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Sevgili Dostlar
Elinizdeki 482. Sevgi Dünyasý ile Dr. Refet Kayserilioðlu ekolünün yayýnladýðý dergi 49 yaþýný tamamlamýþ oluyor. Ýlk çýkýþýnda adý “Ruh ve
Madde” idi ve “Türkiye Metapsiþik Tetkikler ve Ýlmi Araþtýrmalar
Cemiyeti” baþkaný olan Refet Kayserilioðlu “Cemiyet adýna sahip ve yazý
iþlerini fiilen idare eden Mesul Müdür”dü. Dergi üç yaþýnda iken ayný
görüþleri paylaþan arkadaþlarý ile “Ruh ve Madde” yi cemiyete býrakýp
kendi adýna, sonradan adý “Sevgi Dünyasý” olarak deðiþecek olan “Ruh
Dünyasý” dergisini çýkarmaya baþladý. “Ruh ve Madde” nin ilk çýktýðý
tarih olan Þubat 1960’dan bu yana geçen süre içinde dergimizi kesintisiz
sizlere ulaþtýrmak bizim için bir görevdi. O zamanlar her sayýda deðiþik
isimlerle en az üç yazý yazan Refet Kayserilioðlu’nun, ayný þekilde birden
fazla yazý yazan Ahmet Kayserilioðlu’nun, ilk sayýda “Hazýrlayanlar” Ziya
Kayserilioðlu, Hazým Akalýn, Feridun Tepeköy, Suat Tahsuð, Müeyyed
Emzen, Abidin Kayserilioðlu, Tahsin Ünal, Ergün Arýkdal, Enver Ölçerman
Mehmet Fahri Öðretici’nin hepimiz için emeklerine bir kez daha teþekkür
ediyoruz. Dr. Refet Kayserilioðlu’nun birçok kez dile getirdiði gibi “Ruh ve
Madde” yi o günlerden zamanýmýza ayný Sevgi Dünyasý gibi kesintisiz
getirenlere de “Allah razý olsun, büyük bir iþ baþardýlar” diyoruz.
Adý fazla anýlmasa da, yaptýklarý fazla görülmese de orada olmasý
gereken, orada durmasý kaçýnýlmaz olan deðerler, insanlar, oluþumlar
vardýr ya, eksikliði yokluðunda anlaþýlabilecek olan; iþte bazý eylemler
böyledir ve bunu gerçekleþtirenler herhangi bir beklenti içinde olmazlar.
Böyle uzun soluk gerektiren yollara görevlerini yapmanýn dýþýnda kendileri
için kazanç bekleyenler hiç çýkmamalýlar; çünkü onlar beklediklerini bulamayacaklarýndan çoktan kaybetmeye baþlamýþ, zarara uðramýþ olurlar.
Toplumumuzda ve dünyamýzda bizler gibi çýranýn ýþýk vermesi için nefsini
tüketmesi misali çalýþan tüm hayýrlý insanlarý tebrik ediyoruz, sevgiyle
selâmlýyoruz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Ýnsanlar yönünden düþününce,
bugün bizler, yarýn bütün insanlýk
büyük idareci ruhlardan gelen
bilgileri daha iyi kavrayarak
öðreneceðiz ve iyice anlayacaðýz
ki nasýl bir bedendeki hücreler
birbirinin kardeþi ve birbirine
yardýma ve hizmete mecbur ayný
bedenin parçalarý ise, insanlar
da ayný tarzda birbirinin
parçalarý ve kardeþleridir.
Ýnsanlar biribirlerini ve
bütün canlýlarý kendi ayrýlmaz
parçalarý olarak sevmeye,
birbirlerinin haklarýný
kendi haklarý gibi korumaya
mecburdurlar.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Ruhi Bilgiler
Sosyal Adaleti
Saðlar

SEVGÝ DÜNYASI

Erdem - Ruhi bilgilerin ve ruhi olaylarýn
faydalarý üzerinde
konuþuyorduk. Siz ruhi
olaylarýn insanlarý ruhun
varlýðýna, ruhun ölmezliðine inandýrdýðýný ve
bunun insanlarýn ruh
huzuru yönünden faydalarýný bildirdiniz.
Ayrýca ruhlardan alýnan
bilgilerin insanlarý olgunlaþtýran, huzura kavuþturan özelliðinden bahsettiniz. Þimdi...
Özden - Soracaðýnýzý
sormadan önce þunu
belirteyim ki ispat karakteri olan, insanlara ruhlarýn ve ölümden sonraki
hayatýn varlýðýný ispatlayan olaylarýn, bunlara
inanmayanlar için bir
deðer ihtiva eder. Fakat
inananlar için bu olaylar
deðerlerini kaybetmiþ
olurlar. Onlar o olaylar
vasýtasýyla öðrenecekleri
bilgileri aramaya baþlarlar. Yani masa vasýtasýyla
veya medyumlarýn
yardýmýyla ruhlarla
konuþuluyormuþ, peki
konuþuluyor, inandýk;
ruhlar görünerek de
konuþuyorlarmýþ, ona da
inandýk. Konuþuyorlar da
ne söylüyorlar?
"Nasýlsýn, iyi misin? Ben
iyiyim sen nasýlsýn?
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Mehmet Bey de, Ayþe
Haným da iyiler mi?
Orada havalar nasýl?"
gibi insanlara pek bir þey
kazandýrmayan boþ
lâflarla yarenlik mi ediyorlar? Yoksa vakit
öldürmek veya vakti hoþ
geçirmek için hokkabazlýk numaralarý mý
yapýyorlar?
Ruhlarla konuþulduðuna inanan aklýbaþýnda
kimseler, bu konuþmalarý
böyle deðersiz ve faydasýz gevezeliklerle
öldürmezler. Ruhlardan
alýnacak bilgiler var
mýdýr? Varsa bu bilgiler
insanlarýn bilebildiklerinden üstün þeyler
midir? Üstünseler, o
üstün bilgilerin alýnmasýnýn adabý ve erkaný,
usulü ve kaidesi nedir?
Bu üstün bilgileri aldýk,
onlarý nasýl deðerlendireceðiz, hayatýmýzda nasýl
tatbik edeceðiz? Ýþte
bunlarla uðraþýlýrsa çok
faydalý bir iþ yapýlmýþ
olunur. Yoksa çok deðerli
bir imkân heba edilmiþ
olur.
Erdem - Siz benim
soracaðým bazý sorularý
kendi kendinize sorup
cevapladýnýz. Þimdi ben
size þunu soruyorum.
Ruhi bilgilerin sosyal

