
 

1 

YÜKSEK ŞUUR 
YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 
ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS 2020 YIL 3 SAYI 23 

 

 
 
 

Gelecek Köprüsü Nasıl Çalışır?– Ahmet Cemal Gürsoy 

Geleceği Gerçekle Yazmak– Berna Kamacı Gürsoy 

Değişen Dünya İçindeki Anlayışlarımızın Beslenmesi ve İletişim– Avni Onur Sevinç 

Gelecek Köprüleri Nasıl Kurulur? – Hande Ersoy 

Gelecekteki İnsanlık Hedefimiz Ne? - Berna Elkabes 

Bir Gelecek – Billur Kurt 

Gelecek Köprüsü Üzerine – Tankut Ayan 

Hatırla – Seda Yılmaz 

Boşluğa Sesleniş – Esra Ersoy 



 

2 

YÜKSEK ŞUUR 
YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ  

DERGİSİ 

Dernek Adına Sahibi ve Sorumlu Müdür 

Ahmet Cemal Gürsoy 

 

Genel Yayın Yönetmeni 

Berna Kamacı Gürsoy 

 

Yayına Hazırlık /Teknik İşler 

ve 

Yayın Kurulu 

Avni Onur Sevinç 

Berna Kamacı Gürsoy 

Hande Ersoy 

Merve Ay 

Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 2020 

Sayı: 23 
 
 

Yüksek Şuur Bilimleri Derneği 
Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cd. No : 19/3 

Tel : +90 (212) 245 22 26 
e-mail: info@yukseksuur.com 

 
www.yukseksuur.com 

 
 
 
 

Yüksek Şuur’da yayımlanan, yazar veya çevirmenlerimize ait herhangi bir yazı, 
çeviri, makale veya haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında 
kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Sitemizde yer alan içeriklerin 

izinsiz kullanımı halinde muhataplar hakkında hukuki yollara başvurma 
hakkımız saklıdır. Görseller https:// unsplash.com’dan alınmıştır. 

 

 
 
 
 
 

 
 

İÇİNDEKİLER 
3 

Erken Yaza Merhaba 
Yüksek Şuur  

4 
Gelecek Köprüsü Nasıl Çalışır? 

Ahmet Cemal Gürsoy 
5 

İlahi Nizam ve Kainat’ta Ahenkten Olma 
YŞBD 

6 
               Geleceği Gerçekle Yazmak 

Berna Kamacı Gürsoy 
7 

Değişen Dünya İçindeki Anlayışlarımızın 
Beslenmesi ve İletişim 
Avni Onur Sevinç 

8 
Gelecek Köprüleri Nasıl Kurulur? 

Hande Ersoy 
10 

Gelecekteki insanlık hedefimiz ne? 
Berna Elkabes 

11 
Bir Gelecek 
Billur Kurt 

12 
Gelecek Köprüsü Üzerine 

Tankut Ayan 
13 

Hatırla 
Seda Yılmaz 

14 
Boşluğa Sesleniş 

Esra Ersoy 
 
 

mailto:info@yukseksuurbilimleridernegi.com
http://www.yukseksuur.com/


 

3 

 
Erken Yaza Merhaba 

Yüksek Şuur Dergisi 

Dergimizin 23. sayısı erken yaz dönemine denk 
geldi. Doğanın uyanışına şahit olduk her yerde. 21 
Mart ile başlayan eşitlik, ışığın tarafına doğru 
kaymaya başladı bile. Kıştan çıktık artık. 
Tohumlar dikildi, köprüler kuruldu. Toprağın 
kabul ettiği ürünlerin yeşerdiğini görüyoruz. 
Tohumun içindeki potansiyel açığa çıkıyor neşe 
ile. 

İnsan eliyle toprağa geçen sevgi, bize misli ile 
geri dönüyor. Bitkiler, ışığı bizler için biriktiriyor. 

Dünya insanlığı olarak gıdaya ulaşmak ve temiz 
gıdanın bir daha gündeme geldiği şu 
dönemlerde, YŞBD olarak, daha ince gıdaları 
üretmeye gayret ediyoruz.  

Konferanslarımıza, çalışmalarımıza ara vermeden 
devam ediyoruz. Yolu arayanlar, gidilecek başka 
bir yol olmadığını hissedenler bahçelerimizdeki 
çiçekleri koklamaya geliyorlar.  

 

 

 

 

 

Bu sayımızda da görünen ile görünmeyen 
arasındaki bağları anlamaya dair yazıları topladık. 
Hayatın işaretleri içinde gelişim yolculuğumuza 
nasıl devam etmeliyiz? Gelişen ve değişen 
dünyada varlıksal beslenmemiz nasıl olmalıdır? 
diye sorduk ve cevaplarını hep beraber açmaya 
gayret ettik.  

