý bizlere. Bu nedenle ebeveynlere çocuklarýnýn kalplerine derinlemesine
bakýþý içeren basit bir egzersiz önermiþti. Bunu haftada bir ya da her akþam,
çocuklarý uykuya daldýktan sonra, yapabileceklerini anlatmýþtý. Bu egzersiz
ebeveynlerin çocuklarýnýn öz varlýklarýna tüm þeffaflýklarýyla, merak duygularýyla ve deðerbilirlik içinde bakmalarýydý. Bundan amaçlanan þey, onlarý gündüz
yaptýklarý yaramazlýklarýyla veya söz dinlemez halleriyle deðil, kalplerinin içini
hiçbir yargýlama olmadan sadece görmek ve hissedebilmek idi. Çocuklarýna bu
gözle bakabilen ebeveynler onlarýn içindeki tohumlarýný besleyebilirler, onlarý
anladýklarý için de birbirlerine yakýn olurlardý.
TobinHart : "Anne ve babalýk yapmak, "anlama sanatýný" yaþama
geçirdiðimizde bizim için bilerek ve isteyerek yaptýðýmýz bir spiritüel disipline
dönüþür" demiþti. Bunun uyanmak eylemi olduðunun altýný çizen yazarýmýz,
an'da farkýndalýklý yaþayarak hem kendimizi, hem çocuðumuzu hem de iliþkimizi
izleyebileceðimizi ve duyumsayabileceðimizi söylemiþti. Çünkü An'da yaþamak,
bir durumu yaþarken onun daha fazla farkýnda olabilmeyi ve iliþkiyle ilgili (onu
spontan olarak da izlediðimiz için) daha derinden ilgilenebilmeyi saðlýyordu.
Bunun zýddý ise baðý koparmak, ruhen uzaklaþmak, farkýnda olmamak, kendi
içine-düþüncelerine, eylemlerine ve ajandasýna odaklanmak ve hissizleþmekti.
Hatýrlayacaðýnýz gibi geçen ay TobinHart tüm ebeveynlere þöyle bir öneride
bulunmuþtu: " Anatalar olarak daima uyanýk halde olduðumuzda, çocuklarýmýzla olan iliþkilerimizin hediyesini kazanýrýz. Bu iliþki bizi derinden beslediði
gibi, çocuklarýmýzý can kulaðýmýzla dinlemek, onlara düþünceli cevaplar vermek
ve onlarla gönülden buluþmak, onlarda da ayný etkiyi yaratýr."
Deðerli okuyucularýmýz bu ay konumuza kaldýðýmýz yerden, "Farkýndalýklý
Ýletiþim" baþlýðýyla devam ediyoruz.
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u egzersiz çok basit ve
güçlüdür. Yýllar önce
karýmýn þehir dýþýnda
olduðu bir haftayý hatýrlýyordum da, bir yandan iþimi yürütmeye
çalýþýyor, diðer yandan onun evdeki
iþlerini ben üstleniyor, iki küçük
çocuðumuzla ilgileniyor ve onlarla
ilgili her türlü aktiviteyi yapmaya
çalýþýyordum. Çocuklarýmla ilk kez
bu kadar uzun bir zaman geçiriyordum. Birinci günün sonunda çoktan
gergin, kýzgýn ve kaba bir adama
dönüþmüþtüm bile. Bir þeylerin acilen
deðiþmesi gerekiyordu. Aksi halde
önümde beni bekleyen diðer günler
oldukça içler acýsý ve beni periþan
edeceðe benziyordu.

B

Ýlk akþam çocuklarý yataklarýna
yatýrýp da, kendimi birkaç dakikalýðýna
sükûnete erdirdikten sonra kendime þu
sorularý sorabildim:
"Bu hafta gerçekten
önemli olan ne
var?", "Bu daha iyi
nasýl olabilir?"
Sonunda iþimle ilgili
beklentilerimin o
hafta için çok da
gerçekçi ve gerekli
olmadýklarýnýn farkýna vardým.
Böylelikle yeni ajandamda ilk önceliðimi çocuklarýma
verdim.
Ertesi gün kendimi
öylesine farklý his-
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settim ki, hatýrladýkça hâlâ gülümserim.
Talihsiz bir baþlangýç yapmýþtým lâkin
hemen ardýndan muhteþem bir hafta
geçirmiþtim. Çocuklarýmla birlikte
vakit geçirmek çok keyifliydi ve onlara
duyduðum sevgi düþünebileceðimden
de daha derinleþmiþti. Onlarla bu
þekilde olmak öylesine güzel gelmiþti
ki bana, eþimin yeniden þehir dýþýna
gitmesini neredeyse iple çekmeye
baþlamýþtým. Mutlak bir dönüþüm
geçirmiþtim ve bunun sebebinin tam
da an'da olmayý baþarabilmemden
kaynaklandýðýný düþünmüþtüm.
Bu imkân inanýn hepimiz için her
an mevcuttur.
Farkýndalýklý yaþam, bizi eylemden
ve dünya ile ilgili iþlerden uzak tutmaz.
Bunun yerine tam da eylemin içinde
olmamýza (bu ister yemek yemek
olsun, isterse de çocuðumuzun ödevine
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yardým etmek olsun) izin verir.