düzeni ve sosyal adaleti
saðlamak hususunda bir
faydasý var mýdýr?
Özden - Dostum,
sosyal adaleti savunanlar
diyorlar ki, bir yandan
insanlar bol bol
kazanýrken, öbür yanda
insanlarýn haklarýný ve
emeklerinin karþýlýðýný
alamamasý insanlýða,
hukuka ve vicdana
aykýrýdýr. Bu nedenle
herkes emeðinin
karþýlýðýný almalý ve
herkes refaha kavuþmalý,
kimse kimseyi istismar
etmemeli, diyorlar.
Bunlar doðrudur. Fakat
iyi durumda olan gönül
rýzasýyla kendi kazancýndan feda edebilecek
midir? Hayýr etmeyecek,
bunu temin için sýnýflar
arasýnda mücadele
olmalýdýr. Herkes hakkýný
çatýr çatýr almalýdýr,
denecektir. Ama bu yol
insanlara huzur ve saadet
getiren bir yol deðildir.
Devamlý çekiþme,
devamlý sinir gerginliðini
ve dolayýsýyla devamlý
huzursuzluðu getirir. O
halde yol ne olacaktýr.
Bol kazananlara, hali iyi
olanlara, hali kötü olanlarý kendisini düþünür
gibi düþünmesinin icap
ettiðini, olgunlaþmasý ve
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ebedi saadeti için bunun
zaruri olduðunun bilgisini vermek gerekecektir.
Emeðinin karþýlýðýný alamayanlara da haklarýný
sevgiyle istemenin faydasýný göstermek ve
hakkýný verecek kimselerin kendilerini candan düþünüp gözettikleri
kanaatini aþýlamak
icabeder. Bu kanaati
aþýlamak elbet ki ancak
bunun örneklerini vermekle mümkün olabilir.
Erdem - Bütün bunlarý
nasýl temin edebiliriz?
Siz çok ideal þeyler
düþünüyorsunuz. Fakat
dünya þartlarý içinde
bunu nasýl temin edeceksiniz?
Özden - Dünya
deðiþiyor ve daha çok
deðiþecektir. Bu deðiþme
hep barbarlýktan, haksýzlýktan, insanlýða, fedakârlýða ve feragate doðru
oluyor. Bugün bu
deðiþiklik kýsmen
otomatik, kýsmen de
öncü durumundaki kimselerin sürüklemesiyle
oluyor. Ama bu deðiþikliðin zaruretini gösteren
ilmi dayanaklar herkesçe
bilinip benimsenince
dünyanýn çehresi bambaþka olacaktýr.

Erdem - Nedir bu ilmi
dayanaklar dostum?
Özden - Dünya da
insan bedeni gibi bir
organizmadýr. Nasýl insan
bedenini idare eden ve o
bedenin sahibi olan bir
"ruh" varsa, dünyayý
idare eden, dünyayý
kendi bedeni olarak
kabul eden ve dünyanýn
da sahibi olan bir Büyük
Ruh var. Bu Büyük Ruh,
ayný beden ruhunun yaptýðý gibi, elbet ki
kýyaslanamayacak
büyüklükte bir idrakle
dünyayý sevk ve idare
etmektedir. Bu idaresi
elbette ilâhi kanun,
nizam ve ilâhi emirlere
uyarak olmaktadýr. Ama
o bütün dünyadan sorumludur. Dünyayý
geliþtirmek, oradaki ruhlarýn tekâmüllerini saðlamak onun görevidir. O
kendi bedenini oluþturan
varlýklarýn birbirlerini
idrakle sevmelerini, birbirlerinin kardeþi, ayrýlmaz parçalarý olduklarýný
bilmelerini istemektedir.
Bunun için insanlarýn
önüne bazen acý, bazen
tatlý olaylarý çýkartmakta,
bazen onlarý çýkmazlara
iterek davranýþlarýnýn
kötülüklerini idrak