Yolu, yolculukları deneyimlerken şiirler 
kalemlerimizden döküldü. Bir anlayış olarak 
mutluluk ve güvenin aramızdan hiç eksik 
olmadığı zamanların tohumlarını attık.  

Dünyanın ulaşmak istediği hedefe kendimize 
göre katı sağlamaya devam ediyoruz. Ailemiz 
büyüyor, karşılaşmalarımız hem yurtiçinde hem 
de yurtdışında artıyor.  

Fikirlerimiz toprakla buluşuyor ve ondan 
cevaplar alıyoruz. Çok isteyenlerin oluşturacağı 
geleceği paylaşmaya diyoruz. İyi okumalar. 
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Gelecek Köprüsü Nasıl Çalışır? 

Ahmet Cemal Gürsoy 

Yazgımız, bize anlatılanlar ve kendi 
geçmişimizdir. Bunlarla düşünmeye o kadar 
alışığız ki, yakın benzer örneklerle düşünmeye de 
bir hayli meyilliyiz. Dışındalık ve gerçek 
olmayanlardan ayrışmaya dair yollar 
izlediğimizde, önce duygusal merkezimiz irite 
olacak ve sonra entelektüel merkez, zihinsel 
yapımıza uygun benliklerle vazgeçirmeye, tehir 
etmeye yönelik bahaneler üretecektir. Olan tam 
da bu an oluyor. Döngüye çalışacak zamanı yatay 
kılıp, döngüsel olmayı illüzyon saymayacağımız 
birim anlar üreteceğiz. Ufak ufak farklı hareket 
etme yollarına henüz başlamışken, başımıza 
ördüğümüz çoraplar, 
 
gelecek köprülerini iptal etmeyi makul 
bulacaktır. Peki, şu an bizim ve insanlık için 
dolayısı ile kozmos için geleceğin hangi tuğlasını 
nasıl ve hangi kalitede üreteceğimizi bilecek 
miyiz? Bu bir kolektif uyanış mı olacak? Geleceği 
oluşturan frekansları nasıl yaratacağız? 
 
Evet, şimdi gelecek köprülerinin yapısı hakkında 
konuşmaya başlayalım.  İnsanlığın yazgısı 
düşünebilme yeteneğidir. Bu yeti zekaya, 
sezgiye, ilhama açıktır. Kolektif şuurla ve 
eşzamanlı aynı niyet ve dileklerle bilgi 
alışverişinde iletişimde bulunabilir. Birlik ruhu ile 
yapılan tüm faaliyetler, yeryüzünde iken sevgi 
realitesi uygulamalarına götürecektir. Yani 
yaptığımız iş, sevgi dediğimiz enerjinin etrafına, 
‘biz şuuru’ ile sardığımız duygular bize geleceğin 
duygusunu anlamaya, kavrayışa dair yeni fırsatlar 
verecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
İşte sevgi realitesi uygulamaları ile gelecek 
dediğimiz, bu an potansiyel olan ancak şuurlu 
varlıkların seçimi ile bizim ürettiğimiz köprünün 
bize uzanmasıdır.  
 
Bu kadar mı, basit mi, küçük bir adım yeterli mi? 
Bu sorgularımızın karşılığı, gelecekte bu sonsuz 
potansiyel anlarının yüksek zeka ürünü 
düşünceler ile yapılandırıldığında, merakla göz 
attığımız bu mekan oluşmaya başlar.  
 
Oluşumu fark eden yüksek zekadan birimler, 
varlıklar da bu harcın içine kendi birikimlerini ve 
adanmışlıklarını kattıklarında, yaratımın doğası 
gereği varoluş anındaki taklitten, özgün 
canlandırmaya, ısıtmaya geçerler. 
Geleceğin köprüleri çalışmaya başlar, bazı 
uyanmış varlıklar bu sürece katılımı öğretmeye 
gönüllü olur, bedenlenir, yükümlülük alırlar.  
Geleceğin maddesi her an hazırdır. Senin 
düşünmeni ve eyleme geçmeni beklerler. Işık, 
yolculuğuna devam eder.  
 
Işıkla daha yakın, 
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İlahi Nizam ve Kainat’ta  
Ahenkten Olmak  

 
YŞBD 
 
Ahenkten olmak içsel danslarımızın 
hareketsizliğidir. Yürüyor, koşuyor, konuşuyor 
gibi görünsek de içimizde sessizlik hakimdir.  
 
İçin sessizliği, içimiz aracılığıyla realiteyi gören, 
ahengin sahipleri tarafından tam bağlantı 
sağlanmasına olanak verir.  
 