Farkýndalýk geliþtikçe ve biz de
basitçe ve dürüstçe kendi reaksiyonlarýmýzý gözlemledikçe ve tolere ettikçe
diðer insanlara karþý da tolerans
geliþtiririz. Onlarýn biricik olma hallerinden hoþnut olur, onlarý yargýlamak
yerine onlara þefkatle davranýr hâle
geliriz. Aslýnda farkýndalýklý ya da
uyanýk olmanýn temelinde saygý yatar.
Bu ise ilgi göstermenize deðer bir varlýk olduðuna dair çocuðunuza bir mesaj
iletir. Çocuðumuzu dinlemek ve anlamak için gösterdiðimiz çaba, saygýnýn
kendisidir.
Saygý, bir çocuðun sorduðu sorulara
ne denli zengin, dürüst ve derinden
cevaplar verdiðimizle ve ardýndan
onlara ne denli daha fazla güzel sorular sormaya istekli olmamýzla ifade
edilebilir. Örneðin: "Peki sen ne
düþünüyorsun bu konuda?" gibi…
Saygýmýzý ona ileten bir diðer araç ise
sadece tepkilerimiz deðil, fakat ayný
zamanda ondan istek ve beklentilerimizi ne þekilde ortaya koyduðumuzdur.
Saygý, bir þeyin mutlaka yapýlmasý
gerektiðini çocuðunuza doðrudan
söylemekle deðil, neden yapýlmasý
gerektiðini ona açýklayabildiðinizde
ortaya çýkabilir. Bir eylemin amacýný
açýklamak, çocuða resmin bütününü
kavratýr. Körü körüne itaat pek çok
çocuk için günümüzde iþe yaramayan
bir yöntemdir. Açýklamalar yapmak ise
dünyanýn nasýl iþlediðini ve eþgüdümlerinin nasýl iþe yaradýðýný anlamalarýna
yardýmcý olur.
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Bir þeyin nedenini açýklamak, ona
iþin mânâsýný kavratarak, çocuðunuzun
sizin kararýnýzla uyum içinde daha
hýzlý yol almasýna yardýmcý olur.
Bazen "iþin nedeni" oldukça belirgin
ve mantýklýdýr lâkin diðer zamanlarda
ortaya koyduðumuz nedenler akla
yatkýnlýktan uzak da olabilir. Bazen
çocuðumuza sunabileceðimiz en iyi
açýklama bu gezegendeki insanlarýn
bu þekilde iþ yaptýklarýný onlarýn
bilmesini saðlamak olabilir. Bazen de
açýklamanýn ötesinde, onlarýn yardýmlarýný talep ederek: "Bugün çok
yorgunum ve yardýmýna ihtiyacým
var" diyebiliriz. Bu yöntem, dürüstlük
ve enformasyon vasýtasýyla aranýzda
güzel bir ortaklýk kurulmasýna yardým
eder. Tabii ki bazen de hiçbir þey yüzde
yüz iþe yaramayabilir ama bu tarz bir
taleple enerjinin nasýl deðiþtiðini
bizzat yaþadýðým için etkisini hâlâ
hissedebiliyorum. Bazen de neyi
söylediðimiz deðil, nasýl
söylediðimizdir en önemli olan.
Sekiz yaþýndayken kýzým ondan
talep edeceðim þeyin nasýl daha etkin
ve daha verimli olabileceðini bana
açýklamýþtý. Kýzým kendisinden iþbirliði
talep edilmesinden yanaydý. Diþ
fýrçasýný lavabonun üzerinde býrakýp
gitmesine kýzýp baðýrdýðýmda bana
þöyle demiþti: "Benimle bu tarz konuþtuðunda, duygularýmý incitiyorsun
baba. Her hangi bir þeye canýn
sýkýldýðýnda bunu bana anlatarak
yapmalýsýn, baðýrarak deðil. Lütfen
bunu bana yapma. Beni incitiyor.
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Sen baðýrmadan konuþsan da ben seni
anlýyorum."
Spiritüel anne-babalýk bize sadece
çocuklarýmýz için deðil, kendimiz için
de an'da mevcut olduðumuzu anlatýr
bize. Bu durum, üzerinde çalýþýlmamýþ
ve incelenmemiþ bir kýzgýnlýk halinin
bizi geriye götürdüðünü ve kendi beklentilerimizin çocuðun hayatýnýn
önünde setler oluþturabileceðini anlamamýza izin verir. Anne-babalýk aslýnda kendi spiritüel geliþimimizin egzersizidir de. Çünkü bu spiritüel bir
yoldur. Kendimize: "Ben neredeyim?",
"Bunun kendi anne ve babamla bir
baðlantýsý var mýdýr?","Çocuðuma ve
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hattâ kendime, sevgimi tam olarak
neden gösteremiyorum?", "Çocuðuma
nasýl daha iyi yardýmcý olabilirim?",
"Ýçimdeki çocuðu nasýl daha fazla
sevebilirim ve ona karþý nasýl daha
nazik davranabilirim?"...tarzýndaki
sorularý sorduðumuzda an'da mevcut
olmayla ilgili egzersizler yapýyoruz
demektir.
Anne ve babalar olarak aslýnda kendi
çocukluðumuzdan kalmayýzdýr. Bu
nedenle bunun ya üstesinden gelmeye
ya da onunla þeref duymaya davet
ediliriz. An'da mevcut olmayý seçerek,
otomatik hâle gelmiþ alýþkanlýklarýmýzdan ziyade, en yüksek spiritüel beklentilerimiz ve en büyük kalbimizle
harekete geçebilelim diye
kendimizi merkeze alma sanatýnda ustalýk kazanmaya çalýþýrýz.