etmelerini saðlamaya
çalýþmaktadýr. O kudretli
Ruh, o dünyanýn her
þeyine tam mânâsýyla
hakim Büyük Ruh elbette
gayesine ulaþacaktýr
(Burada bahsedilen
Büyük Ruh, Allah
deðildir. Ýlâhi kanunlara
ve ilâhi emirlere harfiyen
uyarak dünyayý idare
eden büyük bir varlýktýr).
Ýnsanlar yönünden
düþününce, bugün bizler,
yarýn bütün insanlýk
büyük idareci ruhlardan
gelen bilgileri daha iyi
kavrayarak öðreneceðiz
ve iyice anlayacaðýz ki
nasýl bir bedendeki
hücreler birbirinin
kardeþi ve birbirine
yardýma ve hizmete
mecbur ayný bedenin
parçalarý ise, insanlar da
ayný tarzda birbirinin
parçalarý ve kardeþleridir.
Ýnsanlar biribirlerini ve
bütün canlýlarý kendi
ayrýlmaz parçalarý olarak
sevmeye, birbirlerinin
haklarýný kendi haklarý
gibi korumaya mecburdurlar. Çünkü baþkasý
dediðimiz, düþman
dediðimiz, kâfir
dediðimiz Ýngiliz,
Fransýz, Alman, Hintli,
Çinli, Arap, Musevi
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dediðimiz hepsi bizim
kardeþimiz. Bu millet
ayrýlýklarý, bu din ayrýlýklarý, bu önyargýlar ve yol
ayrýlýklarý muayyen bir
zaman için, tekâmül için
zaruri olan gruplaþmalardýr. Bir gün bu gruplaþmalar görevini yapmýþ
ve insanlýk sýmsýký birleþmiþ olacaktýr.
Erdem - Bu söyledikleriniz güzel yani diyorsunuz ki, insanlar ayný
bedenin parçalarý,
biribirinin ayrýlmaz
kardeþleridir ve birbirlerini candan sevmeye
mecburdurlar. Peki bu
sözlerinizin doðruluðunu,
ilmîliðini insanlara nasýl
kabul ettireceksiniz?
Sonra da nasýl benimsettireceksiniz?
Özden - Bu söylediklerim büyük ruhlardan
aldýðýmýz bilgilerdir.
Bunlarýn doðruluðunu
kabul etmek, önce ruhlardan bilgi ve haber
alýndýðýnýn doðruluðunu
kabul etmeye baðlýdýr.
Bunu da çeþitli ruhi olaylar göstermektedir.
Ayrýca bu bilgilerin
doðruluðu dünyadaki
çeþitli olaylarý ve problemleri en iyi bir þekilde
izah etmesiyle de
görülmektedir. Sonra bu
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bilgiler insanlara hizmet
edip onlarý yükseltecek,
onlara huzur verecek
karakterde midir, elbette
ki öyledir. Bu da bilgilerin doðruluðunu
gösteren bir ölçüdür.
Ýnsanlara bunlarý izah
ederek, olaylar içinde tatbikatýný göstererek, bizzat kendimizden örnekler
vererek öðretmeye ve
benimsetmeye çalýþacaðýz. Bu arada büyük
ruhlar ve dünyamýzýn
idareci Büyük Ruhu
elbette insanlarýn gözünü
açacak hadiseleri onlarýn
önüne çýkartacaklardýr.
Yani bu netice yukarýnýn
ve bilgileri almaya ve
benimsemeye baþlamýþ
olan insanlarýn ortak
gayretleriyle elde edilecektir.
Erdem - Bu söyledikleriniz çok zor ve çok
uzun zamana baðlýdýr.
Bunu temin etmek çok
çok gayret ve asýrlar
ister.
Özden - Büyük iþler ve
büyük neticeler, büyük
gayret ve büyük fedakârlýk isterler. Fakat bu netice zannettiðiniz gibi çok
uzaklarda deðildir. Ýnsanlar büyük bir dönüm
noktasýna doðru hýzla
yaklaþmaktadýrlar. Bu