Zihnimiz, teleskop ya da mikroskop gibi 
gözlemek isteyene gelişmiş olanak verir. Gözlem 
cihazını, gözlemci için hazır etmek ve ona iyi 
bakmak, onu parlatmak ahenkten olmanın başka 
bir durumudur. 
 
Işığın ahengine tamamen katılma ya da ahenkten 
olmanın, bütünlüğüne kavuşması varlıkların, ‘Aslî 
Kudret ışığı konisi ’sembolik tasvirinde belirtilen, 
kâinata inen “ışık huzmesine tırmanarak 
yukarılara çıkması” demek, o ışık huzmelerinin 
kapsamında mevcut olan bütün icaplara 
idraklerinin tedricen intibak etmeleri, girdikleri 
ahengine (ışığın ahengine) gittikçe daha geniş 
çapta karışmaları demektir.  
 
Bu tırmanış, Ünite denilen, kâinatın son imkân 
sınırlarına geldiği zaman, o varlığın idraki bu ışık 
huzmesinin içerdiği bütün icaplara intibak etmiş, 
tam o ahenkten olmuş ve dolayısıyla kâinat 
cüzlerine ve bütününe hâkim bir durum almıştır. 
Bu yürüyüş böylece gelişerek nizam, tertip ve 
ahenk içinde kâinatımızdaki sezilebilen ifadesiyle 
“tekâmül” ün gerçekleştiği (tekamülün 
kâinatımızda tümüyle gerçekleştiği) Üniteye 
doğru akıp gider İdrakin hakikatleşmesi ve kâinat 
hakikatlerinin ahengi İdrak, hangi icaplarla 
intibak, yani vahdet hâline geçmiş olursa orada 
“hakikat”leşir ve o varlık oradaki ahengin bir 
cüzünü oluşturur. 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
işte bu, “ahenge katılmak, ahenkten olmak” 
demektir. Bu bilgi, vazife plânının bir “tahakkuk 
(‘hakikat’leşme) plânı”, bir “gerçekleşme plânı” 
olduğu deyiminin de mânâsını izah eder.  
 
 
 
İşte bu ‘plân’dan itibaren idrakler, kâinat 
‘hakikatler’ine gittikçe daha büyük bir kudretle 
nüfuz etmenin yolunu tutarlar; yani o 
“hakikatlerin ahengi” içinde gittikçe kapsam 
kazanırlar.  
 

‘İnsanlık safhası’nda idrakler henüz ‘vazife
bilgisiyle aydınlanmış bulunmadığından vazife 
plânına ait ‘aktif intibaklar insan hayatında 
başlamaz. Çünkü insanlık safhasında ruhların 
hiçbir davranışı henüz hiçbir icapla tam bir 
vahdet oluşturabilecek kudrete ermiş değildir.  

 

Vazife plânı bambaşka, yüksek bir plândır: Vazife 
plânı, baştanbaşa bir ahenk, bir nizam, bir 
beraberlik, tam ve karşılıksız bir koordinasyon ve 
kooperasyon (işbirliği, ortaklaşa çalışma) 
plânıdır. Orada en küçük bir ahenksizlik, en 
küçük bir aykırılık veya terslik yoktur.  

 

Oraya girecek ‘varlık’ların muhakkak ve kesin 
olarak bu ahenge uymuş durumda bulunmaları, 
hatta bu ahenkten olmaları şarttır ki, bu da bu 
yolda geçirilecek birçok hazırlık safhasıyla 
mümkün olabilir. 

İlahi Nizam ve Kainat’tan alınmıştır. 
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Geleceği Gerçekle Yazmak 

 Berna Kamacı Gürsoy  
 

Varlık olarak bu gezegene neden geldim? sorusu 
cevaplanmaya muhtaç şekilde bekliyor! Günlük 
hayatımız bize farklı bir gündem sunuyor olsa da... 
Sabah uyandığımız andan, gece yatıncaya kadar 
yaptığımız her şeye tekrar ve tekrar bakalım... 
Günümüzün içinde neler var? İşimiz, para kaygımız, 
itibarımız, nasıl göründüğümüz, egosal arzu ve 
beklentilerimiz, hazlarımız, sahip olduklarımız, 
sahip olmayı istediklerimiz. Bunları düşünmek ve 
önemsemek için ne çok zaman harcıyoruz. 