Pek çoðumuz çocuklarýmýza daha
iyisini yapabilmek için kendimize
anne-babalýk yapmak zorundayýzdýr. Aksi halde bize yapýlanlarý
tekrar eder dururuz. Bir danýþaným, ona anne-babalýk yapmayla
ilgili en belirgin özelliðin hangisi
olduðunu sorduðumda bana þöyle
demiþti: "Ailemdeki istismar zincirini kýracak kiþinin ben olduðumu fark etmiþtim. Kýzým için çok
daha iyisini yapmak zorundaydým. Bu benim sorumluluðumdu.
Ve bunu yapabildim!".
Gelecek ay: Konumuza
"Ýçimizdeki Ebeveyn" baþlýðýyla
devam edeceðiz.
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elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Bugünün ve bugün konferans
sýrasýnda söylenenlerin
farkýndayým. Ayrýca önümdeki sandalyelerde oturanlarla birlikte, geleceðinizi o sandalyelerde oturup izleyenlerin de farkýndayým. Daha önce de
söylediðim gibi, bizim için hepsi ayný
anda olmaktadýr.

S

Zaman hiç de sizin düþündüðünüz
gibi deðildir. Zaman sizler için
doðrusaldýr ama bizim için her þey
ayný anda olmaktadýr. Sizler doðrusal
dünyada yaþýyorsunuz ama bizler
çok boyutlu âlemde olduðumuz için
her þey ayný anda olmaktadýr. Bizim

açýmýzdan sizin burada þu anda
oturan haliniz ile bin yýl önce baþka
bir bedendeki haliniz arasýnda hiçbir
fark yoktur. Biz sizin ruhunuzu görüyoruz ve sizi öyle biliyoruz. Sizin
ýþýkta terennüm edilen isminizi biliyoruz çünkü bizim gördüðümüz insan
onun ebedi ruhudur.
Her biriniz bir ailenin parçasýsýnýz
ve bu aile sizin ait olduðunuzu
düþündüðünüz aileden çok daha
büyüktür. Þimdi size bununla ilgili
bir hikâye anlatmak istiyorum. Bu
sizin hikâyeniz olacaktýr ama beklediðiniz hikâye olmadýðý gibi benim
bu haliyle hiç anlatmadýðým bir hikâye
olacaktýr.
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Bu saflýðýyla, gerçekliðiyle ve
doðruluðu ile istisnai ve muhteþem
bir hikâyedir ama bilim insanlarý bu
konuda benimle hiç hemfikir olmayacaklardýr. Eðer baþlangýçlar hakkýnda
bilginiz olmasýný istiyorsanýz, bugün
için þansýnýza küsmeniz gerekecek.
Üstelik bunun için söyleyeceðim bir
sebep de yok. Bu insanlarýn pek hayal
edemedikleri ve kavrayamadýklarý bir
öncüldür. “Baþlangýcýn ve sonun olmamasý” söylemi meditasyon yaparken
uygun görülmekle birlikte gerçek
hayata pek uygun düþmemektedir.
Gerçi bu kavram her bakýmdan
doðrudur ama doðruluk algýsýnýn
varlýðýndan söz edemeyiz.
Bilimsel Konuþma
(asýl iyi hususlardan önce)
Ýnsanlar her þeyi bir sicim gibi
düþünürler. Bir sicim parçasýnýn ne
kadar uzun olduðunu sorabilirsiniz.
Aslýnda her sicim sizin istediðiniz
kadar uzundur ama daha soru sorulurken bile doðrusallýðýnýz açýða çýkmaktadýr. Bu soruyla birlikte daha baþtan ipin bir baþlangýcýnýn ve sonunun
olduðunu varsayarsanýz. Aslýnda tüm
düþünceleriniz mutlak ile baðlantýlýdýr.
Zaten bu yüzden ipin ne kadar uzun
olduðunu sorarsýnýz.
Sizin algýnýza göre her þeyin – kendiniz, yaþamýnýz, iþiniz, eviniz, otomobiliniz, evren - bir baþlangýcý ve sonu
vardýr. Bu þekilde düþünürsünüz çünkü
günlük doðrusal yaþamýnýz, hattâ
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varoluþunuz gerçekten de böyleymiþ
gibi görünür. Eðer zamaný anlayabilseydiniz, bugün hakkýnda konuþmakta olduðumuz þekilde, her þeyin
çok boyutluluðunu anlayabilseydiniz,
aklýnýza gelebilecek olan neredeyse hiç
bir þeyin göründüðü gibi olmadýðýný da
idrak ederdiniz. Ya þimdi ben size sözü
edilen sicimin baþlangýcýnýn ve
sonunun olmadýðýmý söylersem? Bu
durumda “Tamam, sicimi çember þeklinde baðlayabilirim. Böylece sicimin
baþlangýcý da, sonu da olmaz.” diyebilirsiniz ama bu hiç de doðru olmaz.
Burada sadece insanýn henüz var
olmayan bir gerçeklikle ilgili olarak bir
akýl bilmecesini çözme uðraþý söz
konusudur. Ýþi basitleþtirip sicimi dairesel hâle getirirsiniz ve böylece ortaya
çýkan sonuç da sizin için yeteri kadar
tatminkâr olur.