dönüm noktasýna ulaþmak ve o noktayý
geçmek pek kolay
olmayacaktýr. Birçok
hadise ve zorluklarla olacaktýr. Ýdareci varlýklar
insanlýða sürekli olarak
yardým göndermektedirler. Son senelerde ruhlar vasýtasýyla yapýlan
þifalarýn miktarý hýzla artmaktadýr. Bütün dünyaya
daha üstün tertipte bilgiler verilmektedir. Ve
bütün dünyada ruhi
konulara karþý ilgi
devamlý olarak artmaktadýr. Bunlarýn hiçbir
mânâsý yok mudur?
Erdem - Ruhi bilgilerin ve ruhi irtibatlarýn
faydalarý arasýnda bu ruhi
þifalarý en baþta saymak
lâzýmdýr.
Özden - Ruhi þifalar
insanlara ruhi tesirlerin
büyük faydasýný gösteren
açýk örneklerdir. Ruhi
bilgiler ise insanlarýn
hayat yolunu çizen en
faydalý rehberler ve ýþýklardýr. Bunlarý alan kimseler eline geçirdiði
cevherin kýymetini bilip
ondan en iyi þekilde istifade etmenin yolunu
bilmelidir. Bütün
kazançlardan daha büyük
olan en büyük kazanç da
budur.
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Arýnma Kapýsý
Herkese Açýk
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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ZEKÝ VE BÝLGÝLÝ AMA!..
1984 yýlý ortalarýnda ÝTÜ Ýnþaat
Fakültesinden mezuniyetimizin 25. yýlýný
Bolu'da kutlamak için bir turizm firmasýnýn otobüsü ile eþlerimizle birlikte
Ýstanbul'dan yola koyulmuþtuk. Tam
dolduramadýðýmýz için otobüsün bir
yarýsýnda biz yaþlardaki hukukçulardan
oluþan neþeli bir grup daha vardý. Türk
insanýnýn o cana yakýn sýcaklýðýyla onlarla anýnda kaynaþývermemiz hiç de zor
olmamýþtý. Zaten turizm firmasý da her
iki gruba ayný programý uygulamayý
planlamýþtý. Þarkýlar, fýkralar, espriler,
kahkahalar içinde yol alýrken, hukukçular içindeki bir bey hepimizin beðenisini
kazanmýþ; zekâsý, hazýrcevaplýlýðý, bilgisi
ile on üzerinden on almýþtý oy birliðiyle...
Ne var ki, Bolu'daki ikinci günümüzde turizm firmasýnýn, çaresizlikten gezi
programýnda ufak bir deðiþiklik önerisi
karþýsýnda, o hukukçu beyin nasýl da
sinirlenip küplere bindiðini, öneri sahiplerinin alttan almalarýna, özür dilemelerine raðmen suratýnýn nasýl saatlerce asýlý
kaldýðýný doðrusu görmenizi isterdim.
Keyfine uymayan en ufak bir pürüz
karþýsýnda, o zekâ, o kültür bir yana gitmiþ, yerini sinir küpü, söz dinlemeyen,
saldýrgan bir dile çabucak terk edivermiþ,
iki grubun beraberliði de böylece hiç
yüzünden sona ermiþti. Kuþkusuz
yaþadýðýmýz bu olay bir istisna deðildi.
Günlük yaþamýmýzda, televizyonlardaki
tartýþma programlarýnda örneklerini
sürekli görüp durmuyor muyuz?
Yurdumuzun en iyi okullarýnda, en iyi
eðitim alarak yetiþmiþ, dünya ve umur
görmüþ, yaþýný baþýný almýþ kiþilerin;
küçük çýkarlarýna, benliklerine en ufak
bir dokunuþta böyle 180 derece tersine
dönüvermeleri üzerine derinliðine düþünmeliyiz. Belli ki okullardaki sýrf bedenimize, aklýmýza yönelik eðitim yeterli
olmuyor. Yunuslarý, Mevlânalarý
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yetiþtiren gönül arýtma kurumlarýna
þimdilerde sahip olmadýðýmýza göre,
ancak bireysel olarak kendimizi ele alýp
ruhsal geliþimimizi saðlamak zorundayýz
bu yýllarda...
Arýnma yolunda engelsiz yürümek
için; etrafýmýzdan yaylým ateþi gibi
sürekli bizleri þaþkýna çeviren kolumuzu
kanadýmýzý kýrýp bitap düþüren, özgüvenimizi yýkan bitmez tükenmez tenkit ve
aþaðýlamalara ve daha fenasý bizzat kendi
içimizden kendimizi sürekli suçlamalara
sýrtýmýzý dönüp "dur" demeli, kulaðýmýzý
olumsuzluklara sýmsýký kapamalýyýz!. Ne
çevremizin ne kendimizin bu yanlýþ
tenkitlerine deðil melekût aleminden
yuvarlaðý bütünüyle görerek bizlere
seslenen insanlýk dostu rehber varlýklarýn
hepimizi yücelten þu sözüne kulak vererek kendimizle savaþýmýzda güç kazanmalýyýz:

"Her insan O'nun sevgisinden
yaratýlmýþ yüce bir deðer eþsiz
bir varlýktýr."
BUNLARA BÝR ÝNANABÝLSEK.
Bu sözlerin doðruluðuna aklýmýz ve
gönlümüzle tam tamýna bir inanabilsek,
olgunlaþma ve yükselme gücüne hepimizin eþ oranda sahip olduðumuzu bir
benimseyebilsek yolumuz ne kadar
kolaylaþacak. O zaman bedenimizi
güzelleþtirmek, saðlýklý tutmak için spor
merkezlerinde yorucu eðitimleri nasýl
sabýrla yapýyorsak, sevdiðimiz bir konuda çözemediðimiz bir sorumuza cevap
bulmak için kitaplar ve düþünceler içinde
nasýl durup dinlenmeden çaba gösteriyorsak; bebeðimize kavuþmak için nasýl 9
ay 10 gün bin bir zahmete katlanýyorsak;
gönlümüzün arýnmasý ruhumuzun
güzelleþmesi için kendimizle olan
savaþýmýzý da ayný zevkli bir uðraþa
çevirebiliriz. Çektiðimiz zahmetler "tadýn
kavurucu ateþi" þekline dönüþeceðinden,
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hayatýn tüm zorluklarýna raðmen, yýllar
yýllarý kovalarken daha sevecen, daha
sabýrlý, daha hoþgörülü, merhametli,
fedâkar olacaðýmýz ve yaþam sevinciyle
dolup taþacaðýmýz mutlaktýr. Ýþte o
zaman lütfedip(!) vatandaþlýða kabul
ettiðimiz koca yürek Nazým Hikmet'in
dileði gerçekleþebilecek:
"Yaþamak
birer birer ve hep beraber
ipekli bir kumaþ dokur gibi
hep bir aðýzdan
sevinçli bir destan okur gibi
yaþamak...."
Býkmadan tekrar edelim. Arýnmanýn
yolu kendimizi sevmekten, insan
olmanýn yüceliðini bilmekten geçer.