 
Böyle kısır mevzular insanın amacı olabilir mi? 2020 
yılının günlük sıkıntılarıyla baş edebilmek için 
herkesin uyguladığı yöntemleri uygulayan, buna 
karşılık öz değerlerimizi feda eden canlılar mıyız 
sadece? Tek amacımız ev taksitlerimizi ödemek ve 
yılda bir defa tatile 
gidebilmek için sevmediğimiz 
bir işte çalışmak ve günü 
kurtarmak mı? Bir gezegende 
yaşadığımızı ne çok 
hatırlamıyoruz değil mi? Ama 
gerçek olan tek şey belki de 
bu... Şuursal olarak bir 
gezegende gözlerimizi açtık. 
Gece başımızı yukarı 
kaldırdığımızda evrende bir 
yerimiz olduğunu görüyoruz. 
Ve aşağı baktığımızda insan 
olarak canlılar aleminde bir 
anlamımız var. Yaşam, bizim 
günlük aksiyon ve 
hedeflerimizin çok ötesinde 
bir şeye hizmet eder. İnsanın bir varlığı olduğunu 
ve hedefini nihayet hatırlaması ile ilgilidir... Ancak o 
zaman gerçek anlamını bulabilir. Bu hatırlamayı 
yaşamadan alacağımız tüm önlemler ve 
yapacağımız tüm hareketler bizi uykuda tutmaya 
devam edecek. 

 
İçinizde belli belirsiz bir his varsa, bu anda 
yaşadığınız hayattan daha fazlası olduğunu dair... 
İpin takip edeceğiniz ucu orasıdır. Uyanmayı 
"istemekle" sis perdesi yavaşça kıpırdanır. Gerçek 
olmayan tüm yalancı hedeflerden bir bir 
"sıyrılarak" devam ederiz. Geçmişi "bırakarak" 
daha da yakınlaşırız. Hepsi, tüm çalışmalar "çaba" 

ister. Çaba harcamaya değer tek amaç budur. 
Aslında yaşamın tek amacı budur. Bunun dışında şu 
an yaşananlar, kitlesel bir uykudan başka bir şey 
değil. 

 
Çoğunluğa rağmen bazı şeyleri farklı yaparsak, 
kendimizi hedef ile ilgili hatırlatıcı sorularla 
sarsarsak... bir şeyler değişir. Neyim ben? İşe giden 
bu kimlik mi? Birinin babası, birinin kardeşi miyim? 
Yoksa bunlarla birlikte ama daha ötesinde bir varlık 
mıyım? Bu gezegende işim ne? Hangi maddeleri 
topluyorum "bu anda"? Neyi yaşıyorum? Ve 
yeteneklerimle, getirdiğim donanımlarla nasıl bir 
faydam olabilir diğer insanlara, tüm varoluşa? Böyle 
baktığımızda sıkıntı ve engeller bize gerçek 
hedefimizi hatırlatan sinyaller olarak görünürler. 
Sen bunlar değilsin, hatırla... Kayıtlarını sımsıkı 
tuttuğun iyi, kötü anıların değilsin. Sen o takım 
elbisenin içindeki değilsin. Bunları ve tüm yaşamı 
"gelişim (evrim- tekamül) değerleri" denen ince 

maddeleri toplamak için deneyimleyen 
bir "şuursun". 

 
Ve şuur, ihtiyacı olan ince maddeleri 
toplamak için dünyaya gelir... Hikaye 
böyle başlar. İlk yıllarda hatırlarız asıl 
hedefimizi fakat sonra etkileşimde 
bulunduğumuz insanların tümü uykuda 
olduğu için aynı yanıltıcı etkilere ve 
yalancı hedeflere maruz kalırız ve biz de 
ne olduğunu anlamadan uykuya dalarız. 

 
 
Geçek ne idi...? Biz dünya yaşamından 
bazı değerleri toplamak ve yeterince 
hatırlarsak bazı değerleri de 

varlığımızdan dünyaya katmak niyetiyle burayı 
deneyimleyen şuurlarız. Ve ortak bir şuura bağlıyız 
ki; bu bizi birbirimize sandığımızdan çok daha yakın 
kılıyor. Yetenek ve becerilerimiz yani diğer 
insanların zorlanıp, bizim kolayca yapabildiğimiz 
şeyler, ortak şuura hizmet etmeyi 
gerçekleştirebileceğimiz yerler. Asıl hedefimizi 
hatırladıkça birlikte yazacağımız gelecek gerçeğine 
daha yakın olacak. 
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Değişen Dünya İçindeki Anlayışlarımızın 
Beslenmesi ve İletişim 

Avni Onur Sevinç 

Neredeyse üç aydır başka 
bir realite ile 
kompleksimiz 
güncellendi. Mekanlar 
sınırlandırıldı ve 
yoğunlaştırıldı. İnsan 
vücudunda birçok mikrop, 
bakteri, virüs beraber 
yaşıyoruz ancak “denge” 
halindeyiz. Denge 
bozulunca, fazla bakteri 
ya da fazla virüs olunca 
“hasta” oluyoruz. Bu iki 
tanımdan sonra denge ve 
hastalık kavramına daha 
yakından bakacağız.  