Bir þey denemek ister misiniz?
Þöyle düþünün! Ya herhangi bir þey
her zaman var idiyse? Böyle bir þey
mümkün olabilir mi? Örneðin, Tanrý’nýn baþlangýcý olduðunu söyleyebilir
misiniz? Bütün ilahiyatçýlar böyle bir
þeyin olamayacaðýný çünkü Tanrý’nýn
her zaman var olduðunu söyleyeceklerdir. Þimdi buradaki mantýðý takip
edelim. Eðer Tanrý her zaman var
idiyse, bu Tanrý’nýn parçalarýnýn ayný
olduðu anlamýna gelir. Sýrf kendinize
uysun diye Tanrý’nýn belli parçalarýnýn
farklý olduðunu iddia edemezsiniz.
Ruhunuz da bunun bir parçasý olduðuna göre siz de “her zaman var olmuþ
olmalýsýnýz.”
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Ya her zaman var olan ve baþlangýcý
olmayan Yaratýcýnýn sorumlu olduðu
her þey ile baðlantýlý olarak “yaratýlýþ
baþlangýcý” yoksa? Bu durumda evrenlerin her zaman var olduðu sonucuna
varmak gerekecektir. Evet, yanlýþ
okumadýnýz, “evrenler” dedim.
Gerçek þudur ki, bugün bile çok
evren var. Sizler evreninizin her türlü
ölçünün ötesinde olduðunu düþünüyorsunuz. Þimdi bunu birden büyük
sayýlarla çarpýn. Her zaman evrenler
olmuþtur ve düzenli aralýklarla yeni
evren yaratmakta olan bir yaratýlýþ
sistemi vardýr. Bu düþünce hoþunuza
gitti mi?
Bir “ilk evren” yoktu. Evren(ler)
Tanrý’nýn parçasýdýr ve her zaman
var olduklarý gibi her zaman da var
olacaklardýr. Bununla birlikte, bu
kapsam içinde yeni evrenler sürekli
olarak yaratýlmaktadýr. Yaratýlan
evrenlerden birisi her zaman var
olan diðerlerinden yaratýlmýþ olan
sizin evreninizdir.
“Kryon, anlamsal (semantik) bir ifade
olmakla birlikte, bir evrenin
yaratýlýþýnýn bir baþlangýç olarak tanýmlanmasý gerekmez mi?” Eðer bu evren
var olan baþka bir þeyin uzantýsý oluyorsa, buna baþlangýç dememek gerekir
ancak siz yine kendinizi rahat hissettiðiniz sicim algýsýnýn içinde kalmak
istediðiniz için bu þekilde düþünmeye
çalýþýyorsunuz. Evreniniz yaratýlmadý
ve zaten var olan bir þeyin kývýlcýmýnýn
tezahürüdür.
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Þimdi çoklu evrenlerin nasýl olup da
yeni bir evren yaratabileceðini sormak
istiyorsunuz. Bu saf fizik bilgisidir ve
ileride bir zaman gerçekliði kabul
edilecektir. Þu aþamada “büyük patlama” teorisinin yeni bilgiler temeline
dayalý olarak deðiþtirilmesi ile ilgili bir
tartýþma yapýlmaktadýr. Gerçekten de
bilim çoklu evrenler potansiyeli
hakkýnda konuþmaktadýr. “Büyük patlama” teorisini þimdiye dek kabul etmiþ
veya en azýndan ona inanmýþ olan
önemli bilim insanlarý bile bu konu
hakkýnda ciddi olarak düþünmeye
baþlamýþlardýr.
Sizin evreniniz baþka evrenlerin
‘çarpýþmalarý’ sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Tabii, gerçek anlamda çarpýþma
yoktur ama bu konu hakkýnda birazdan
daha fazla konuþacaðýz. Bunu var olan
bir þeyin daha fazlasý olarak ortaya
çýkan enerjinin uzantýsý ve deðiþtirilmiþ
gerçekliði olarak düþünün.
Gerçi siz sadece bir fizik olduðunu
düþünürsünüz ama çok çeþitli fizikler
vardýr. Sizin evreniniz içinde bile baþka
galaksilerde fizik biraz farklý olabilir.
Zira kapalý bir ortamda (galaksi) mevcut olan fizik kurallarý onu yaratmýþ
olan þeylere göre þekillendirmektedir.
Þimdi bana, “Kryon, daire çizerek
konuþuyorsun.” diyorsunuz. Size böyle
gelmesi gayet normaldir. Daireler çizerek konuþuyorum çünkü sizde henüz
daireleri oluþturan düz çizgilerdeki
noktalarý birleþtirme yeteneði yok.
Bütün bu söylediklerimin ne anlama
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geldiðini bilmiyorsunuz ve bilecek
durumda da deðilsiniz.
Membran olarak tanýmlayacaðým bir
þey var. Bu boyutsal bir membrandýr ve
bir evreni çepeçevre sarmalamaktadýr.
Ancak, eðer birden fazla evren varsa,
zaman zaman bu membranlarýn birbirlerine dokunmalarý söz konusu olabilir.
Bu çok boyutlu membranlar birbirlerine dokunduklarýnda, kývýlcýmlar çýkar.