Öyleyse her birimizin ne emeklerle
insan düzeyine ulaþtýðýmýzý, ne deðerlerle
bezenmiþ olduðumuzu kutsal kitaplardan,
peygamberlerden, Mevlânalardan, yüce
rehberlerden örnekler aktararak yeniden
akýl sahnemize taþýyalým. Bunlarý tekrar
hatýrladýktan sonra sizleri ABD
Kaliforniya'ya götürüp Kryon varlýðýn
kendimizle savaþýmýzda bizlere destek
olacak sözleriyle baþbaþa býrakacaðým.
Yazar Ahmet Altan'ýn geçmiþte bir dini
bayramda kendisiyle ve Yaratanýyla baþ
baþa kalýp "Ey siz huzursuz ruhlar" diye
baþladýðý o muhteþem iç hesaplaþmasýnda dile getirdiði þu sözleri paylaþan
herkese inanýyorum ki Kryon'un öðütleri
tatlý bir bahar havasý gibi gelecektir.

"Ey siz huzursuz ruhlar... Ey siz binlerce yýldýr kendi ihtirasýnýn dikeniyle
kanayanlar... Ey siz, fýtrattan eksikli yaratýlmýþ olanlar dinleyin.
Fýrtýna kuþlarý gibi içinde uçtuðunuz sert rüzgârlarla yorgunsunuz; günahlarýnýzla hiç bitmeyen hýrslarýnýzla yorgunsunuz; kavgalarla düþmanlýklarla, kýzgýnlýklarla yorgunsunuz; avucunuzda sýktýðýnýz bir ustura gibi sizi yaralayan bencilliklerinizle yorgunsunuz. Rüzgârýn dinmesini özlediniz. Sessizliði ve sükûneti
özlediniz. Düþmanlarýnýzla ve kendinizle barýþmayý özlediniz. Daha doðduðunuz
gün bir hapishane gibi kapýlarý üstünüze kapanan hayatýn daðdaðasýndan kurtulmayý özlediniz. Bir lahzalýk bir huzur için yakarýyorsunuz. Ýçinizdeki öfkeli
çýðlýklar sussun, dýþýnýzdaki insafsýz dövüþ naralarý kesilsin istiyorsunuz. Kasýrgalardan çýkýp sakin bir vahaya konmak istiyorsunuz. Rüzgâr uðultusundan
baþka sesler de duymak, gözlerinize dolan o karmaþýk karaltýlardan baþka þeyler
de görmek, sükûnetin tadýný çýkarmak, soluklanýp gücünüzü yeniden Toplamak
istiyorsunuz. Ve, Tanrý isteklerinize cevap verdi. Ve, bayramlar baðýþladý size,
kendinizden ve kavgalarýnýzdan kurtulun diye.......
Ey siz binlerce yýldýr kendi ihtiraslarýyla kanayanlar, sizlersiniz bana bayramlarda Tanrýmý bulduran. Düþmanýnýza gösterdiðiniz merhamet, yoksula gösterdiðiniz þefkat, muhtaca gösterdiðiniz rikkat, bana Tanrý'nýn varlýðýný
gösteren......"
Ahmet Altan'ýn gönülden arzuladýðý o merhamete, o þefkate, o rikkate kýsa yoldan
ulaþmak için, tekrar edelim kendimizi sevmemiz, insan olmanýn deðerini bilmemiz
çok gerekli.
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MÝLYARLARCA VE
MÝLYARLARCA YIL ÖNCE DE
VARDIK.
Etrafýmýz maddelerle, bitkilerle, hayvanlarla alabildiðine dolu. Biz ise düþünen akýllarýmýzla onlardan kuþkusuz çok
ilerdeyiz. Tanrýsal bir adaletsizlik olmayacaðýna göre; aþamalardan geçe geçe,
deneyimler yaþaya yaþaya bileðimizin
hakkýyla insanlýk onuruna kavuþtuðumuza inanmak aklýn gereði deðil mi?
Kuyruklu yýldýz gibi, bir görünüp bir
kaybolan geçici varlýklar olmadýðýmýzý;
þu içinde yaþadýðýmýz evrende bile deðil,
daha önceki evrenlerde kalýptan kalýba
geçerek insan düzeyine ulaþtýðýmýzý ve
15 milyarlýk þu evrenimizin baþlarýnda
bir baþka planette "Kâlû belâda" iyiyi de
kötüyü de seçmede akýllarýmýzla serbest
býrakýlarak insanlýk serüvenine
katýldýðýmýzý bizlere düþündüren
Mevlâna'nýn þu sözlerini sürekli
hatýrýmýzda tutmalýyýz:
"Ben bitki öncesi hayatýmdaydým.
Öldüm, yetiþip geliþen bir varlýk, bir
bitki oldum. Bitki iken öldüm hayvan
görünüþünde ortaya çýktým.
Hayvanlýktan da geçtim, hayvanken de
insan oldum. Artýk ölüp de yok olmaktan
ne korkayým? Bir hamle daha edeyim,
insanken öleyim de melekler âlemine
geçip kol kanat açayým. Melek olduktan
sonra da ýrmaðý atlamak, melek sýfatýný
da terketmek gerek. Herþey geçicidir,
yok olur. Ancak O'nun gerçeði ebediyen
kalýcýdýr!.." (Mesnevi Veled Ýzbudak
çevirisi 3.cilt s:319)
Kuþkusuz Mevlâna, Darwin kuramýndaki bedensel tekâmülden deðil, ruhumuzun belki de yüzlerce milyar yýl süren
o emsalsiz serüveninden bahsediyor. Bu
sözlerin ýþýðýnda: "Her insan O'nun
sevgisinden yaratýlmýþ yüce bir deðer
eþsiz bir varlýktýr." Ýfadesi tam da deðerini bulmuyor mu?
Önceki evrende yaþadýðýmýz hayvan
safhasýnýn son aþamalarýnda bizlere aklýn
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verildiði ve geliþtirilerek serbest
býrakýldýðý bizim celselerimizde þöyle
anlatýlmaktadýr:

"O sizi her þeyinizle tam
yarattý, yalnýz þaþmadan doðruda olasýnýz diye. Ve iþte kendinizi böyle yoklayýp, yerinizi bulmak için size akýl verdi. Ve
aklýnýzý öyle geliþtirip serbest
býraktý. Yalnýz ayrý olduðunuz
yer O'ndan iþte buradandýr."
Çocukluðumuzda "Kâlû belâ'dan beri
Müslümaným" sözü, anlamýný bilmesek
de sürekli tekrarladýðýmýz bir cümle idi.
Kuraný Kerim'in Araf suresinin 172.
âyetinde, tüm varettiklerinin terbiyecisi
Yüce Yaratýcýmýzýn hepimize: "Ben sizin
Rabbiniz deðil miyim?" diye sorduðu ve
topluca "Evet" diye cevapladýðýmýz anlatýlýr. Ýþte bizler Türkçe'de KÂLÛ: dediler,
BELÂ:evet sözcüklerini birleþtirerek o
güne "Kâlû belâ günü" demekteyiz.
Bizim celselerimizde evrenin
baþlangýcýnda yaþadýðýmýz o güne þöyle
deðinilir:

" Ýþte siz o günde de böyle bir
yerde toplu secde edip durdunuz. Ýþte sizin için hayýr, iþte
sizin için þer o günden baþladý,
böyle son güne kadar."
Ve 15 milyar yýl önceye uzanan o günden dünyada Âdem ve Havva'nýn çocuklarý olarak yaþamaya baþladýðýmýz belki
de birkaç yüz bin yýl önceki tarihe kadar
geçen milyarlarca yýllýk sürede iki ayrý
planette insanlýðýn iki ayrý dönem
yaþayýp, uzun zamanda uykuda kaldýðý,
dünyada geçirmekte olduðumuz üçüncü
dönemi tamamlayýp son olarak bir
dördüncü dönem yaþayacaðýmýz bizim
celselerimizde:
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"O dört defa öldürüp diriltendir." cümlesiyle bizlere düþündürülmek istenmektedir sanýyorum. Kuraný Kerim'in Ýnsan
suresi 1. âyetinde uykuda geçen bu dönemimize þöyle deðinilmektedir:
"Ýnsanýn üzerinden henüz kendisinin
anýlan birþey olmadýðý uzun bir süre
geçmedi mi?"
ÂDEMOÐLU:
EÞREF-Ý MAHLÛKAT
Âdem ve Havva ile baþlayan dünya
hayatýmýzýn çok ayrýcalýklý bir özelliði;
EREN RUH'umuzun yaný sýra; Tanrýsal
bir soluðun, yüksek benlik, ÖZ RUH
diye isimlendirdiðimiz O'ndan bir parçanýn da bizlere bahþedilmiþ olmasýdýr.
Kutsal ifadelerde "Âlemlerde kimseye
vermediðimi size verdim" denerek bu
ödülün deðerini ve dolayýsýyla kendi
deðerimizi bilmemiz istenmektedir. Tüm
insanlarda hepimizde ortaklaþa varolan
bu ÖZ RUH bu tekâmüle muhtaç olmayan, vicdanî duygularýmýza kaynaklýk
eden parçamýz "insanýn insana farksýzlýðýnýn" da en önemli kanýtýdýr. Ve ayrýca
insana.: "Âlemlerin gururu", "Yaratýlmýþlarý en þereflisi" (Eþref-i Mahlûkat)
unvanýný kazandýran bu özelliktendir ki,
melekler O'nun emriyle insana secde
ederek, onun hizmetine verilmiþtir. Bu
potansiyelden dolayý þimdi en kötüde
olduðunu gördüðümüz bir kardeþimizin
uyanýp kendine gelip, boþa geçirdiði
zamanlarý hýzla telafi ederek, gönlünü
arýtýp yücelere ulaþmasý elinin altýnda
hazýr beklemektedir.
AYNI HAMURDAN AYNI
ÇAMURDAN VAREDÝLDÝK
"Ýnsanýn insandan farksýzlýðýný" benimsemek öylesine öðrenmemiz ve asla
unutmamamýz gereken bir ana kural ki,
gülyüzlü peygamberlerin bile bu konudaki soru ve tereddütleri yüce kattan
kesin iþaret ve sözlerle cevaplanýp gide-
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rilmiþtir.
Örneðin: Zamanýmýzdan üç bin yýl önce büyük hikmet ve yeteneklerle bezenmiþ kral ve peygamber Hz. Süleyman'a;
aslýnda öz olarak diðer insanlardan
farkýnýn olmadýðý, kuyu baþýnda güzel bir
hanýmla sohbet ederken yaþadýðý dramatik bir olayla, anýnda cevap verilmiþti.
Konuþma esnasýnda oynadýðý týlsýmlý
yüzüðünü suya düþüren ve büyük telâþla
elini suya daldýrýnca bir tek deðil; hepsi
birbirinin ayný bir avuç yüzük çýkaran
Hz. Süleyman'ýn nasýl þaþkýnlýktan
þaþkýnlýða düþtüðünü bir tahayyül edin.
Aralarýndan kendi esas yüzüðünü
seçmede büyük güçlük çeken
Hz.Süleyman'a, güzel kadýnýn manidar
cevabý tam da Yaratan'ýn dileðine uygun
oluyor: "Görüyorsun ki hepsi de birbirinin ayný!.."
Bir baþka gülyüzlü peygamberin
Yaratan'la yaptýðý yaman söyleþide de
fark konusunun gündeme geliþi rehber
varlýkça bizlere þöyle bildirilmiþti:

"Hani bir zaman, bir gülyüzlü
ile söyleþi yapmýþlardý ya
yaman...
Gülyüzlü: "Beni Sevgisinden
Varedenim sevgisinden varettiklerinin arasýnda, beni onlardan
farklý mý göstereceksin?!.." diye
sordu. "Farkýn yalnýz bildireceklerinde olacak. Farkýn yalnýz,
onlardan az önce bileceklerinde
olacak!.." dedi.”
Görülüyor ki, peygamber de olsa özde
insanlardan bir farkýn olmadýðý, sadece
Yaradan'dan vahiyle aldýðý bilgilerden
dolayý geçici bir farkýn bulunduðu ve bu
bilgilerin de zaten hemen paylaþýlmak
üzere verildiði vurgulanýyor bu yaman
söyleþide. Paylaþýldýktan sonra ise bileþik
kaplarda olduðu gibi aradaki geçici fark,
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hemen eþitlenme yoluna gidiyor.
Milyarlarca ve milyarlarca yýl süren
ruhsal hayatýmýzý serbest akýl sahibi hale
gelebilmenin ayrýcalýðýný ve hepsinden
öte içimizdeki içte yanýlmayan ve yanlýþa
varmayan O'ndan bir parçayý, "Öz ruhu",
yani "Yüksek benliði" taþýdýðýmýzý bir
düþünürsek, yaþam sýnavlarýnda üstesinden gelemeyeceðimiz, çaresiz kalýp çözemeyeceðimiz ne sorunla karþýlaþabiliriz
ki?!.. Ýçimizdeki o güce, berrak bir
gönülle ulaþabildiðimiz an; O'nun gücü
ile güçlenerek yenemeyeceðimiz hangi
problem kalýr ortada?
Ýþte binlerce örnekten bir tanesi:
"Jerry Long, üç yýl önce geçirdiði bir
dalýþ kazasýndan beri boynundan aþaðýsý
felçli. Kaza geçirdiðinde 17 yaþýnda idi.
Bugün Long aðýz çubuðunu yazý yazmak
için kullanabiliyor. Özel bir telefon
aracýlýðýyla
Community College'de verilen iki
derse devam ediyor... Ayrýca boþ zamanlarýný okuyarak, televizyon izleyerek ve
yazarak geçiriyor. Long'dan aldýðým bir
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mektupta þöyle yazýyor: 'Yaþamýmý
anlamla ve amaçla dopdolu görüyorum.
Kaderimi belirleyen o gün benimsediðim
tutum yaþam parolam oldu: Belimi kýrdý
ama beni kýramadý. Fakültedeki ilk
psikoloji dersime kayýt yaptýrdým.
Sakatlýðýmýn, baþkalarýna yardým etme
becerimi geliþtireceðine inanýyorum.
Çektiðim acýlar olmaksýzýn ulaþtýðým
geliþim düzeyinin olanaksýz olacaðýný
biliyorum." (Viktor Frankl, "Ýnsanýn
Anlam Arayýþý" S:136)
Hamurumuzda ve çamurumuzda bir
fark olmadýðýna göre, koþullarýmýz ne
olursa olsun üstün ahlâkýn yüceliklerine
ulaþmýþ kardeþlerimize benzememiz için
yol bizlere de alabildiðine açýk deðil
mi?!..
Rehber varlýk Kryon'un dilinde tüy
bitercesine sürekli tekrarladýðý þu öðüt ve
tavsiyeleri bu bakýþ açýsýyla okunursa;
sanýrým gerçeklerden uzak uygulanmasý
imkânsýz sözler sanýlmaz da, bir ucundan
adým adým günlük yaþamýmýzda yerini
alýr..