Değişen dünya insanlığı 
hasta edip, ölümüne yol 
açtıysa demek ki 
dengemiz bozuldu. Peki, 
daha öncesinde 
dengemizin bozuk 
olmadığını kim 
söyleyebilirdi? Dünyada her yıl ortalama 55-60 
milyon kişi hayatını kaybediyor. Bundan daha fazla 
doğuyor ki nüfusumuz artıyor. Dünyadaki diğer 
canlıları da düşünürsek, yıllık ne kadar bir kütle 
oluşturulması ve tekrar bozulması gerekiyor ve bu 
işi kim yapıyor?  

Bu soruyu da sorduktan sonra değişen dünyanın 
dengesindeki anlayışlarımıza bakalım. Beş merkezli 
insan nasıl beslenmeli ki tekrar dengeye gelsin? 
Sorumuz bu. Bunu biraz açmaya çalışmak 
istiyorum.  

Virüs, dünya insanlığını fiziksel seviyede saldırdı ve 
çoğumuzda fiziksel olarak karşılık verdik. Fiziksel 
olarak hemen yediklerimize baktım. Fiziksel A 
gitsin, fiziksel B gelsin. A ve B birer besin. Organik 
olsun, ata tohumu olsun, üzerine sprey sıkılmamış 
olsun. Peki, ne oldu? A gitti B geldi.  

Bu zaten olması gereken bir şey. Ancak yapılması 
öncelikli olan ya da yapılması gereken tek şey 
fiziksel A’nın gitmesi midir? İnsan sadece fiziksel 

şeylerle mi dengede olur/tam olur, bağışıklık 
sistemi “denge” de çalışır?  

 

 

 

 

Bir şey olunca hemen 
C vitamini alıyoruz. 
Güzel, bu fiziksel 
seviyede. Peki zihinsel 
vitaminlerin nerede?  

 

 

Mesela şöyle bir 
vitamin alıyor musun 
“Tutamayacağın 
sözler verme” ya da 
“Yalan söyleme” ya da 
“Başkası hakkında, 
onun en iyi olduğu bir 
yönünü aklında 
tutmaya çalış?” bunları 
yapmadığımız, oto-
immün sistemimiz 
düzgün çalışmayabilir. 
Çünkü bu sistem işi 
biliyor arkadaşlar. 

Zihinden çok daha hızlı ve içsel bilgeliği var. Neyi 
yemen ve yememen gerektiğinin bilgisi nereden 
geliyor?  

C vitaminleri almayalım demiyorum. C+B+A alalım 
diyorum. C fiziksel için, B duygular için A da 
düşünceler için. İnsan en az A+B+C’dir?  

Denge ortadan kalkıyorsa hareket geliyor 
demektir. Eğer bir şey bizi hareket ettiriyorsa ona 
bakalım. O hareket bizi nasıl besliyor? Günlük 
hayattaki mutfağınıza bakın. Bu dönemde ne 
yediniz daha çok? Sebze meyve mi yoksa daha çok 
et ağırlık mı? Bu sizin mevcut durumunuza dair bir 
fikir verecektir.  

Ne kadar şekerli şeyler tükettiniz, atıştırmalıklar 
nasıldı? Vakit nasıl geçti evin içinde? Televizyon mu 
izlediniz, diziler bitti mi yoksa dengeli bir halde 
yarım kalan oktavlar mı tamamlandı?  
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İnsan, izlenimlerle, çalıştıklarıyla, bağ 
kurduklarıyla, hisleriyle, fiziksel olarak yiyip, 
içtiği, soluduğu hava ile beslenir. Her birinin 
ayrı etkileri vardır. Eğer denge değişiyorsa 
hemen bunlardan birine bakmak gerekir. 
Kadim Tibet bilgeliğinde, bir hastalık 
olduğunda üstatlar ilk olarak neler yiyorsun 
diye sorarlar. Evet, bugün bu bilgi medya 
aracılığı ile her yere yayıldı ancak entelektüel 
olarak kaldı. Şu kadar protein yiyorum, bu 
kadar karbonhidrat yiyorum ya da yağlı yağsız 
gibi yine fiziksel olarak gözlenebilir konulara 
indirgendi. Bunlar da olsun ancak bunun 
yanında komşuluk ilişkileriniz, tahammülleriniz, 
kızgınlıklarınız, asabiyetler, aldığınız izlenimler 
(televizyon izlemek, dizi, kitap gibi. ) bunlarda 
senin kompleksini tamlaştırıyor.  

Taşıdığımız beden, daha doğrusu 
enkarnasyonumuz, biz isteyelim ya da 
istemeyelim bağ kuruyor. Kurduğu bağlar aşağı 
dünyalar mı, yukarı dünyalar mı? Bunlarda bizim 
sağlığımız konusunda önemli oluyor çünkü 
kurduğun bağlardan sana gelen A+B+C tesirleri 
var.  