Mecazi ifade kullandýðýmý bilmeniz
gerekir. Aslýnda baþka bir evrenin
uzantýsý olan sizin evreninizin
baþlangýcý da tam da bu þekilde olmuþtur. Sizin “Büyük Patlama” dediðiniz
durum aslýnda bir çocuða bile
inandýrýcý gelmez. Çocuk size her þeyin
nereden geldiðini sorduðunda “Baþta
hiçbir þey yoktu ama aniden her þey
oluverdi” derseniz, çocuk bir süre
düþündükten sonra “Eðer baþta hiçbir
þey yoksa, her þey nasýl olup da bir
þeyden geldi?” diye soruverir. Ýþte o
noktada bilim duraklar ve çocuða
ukalalýk etmemesini söyler.
Sizin evreninizin “baþlangýcýnda” da
özel bir durum vardý. Madde yokluktan
yaratýlmamýþtý ve daha önceden var
olan madde (enerji) bugün kendi
evreniniz olarak bildiðiniz bir boyutsallýða patlama þeklinde geniþlemiþ ve
patlama (geniþleme) daha sonra devam
ederek bugün gördüðünüz semâya
dönüþmüþtür.
Bu geniþleme sonucunda zaman
içinde pek çok galaksi ortaya çýkmýþtýr.
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Galaksiler zamanla biraz deðiþtiler ve
ilk baþta son derecede sýcak olan
madde, milyarlarca yýl boyunca soðudu
ve yerleþik hâle geçti. Ýþe bu milyarlarca yýl boyunca sizin gezegeninizde
yaþamý yaratan süreç pek çok baþka
gezegende de yaþamý ortaya çýkardý.
Büyük ve Makul Hakikat
(Ýyi iþler)
Her türlü yaþam sizin her gün
çevrenizde gördüðünüz süreçlerden
ve elementlerden yaratýlýr. Ayný periyodik element tablosu (henüz
keþfetmediðiniz elementler bunun
dýþýnda kalmak üzere) galaksinizin her
yerinde mevcuttur. Dünyada yaþamý
yaratan þeyler her yerde yaþamý yarattýlar. Bu bütün yýldýzlar ve gezegenler
ile ortak noktanýzdýr. Hem elementler,
hem de enerji tepkimeleri aynýdýr. Eðer
bunlarý benzer büyüklükteki ve yapýdaki yýldýzlarýn (güneþlerin) çevresindeki
gezegenlerde, benzer çekim, atmosfer
deðiþimleri ve su ile beraber biraraya
getirirseniz, birçok dünya ve yaþam
elde edersiniz.
Bütün bu yýldýzlara bakýp þimdiye
dek oralardan merhaba diyen çýkmadýðý
için tümüyle yalnýz olduðunuzu nasýl
düþünebilirsiniz? Genel kabul gören
teori, “Þimdiye dek merhaba diyen çýkmadýðýna göre kimsenin var olmadýðý
sonucuna varabilirim” þeklindedir. Pek
çok zeki ve akýllý insan bu þekilde
düþünmektedir. Ben de size þimdiye
dek kimsenin “merhaba” dememesinin
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çok iyi sebepleri olduðunu söylüyorum.
Eðer bunlarýbilmiyorsanýz, bu celsenin
sonunda size gerekli bilgileri vereceðim.
Baþka varlýklar vardýr ve oradadýr
sevgili dostlar. Zaman içinde evren
tedricen soðudukça ve galaksiler
bugün gördüðünüz hâle geldikçe,
yýldýzlar ve gezegenler oluþtu ve
doðal olarak geliþen fiziksel senaryo
içinde her yerde yaþam filizlendi.
Bunun baþka türlü olabileceðini
düþünmek dünya üzerinde bile
gördüðünüz iþlerin yürüme þekline
tümüyle aykýrý olurdu.
Gecikmiþ Dünya
Galaksinizdeki diðer gezegenlerde
yaþam baþladýðýnda Dünya ne durumdaydý? O dönemde Dünya bebeklik
çaðýný yaþýyordu, diðer hepsinin yaptýðý
þeylerin aynýsýný yapýyordu. Çünkü
hepsi kabaca ayný yaþlardaydý. Ancak,
yaþamýn doðal ve yavaþ oluþumu
genellikle farklý yerlerde farklý tezahür
eder. Çünkü her þey her zaman ayný
þekilde biraraya gelmez. Dünyada
yaþam birçok kez baþtan baþladý sevgili
dostlar. Tüm gezegenlerde süreci baþlatan mikrobiyolojik çeþitler burada
devam ettirilemedi çünkü sistemde
yaþamýn devamý için gerekli olan tüm
parçalar henüz mevcut deðildi. Diðer
gezegenlerde süreçler aynýydý ama
oralarda kimyasal yapý, yaþamýn
devamýna çok daha erken dönemde izin
verdi. Dolayýsýyla, diðer gezegenler bu
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Dünyaya göre daha önde baþladýlar.
Aslýnda diðer gezegenlerde buradan
milyonlarca yýl önce yaþam baþlamýþtý.
Dünyada ise fotosentezin oluþmasý için
gerekli olan elementler daha geç ortaya
çýktý ve o yüzden yaþam daha geç
dönemde baþladý.