İnsan her bakımdan kompleks fakülteleri, 
merkezleri olan bir varlık. Dünya üzerindeki 
yolculuğunun bu aşamasında yeni dengeler 
kuruyor. Kendini bu anın uyumlarını anlama açıyor. 
Yüksek Şuur’un da uyum merkezlerinden birisi 
olduğunu hatırlatmak isterim.  
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Gelecek Köprüleri Nasıl Kurulur? 

Hande Ersoy  

 

İnsan canlısı dünya gezegeni üzerinde yaşam 
bulmuş bir varoluş...  İnsan olmak, 
bünyesinde tüm dünya maddelerinin 
deneyimlerini taşımaya devam 
ederken, öte yandan dünya 
gezegeninde başka bir canlı ya da 
cansızda bulunmayan bir şeye 
sahip, şuur.  
 
Geçmiş dediğimiz zaman, bünyemize 
aldığımız izlenimler bütünüdür. Bizim 
algımıza düşmüş deneyimler toplamı. Ayrıca, 
başka insanların biriktirdikleri izlenimlerin de, 
aktarımları toplamı diyebiliriz. Öyle ya yoksa tarih 
kitapları ne anlatırlardı. Peki, bu izlenimlere biz 
ne yükledik ki kalıcı oldular.  
 
Mesele dünya gezegeni için bir hikayedir, insanlık 
tarihi açısından ise ayrı bir hikayedir. Her ne 
dersek diyelim ancak geçmiş ve zaten tükenmiş 
izlenimlerin birikimidir. Oysa şu anın içinde bu 
izlenimleri bizim için canlı tutan bir şey var öyle 
değil mi? Örneğin günümüzün en önemli 
meselesi Covid19 ya da Corona virüsü ele alalım... 
Bu, günümüzün realitesi, evlerimizden 
çıkamıyoruz, her ülke belli bir çapta bir kayıp 
veriyor. Dünya geneli bir gerçekliğe uyanıyor ki 
bu gezegende yaşayan tüm insanlar için ayrım 
yapmayan bir tehlike var. Ne banka hesaplarının 
şişkinliğine ne çıplak ayakla gezmek zorunda 
oluşunuza, ne renginize, ne ırkınıza aldırmayan 
ve tüm insanlık ailesi için ortak bir mesele. 
İnsanlık şuurunun, kendi varlığının bütünselliğine 
dair bir davet gibi sanki. Koskoca evrende, Dünya 
adı verilmiş bir gezegende, yaşam bulmuş bir 
canlı formu: insan... Kendi içinde bir bütün, 
insanlık ailesi.  
 
İnsanlık canlılığı yaratılırken, bu canlı türü 
birbirini yok edecek hırslar, birini diğerinden 
ayıran yargılarla bireyselleştirilmiş ve 
aykırılaştırılmış bakış açılarıyla bu türü 
yaratıldığının dışında başka gözlerle görme fikrini 
bize kim verdi acaba?  
 
Günümüzde ortaya çıkan birlik ve beraberlik 
çabaları, eskiden ulaşılamayan fiyatlarıyla sadece 
belli kişilerce izlenebilen sanat eserleri, 
konserler, filmler, şovlar şimdi herkesin 
ulaşımına sunuluyor akın akın. İnsanlığın 
muazzam keşfi “web” internet ağı, bağlantıları 
belki de oluştukları günden bu yana hiç bu kadar 
canlı ve yoğun kullanılmamışlardı. Birçok kişi 

yaptığı işleri, ürettikleri hizmetleri ücretsiz 
herkesin kullanımına açmış durumda. Daha 
önceleri kısıtlı kişilere sunulan arşivler 
paylaşılıyor. Bilgi ulaşmak isteyen kişiler için hiç 
olmadığınca açık durumda... 
 

Bütün bunlar gelip geçecek ama 
yaşananların anısı ve tesiri insanlık 

üzerinde kayıtlı kalacak. Peki, 
bahsettiğimiz o gün, şu an 
için gelecekse ve gelecekte 
bugünün kazanımlarını hala 
yaşatabilmek istiyorsak ne 
yapmalıyız? Yaşanan ve 

karşılaşılan gerçekliğin 
anılarımızda saklı kalmış olmasının 

dışında, edinilen farkındalıkları, yarının daha 
güzel bir dünya realitesine ulaşmanın aracı haline 
nasıl getireceğiz, nasıl kalıcı kılacağız? 
Günümüzde bunun çabasını kalıcı kılacak ne var 
elimizde? Yaşananlar silinip gidecek, edindiğimiz 
duygulanımlar bizde yaşayacak ama daha öte bir 
kalıcılığa ihtiyaç var. Yarının davranışlarında, 
bugünün edinilmiş birlik ve bütünlük anlayışının 
kalıcı kılınmış yeni davranış modellerine 
ihtiyacımız var. Virüs geçip gittiğinde, kendi 
herkes bireysel kazançlarına, egolarının 
tatminine yönelip, milyonlarca insanın hayatını 
riske atan kimyasalların üretimine, kullanımına 
devam edip, savaş söylemlerine geri mi dönecek? 
Yoksa tüm insanlığın tehdidi altında, nasıl 
kenetlendiğimizi mi canlı tutacağız? Bizim insan 
olarak neye ihtiyacımız var?  
 