Yaþamýn Dünyada bildiðiniz þekliyle
doðal geliþimi bazý þeyler deðiþmeye
hazýr hâle gelene kadar – yani pek çok
dünyada meydana gelen ruhsal müdahale – her yerde ayný þekilde yürüdü.
Sevgili dostlar, birçok gezegenin kendi
yaratýlýþ hikâyesi vardýr ve hepsinde
ilâhi ruh insan benzeri bedenlere
“üflendikten” sonra, aynen sizin
Dünyanýzda olduðu gibi, ilâhilik kývýlcýmý baþlamýþtýr. Bu süreç esnasýnda o
varlýklara da,sizde olduðu gibi,
“Sevginin yaratýcýsýný bulmak veya
bulmamak” bakýmýndan özgür irade ve
seçim hakký bahþedilmiþtir.
Bu arada Dünyada yaþamýn baþlatýlmasý için denemeler yapýlmýþ ve
müteaddit defalar baþarýsýzlýk yaþanmýþtýr.
Gerçekten de sizlerin melekler olarak
gördüðünüz veya melek gibi görünenvarlýklar, gezegendeki topluma yaþam
kývýlcýmý ile birlikte temel hakikatin
bilgisini ve kendi görkemlerini verdiler.
Dünyadaki insanlara ve diðer gezegenlerdeki insan benzeri varlýklara da
“Yaratýcýnýn suretinde yaratýldýklarý”
anlatýldý. Ve böylece burada olduðu
gibi diðer yerlerde de medeniyet
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serüveni baþladý. Hepsi sevgi suretinde
yaratýlmýþlardý.
Bu medeniyetler bireylerin veya
eylemlerin sýnavý olmaktan ziyade bu
varlýklarýn bilinçlerinde geliþen karanlýk ve aydýnlýk enerjinin sýnavýydý.
Sýnav her zaman ayný olmuþtur. Bu
ilâhilik kývýlcýmýna sahip olan varlýklar
yalnýz baþlarýna býrakýldýklarýnda
Yaratýcýyý bulabilirler mi? Bu varlýklar
biyolojiden çok esas olarak ruh sahibi
olduklarýný anlayabilecekler mi?
Zaman içinde bu varlýklar “sevgi suretinin” en iyi taraflarýný kopya edebilecekler mi? Özgür iradeyle çok boyutluluðu keþfedip daha üst bilinç seviyesine çýkabilecekler mi? Ýçlerine bulmalarý için yerleþtirilmiþ olan Tanrý’yý
bulabilecekler mi?
Bu gezegenlerin sakinleri çok uzun
süreler boyunca bu bulmaca üzerinde
çalýþtýlar ve bazýlarý gerçekten de baþarýlý oldular ve yükseliþe geçtiler. Bu
varlýklar çok boyutlu þeylerin ne olduðunu ve neye benzediðini bulabildiler.
Ýçinde bulunduklarý karanlýðý fark ettiler ve ardýndan da karanlýðýn dýþýna
çýkmayý becerdiler. Bu varlýklarýn bilincin deðiþip yükseldiðini ve böylece
yüzlerce yýllýk ömür süresine eriþtiklerini anlamalarý binlerce yýl sürdü. Bu
durumda sadece bilinçleri sayesinde
gezegenin fiziðini deðiþtirme imkânýna
sahip olmuþlardý. Bazýlarý bu aþamaya
dahakýsa sürede, bazýlarý ise daha uzun
sürede gelebildi. Bu arada dünyada
yaþam nihayet geliþmeye baþlamýþtý.
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Yükselen varlýklar ruhun aslýnda
Yaratýcýnýn parçasý olduðunu anladýklarýnda amacýn ne olduðunu da idrak
ettiler. Amaç baþka bir gezegendeki
varlýklarýn ayný fýrsata sahip olmalarýný
saðlamaktý. Zamaný geldiðinde ve bu
varlýklar hazýr oluklarýnda etrafa baktýlar ve bazý uzak yýldýz kümelerindeki
gezegenlere gittiler. Böylece o gezegenlerde seçim fýrsatlarý yarattýlar. Bu
gezegenlerde bir süre sonra yükselmiþ
üstatlar aileleri oluþtu ve bu sayede
belli bir zaman sonra bu varlýklar özgür
iradeleriyle evrendeki titreþimi arttýrabilecek duruma geldiler.
Yeteri sayýda varlýk yükseliþ
statüsüne geçtiðinde baþka bir yýldýz
kümesi, daha sonra yine baþka bir
yýldýz kümesi ve daha sonra baþka bir
yýldýz kümesi arayýp buldular. Bu süreç
milyonlarca yýl boyunca bu minval
üzere devam etti.
Bu sýrada Dünya da geliþmesini
sürdürmüþtü ve insanlar ortaya çýkmýþtý. En son yükseliþ statüsüne geçen
varlýklar için Dünyayý ziyaret etmenin,
oradaki insanlara hak ettikleri ilâhilik
ile birlikte o güzelim ruhu bahþetmenin
ve ne yapacaklarýný görmek için onlarý
serbest býrakmanýn zamaný gelmiþti.
Ýþte bu sizin Âdem ile Havva hikâyenizin baþlamasýnýn zamanýydý. Zaten
ayný þeyler o gelen varlýklarýn
dünyasýnda da olmuþtu. Bu yükselmiþ
varlýklar dünyadaki insanlar açýsýndan
meleklere en yakýn varlýklardý ve
böylece insanlar onlarý “melek” olarak

46
adlandýrdýlar. Bu hikâyeler tarihi
anlatýmlarda ve kitaplarda yer aldý.
Sizler “mahalledeki yeni çocuklarsýnýz sevgili dostlar. Ýnsan olarak
yepyeni ve taptazesiniz. Baþlangýçta
hazýrdýnýz. Sizler ilâhiliðinizi bu enerjiye sahip olan ve size en yakýn yýldýz
kümesindeki varlýklardan aldýnýz. Bu
aþamadan sonra büyüme sürecine girdiniz, bu meyanda uygarlýk serüveni ile
birlikte savaþlarla uðraþtýnýz ve aynen
sizler gibi kendi gezegenlerinde sizden
önce karanlýk enerjilerle sýnavlarý geçip
seviye atlayan varlýklara benzer þekilde
keþif ve çalýþma safhalarýný atlattýnýz.
Sizler galaksideki en genç insan
grubuydunuz ve sizden öncekiler gibi
bilinç yapbozu üzerinde çalýþmaya
hazýrlanýyordunuz.
Sizler bu aþamada çabalarken
düzinelerce yükselmiþ gezegen sizi
bildikleri için, sizleri gözlüyorlardý.
Sizlerin bahþedilen özgür irade ile
neler yapacaðýnýzý izliyorlardý. Onlar
buraya gelemiyorlardý, bu ilâhilik
sýnavýnda size dokunamýyorlardý ve
üstelik müdahil olmak isteyen varlýk-
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larýn bunu yapmasýna engel olunuyordu. Aslýnda müdahale hâlâ engellenmektedir. Böylece yükseliþ olsun
veya olmasýn kendi özgür irade ve
seçiminizle kendinizi yok etmek veya
etmemek hakkýna sahipsiniz. Özgür
irade sayesinde seçim size kalmýþtýr.
“Neden Tanrý basitçe ýþýðý açýp
herkesin eve gitmesine izin vermiyor?”
gibi sorular sýkça sorulmaktadýr.
Sevgili dostlar, bunun nedeni size
kararýnýzý saf hâle getirme imkâný vermektir. Burada neler olup bittiðine
insan bilinci karar vermektedir. Hepsi
neler olacaðýna bakýyor.
Birçok gezegene sahip 9 yýldýzlý
Pleiades yýldýz kümesinden gelen
ebeveynleriniz size ilâhilik “paketini”
getirdiler. Aslýnda ayný paket çok uzun
zaman önce baþkalarý tarafýndan onlara
da getirilmiþti. Sevgililer onlarýn
DNA’sýnýn bir kýsmýna sahipsiniz.
Bunu biliyor muydunuz? Bu safhada
pek çok bilim insaný gezegendeki modern insan türünün onlarýn altýnda kalan
herhangi bir türden biyolojik geliþme
sayesinde ortaya çýkmadýðýný artýk
anlamaya baþladý.
Sizler buradaki
hiçbir þeyden
gelmediniz. Sözü
edilen o kayýp
halka yýldýzlardan
gelmektedir.
Sizin
ilâhiliðinizi baþlatan Pleiadesliler
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de kendi sýnavlarýndan geçip belli bir
yükseliþe ulaþtýklarýnda, “Bu çok iyi”
dediler ve sonra buraya geldiler. Bugün
o geliþi kutluyoruz. Bugün bu inanýlmasý zor hakikati belirtmek için kendilerini ortaya atmýþ olan birkaç kiþiyi
kutluyoruz. Bugün çýlgýnlýk olarak nitelendirilen hususlar yarýn çekirdek hakikat olabilir ve zaten tarih iþlerin böyle
yürüdüðünü açýkça göstermektedir.
Sizi ve görkeminizi kutluyoruz çünkü
bu kavþakta bir köþeyi döndünüz ve
baþka dünyalardaki birçok varlýðýn
olmasýný ümit ettikleri þeyi gerçekleþtirmeye baþladýnýz. Þu anda özgür
seçimle, durdurulamayan bir top
yuvarlanmaya baþlamýþtýr.
Yavaþlayabilir veya hýzlanabilir, bir
süre biraz kirlenebilir ama durdurulamaz. Bu Yeni Lemurya, bu yükseliþ
topudur, sizin zamanýnýzda ve tarihinizde yuvarlanmaktadýr. Böylece bu
gezegenin artýk “hikâyenin geri kalan
kýsmýný” öðrenme zamanýnýn geldiði
ilan edilmektedir.
Bu gezegen eski enerjiden yeni enerjiye, dört boyutluluktan çok boyutluluða geçmektedir. Aynen çocuklarýn
büyüme aþamasýnda olduðu gibi, bu
tuhaf bir zamandýr. Bu aþamada her
þey savrulur ve hareketler tuhaflaþýr
ve sizler böylesiniz.
Burada olan, daha sonraki bir tarihte
dinleyen (ve okuyanlar) dâhil yaþlý
ruhlara anlattýðým her þeyin doðru
olduðunu teyit ediyorum. Tüm bu
hususlarý dinleyip inanmazlýkla veya
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hayretle kafalarýný sallayan bilim insanlarý ileride ayný yapbozu çözmek için
uðraþ vermek durumunda kalacaklardýr.