Yarınımızda neyi canlı kılmak istiyoruz? Geleceği 
bugünden yaratıyor olmanın sorumluluğunu 
nasıl taşıyacağız? Bütün bunlar, nasıl ki geçmişin 
izlerini algı ve kavrayış olarak bünyemizde 
taşımaya devam ediyorsak, geleceği de bir hedef 
olarak içimizde tutmak, bunun gereklerini 
bugünden eyleme dökmekle mümkün. 
Ürettiğimiz düşünceler ve duygular hala 
geçmişin negatif izlerini taşıyorsa, yarınlarımıza 
ancak, öfke, kıskançlık, intikam, cimrilik vs. 
taşıyabiliriz. Oysa bugünün içindeki hediyeleri 
kendi gerçeklikleriyle görebilirsek, bütün 
yaratılmış nesnelerin içindeki Tanrısal yaratımın 
mucizeleriyle tanışırsak, bu bakış açısını 
edinirsek, yarınlarımıza taşıyacağımız şey de 
sevgi olur, yüksek duygular ve yüksek düşünceler 
olur. O zaman, bugünleri şu an yaşamamız bir 
anlam kazanır. O zaman, tam da şu anın içinde, 
tam da şimdide, hem geçmişin izlerini iyileştirir, 
hem an içindeki hayatın işaretlerini, izlenimleri 
doğru okuyabilir aynı zamanda da yarınlar için 
tortusuz, içinde negatif duygu ve düşünceler 
barındırmayan saf bir oluşum hazırlayabiliriz. 
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Gelecekteki İnsanlık Hedefimiz Ne? 

Berna Elkabes 

 

Barışçıl, doğal ve doğayla uyumlu, diğerkam, tüm 
birikimini insanlığın hayrına kullanma kapasitesi ve 
niyetinde olan bir insanlık. 

Yapacağımız; başaracağımıza tam inanç ve 
güvenle, içimizde zaten var olan bu programı 
güncellemek.  

Bütün doğrular evrensel enformatik alanda 
kayıtlıdır, bizde de izdüşümleri vardır. Bu düğmeleri 
bulup basabilirsek o radyo istasyonu yayın 
yapmaya başlar. Böylece yüksek benliğimiz ile 
bağlantı kurarak, bilgeliği yaşamımıza çekeriz.  

Zaman kaybetmeden şimdi yapabilmek.  

Ölüp yeni bir şans beklemeden. Yaşarken tekrar 
doğmak.  

Bu dünya üzerindeki yaşamımızda çok zor bir 
şeyden söz ediyoruz.  

Temel olarak neleri hatırlıyoruz? 

Bütünselliğimizi. Herkes ve her şey olduğumuzu, 
aynı zamanda özgünlük ve otantikliğimizi. 
Hepimizin çok iyi yapabileceği özgün bir özelliğimiz 
var. Onu gerçekleştirmek için bu fizik bedendeyiz.  

Sadeleşerek, bırakarak, temel evrensel erdemler 
çerçevesinde ilerleyerek bu amacımızı 
gerçekleştirebiliriz. Ama kolay mı? Niye bu kadar az 
insan başarıyor? 

Yeterince güvenmiyoruz. Dürüst değiliz. Samimi 
değiliz.  

Kendimizi “Bana ne! Bana ne! 
İstiyorum işte” diye ter ter 
tepinen bir çocuk olarak 
göremedikçe yolda 
oyalanmaya mahkumuz.  

Gelecek bana “ Seni 
istemiyorum. İçindeki o 
meraklı, istekli, afacan, 
yerinde duramayan hiç 
yılmayan çocuğu gönder” 
diyor. Ben o tutkulu, yaramaz, 
evin altını üstüne getiren küçük 
kızı, kurallara, gerekliliklere 

sıkıştırmışım. Artık benim ve hepimizin o 
çocuklarını özgürce hayata gönderme zamanı.  

Yaptığımız her işi en yüksek ilgi ve dikkatle yapmak.  

Var gücümüzle elimizden gelenin en iyisini yaparak 
...çocuklar böyle yapar... 

Ne olursa olsun tüm kırgınlıkları, küskünlükleri kısa 
kesip unutup umutla devam etmek ...çocuklar 
böyle yapar... 