Farklý olan husus bunun sadece ruhsal
bir yapboz olmamasýdýr. Bu ayný
zamanda bir fizik bulmacasýdýr, çünkü
Tanrý büyük fizikçidir. Ancak, inatçýlýk
yüzünden eski iþlevsizlik durumunu
devam ettirmek istedikleri için açýklanan gerçeði görmek istemezlerse,
yýldýzlardan gelenler buraya varýp
nihayet “Merhaba” dedikten sonra yeni
fizikten söz etmeye baþladýklarýnda, zor
bir ikilemle karþý karþýya kalacaklardýr.
Burada her fizik kuralý ve kanunu onu
deðiþtirmeye davet ediyor.
Pleiadesliler bu toplantýdan ve Yýldýz
Tohumundan haberdardýr çünkü
biraraya gelmeye baþlýyor ve içgüdüsel
olarak bildiðiniz gibi büyük bir aile
olduðunuzu öðreniyorsunuz.
Yýldýz Aileleri Tarafýndan
Karþýlanmamanýzýn Nedeni
Þimdiye kadar yýldýz ailelerinin sizleri ziyaret etmemiþ olmalarýnýn sebepleri olduðunu söylemiþtim. Bunlarý þu
þekilde sýralayabiliriz:
Birinci Sebep: Onlarýn varlýðýna
tam olarak inanmýyorsunuz. Hazýr
deðilsiniz. Pek çok insan onlarý
bekliyor ama sahip olacaklarý
bilinci hiç beklemiyorlar. Ýnsanlarýn
çoðu fetheden uzaylýlar beklentisi
içindedir çünkü tarihiniz ve
toplumunuzdaki geçerli olan enerji
bunu dikte etmektedir.
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Ýkinci Sebep: Hâlâ eski enerji içindesiniz ve bu yüzden de çok tehlikelisiniz. Eðer bugün herhangi bir biçim
veya enerjiye sahip olan bir araç Beyaz
Sarayýn bahçesine inse ne olur biliyor
musunuz? Neler olacaðýný size söylememe gerek var mý? Sizler çok tehlikelisiniz ve henüz hazýr deðilsiniz.
Daha ileri bir dönemde daha yüksek
bilince sahip olan insanlýk onlarýn
gelmesini bekleyecektir. Bazýlarýnýz
Yýldýz Annelerin söyledikleri ninnileri
duymaya ve hatýrlamaya, sizlere
söylediklerimin gerçekliðini idrak
etmeye baþladýklarýnda, bu varlýklar
da geleceklerdir. Yaratýcýnýn suretinde
yaratýlmýþ olan insan ruhunun
yaratýlýþýna girmiþ olan sevgi, insanlýk
tarafýndan anlaþýlýp kabul edildiðinde,
bu varlýklar geleceklerdir.
Hep söylediðimiz gibi, yukarýsý nasýlsa, aþaðýsý da öyledir. Þu aþamada siz
aþaðýdasýnýz ve bir zaman sonra siz de
yukarýya katýlacaksýnýz. Bu olduðunda,
farký anlayabilecek durumda bile
olmayacaksýnýz. Bu gezegenin nasýl
olacaðý ile ilgili bir vaattir. Hemen
deðil, yüz yýl içinde de deðil ama mutlaka olacaktýr.
Sizin þimdiki halinizle yüz yýl sonraki haliniz arasýndaki fark þaþkýnlýk
verecek kadar büyük olacaktýr ve burada sadece yüksek teknoloji icatlarýndan
söz etmiyoruz. Aslýnda hemen hemen
her þey yüksek bilinç sayesinde olacaktýr ve burada büyük bir fark vardýr.
Bizim öðrettiðimiz de budur.

Ben 1989 yýlýnda geldim.
Gündönümlerinin devinimi tam
hýz ile devam ederken buradaydým
ve kehanetlerde ve hattâ peygamberleriniz tarafýndan da bildirilmiþ
olmasýna raðmen kendinizi imha
etmeyeceðinizin potansiyeller
alanýnda güçlü bir yeri olduðunu
biliyordum. Gerçekten de kendinizi
yok etmediniz ve bu sizin burada
görkem ve olgunluk kazanmýþ
olduðunuzun göstergesidir. Ben de
zaten bu yüzden buradayým ve yine
ayný nedenle bu iki günde karþýlaþtýðýnýz Yýldýz Tohumlarý da buradadýr.
Yýldýz Tohumlarýnýn gerçekte kim
olduðunu merak mý ediyorsunuz?
Hepsi sizdendir. Artýk potansiyeli anlamanýn zamaný gelmiþtir. Gerçekten de
baþka bir yerden olmanýz mümkün
müdür? Bu doðru olabilir mi?
Ben bu sebeplerden dolayý insanlýða
aþýðým. Bir çocuðun yavaþça büyüyüp
eriþkin olmasýný, kendi farkýndalýðýna
sahip olmasýný ve keþif seyahatine
baþlamasýný izlemek ebeveyn sevgisini
büyük ölçüde arttýrýr. Ben kimim?
Buraya nasýl geldim? Bundan sonra ne
olacak? Bu suallerin cevaplarý beklenmektedir ve cevaplar zaten yeni ifþa
edilen hakikatler olacaktýr. Daha fazlasý
da var ama þimdilik ve bu toplantý
amaçlarýna uygun olarak bu kadarý
yeterlidir.
Ve öyledir.
KRYON