Benim hakkımda ne düşünür, uygun mudur diye 
planlar yapmadan, çıkarsız, hesapsız, içinden 
geldiği gibi davranmak ...çocuklar böyle yapar... 

 

Yeni geleceğe, başladığımız yerden, bir çocuk 
olarak koşmak.  

Özümüzün üstün özellikleri ile bir bebek olarak 
dünyayla tanıştık. Hayatımızın ilk yıllarında, geçmiş 
yaşamlarımızdan ruhumuza yansıyan özelliklerimizi 
doğrudan yansıttık.  

Şanslı olanlarımız fark edildi, desteklendi, yolu 
kolaylaştı. Çoğunlukta kalan diğerleri bastırıldı, 
kalıplara döküldü, başka bir form verildi.  

 

Her ne olmuş olursa olsun ruhumuz artık bize 
sesleniyor! 

“Gel!! Nasıl olmuş olursan gel! Bütün fazlalıklarını 
bırak. Erdemli insanlık yolunda sana gerekli olanları 
belirle. Yap küçük bir valiz. Hadi artık acele et. Seni 
çok bekledim. Çok uyarı gönderdim. Artık 
sabırsızlanıyorum. Yine yan bir patikaya sapacaksın 
diye acı çekiyorum. Artık GEL!! 

Dikkatini dağıtmadan, yanına gereksiz yük 
almadan, aynı ayrıldığımız gibi seni bekliyorum” 

 Eminim bu çağrıyı hepimiz duyuyoruz.  

Sevgi, adanmışlıkla çıktığımız bu yolda 
tüm yardımların, ilhamların bizimle 
olduğuna kalpten inanıyorum.  

Tüm coşkulu ve yaratıcı çocukların el 
ele geleceğe koşmalarına niyet 
ediyorum. 
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Bir Gelecek... 

Billur Kurt 

 

Anın derinliklerinde, hep birlikte yaradılışı 
kutladığımız.. 
 
Kalbimize sızan ışıkla varoluşun şarkısını 
dinleyerek..  
 
İçimizden bir dua ateşlendiğinde..  
 
Var olmanın şükrü doğduğunda kalbimizde..  
 
Hiç olabilmenin hafifliğini hep birlikte kutlamak 
ister sadece..  
 
Bütün varlığımızla istediğimizde birlikten var 
olmayı.. 
 
Köprüler kurulur, dualar yükselir, kalbimiz 
geleceğe seslenir..  
 
Kendimiz sandıklarımız yanarak.. 
 
Bildiğimiz her şeyi unutarak.. 
 
Ahengin hafifliğinden hep birlikte yürümek olur 
dileğimiz..   
  



 

12 

Gelecek Köprüsü Üzerine 

Tankut Ayan 

 
Anın içerisinde şuurlu bir nefes alıp verdiğinde, 

seni şu andan geleceğe taşımak için hazır olan 

görünmez bir köprü hissedeceksin. Gelecekle 

kurduğumuz görünmez bağların köprüsü, 

gelecek köprüsü. 

Bilinmeyene ve görünmeyene 

duyduğun güvenle, 

Cesaretle attığın her adımda, 

Seçimlerinle her an yeniyi 

yarattığında, 

Geleceğin, aslında şu an 

yaratıldığını hatırlayabildiğin 

anın içerisinde şekillenecek. 

Ve seni, seninle buluşturacak.. Seni, 

seninle buluşmak için anın içerisinde hazır 

olarak bekleyen özünle kavuşturacak gelecek 

köprüsü…  
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Hatırla 

Seda Yılmaz 
 
 
Hatırla … 

Çocuktu herkes bir zaman. 

Ah zaman, 

Zaman aslında bir yalan… 

Derler ki; 

Mum dibi karanlık olur 

Işıklar aşıklara uzak durur. 

Pervane vazgeçer mi dönmekten 

Vazgeçer mi pervane? 

Vazgeçer mi pervane? 

Hatırla çocuktun sen de bir zaman 

Mum dibinde gölgelerle oynayan 

Ellerin erirdi ateş içinde  

Cıvıltısı ,cıvıltısı 

Cıvıltısı cıvıltısı 

Duvara yansıyan… 

Heyya heyya pervane 

Vazgeçer mi pervane… 

Karanlıkta meşale 

Deli pervane 
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Boşluğa Sesleniş

Esra Ersoy 
 
 
 

Sessizliği dinlemekmiş meğer hareket, 

Hareketim ise seni sevmekmiş. 

Boşlukta kayboldukça, 

Boşluğa karışıyorum. 

Sevgi oluyorum bazen, 

Bazen sadece gözyaşı... 

Yok oldukça daha gerçek oluyorum...  