"Siz daha yüksek þeylere geçmeyi beklemeden önce, günlük
yaþamýnýzda neyin yanlýþ olduðuna bakmalýsýnýz. Sizin gün be gün
üzerinde odaklanacaðýnýz esas nokta, aydýnlanmanýza eþlik etmesi
gereken HUZUR ve DENGEYÝ yeniden kazanmaktýr. Bunu saðlamak için size ilk öðüdüm kendi olumsuz girdaplarýnýzý yaratmaya son
vermenizdir. Günlük yaþamlarýnýz olaylara ve diðer insanlara uygunsuz tepkilerle doludur... Siz günbegün tüm bu yýllar boyunca zihninize basýlmasýna izin verdiðiniz düðmelere tepki göstermeme
üzerinde yoðunlaþmalýsýnýz. Bir baþka insan size kötü davranýp, size
acý mý verdi? Bir þeyler görünüþte yanlýþ mý gitti? Bir insan sizi düþ
kýrýklýðýna mý uðrattý? Bu tür þeyleri kontrol altýna alýn. Siz onlarý
neredeyse tümüyle hükümsüz býrakabilirsiniz.... Önce hayatýnýza
huzur getirin. Size endiþe ve sýkýntý veren durumlara gösterdiðiniz
tepkileri kontrol etmeyi öðrendiðinizde güç kazanýrsýnýz. Bu güç sizi
onu tekrar tekrar yapmanýzý saðlayacak bir yere yükseltir. En sonunda çevrenizdeki görünüþte sizin kontrolünüzde olmayan olaylarýn
aslýnda fazlasý ile sizin kontrolünüzde olduklarýný da anlarsýnýz."
(Akaþa yayýnlarý 1. kitap S:117-118)
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DAMARIMIZA BASILINCA.
“ÖFKE: Sevgili varlýklar öfke insana
has bir özelliktir. Haklý olduðunuzu
bildiðinizde öfkeye kapýlmak kolaydýr
öyle deðil mi? Öfke ve korkunun eski
enerjiye ait kavramlar olduðunu ve
ruhunuzu yüceltmediðini ve sevgiden
yoksun olduðunuzu bilirsiniz ama yine
de bu duygulara kapýlýrsýnýz. Öfke sizin
partnerinizin (Tanrýnýn) doðasýna aykýrý
bir þeydir. Ama siz yine de sýk sýk öfke
duyarsýnýz. Ancak bu Tanrý ile birlikteliðin doðasýna sadakatsizliktir.
“ENDÝÞE: Endiþe aklýn bir ürünüdür.
O sizi sabaha karþý 3'de uyandýrýp 'Yanlýþ
bir þeyler var! Onun ne olduðu þu an
aklýma gelmiyor ama onun varolduðunu
biliyorum! Öyleyse onun için endiþeleneyim!' diyen niteliktir. Bu insan
doðasýdýr. Garip olan þey bazýlarýnýzýn
bunu hemen kabul edip anýnda endiþelenmeye baþlamalarýdýr. Eðer bunu daha
önce düþünmemiþseniz, þimdi sizden eski
enerjiye ait bu aklî endiþeyi býrakýp
Ruh'la (Tanrýyla) aranýzdaki sevgiye
sadýk olmanýzý istiyoruz. Ýþin bize düþen
kýsmý size endiþe karþýsýnda huzur vermektir. Bu niyet yoluyla garanti altýna
alýnýr. Endiþelenmek, partnerinizin
(Tanrýnýn) doðasýna ters bir þeydir. Bu da
birlikteliðinize sadakatsizliktir.
“Öfke size hizmet etmeyecektir. Endiþe
size hizmet etmeyecektir. Kendi
deðerinizden kuþkulanmak bu yeni çaðda
size hizmet etmeyecektir.”
(4/69)
KENDÝMÝZÝ SEVMEK
“Þöyle sorabilirsiniz 'Kryon, ben sevgi
ile ego arasýndaki farký nasýl ayýrt edebilirim? Onlar ayný þeymiþ gibi
hissediliyorlar. Sen bizim kendimizi
sevmemiz gerektiðini söylemiþtin; peki
bu ego deðil midir?'

SEVGÝ DÜNYASI

“Sevgili varlýklar, Ruh'un, (Tanrýnýn)
yüksek benliðinizin sevgisi ile insan egosunun sevgisi arasýnda muazzam bir fark
vardýr. Þimdi size bu konuda dört kural
sunacaðýz... Belki bu toplantýda ve bu
kitapta bundan daha büyük bir mesaj
yoktur:
“Sevgili varlýklar, saf Ruh sevgisi
SESSÝZDÝR. Sevgi tepeye çýkýp: 'Hey,
ben buradayým bana bakýn' diye baðýrmaz. Tanrýnýn sevgisi ve yüksek benliðin
sevgisi sessiz, þefkatli, güçlü ve yoðundur...
“Sevginin hiçbir GÜNDEMÝ, hiçbir
HESABI yoktur. O kendisi için varolur
ve sadece sevgi ruhunu besler. O bu
konuda vaaz vermez. O sizden baþka bir
þeyi hükmü altýna almayý seçmez. Bu
gerçek sevgidir. 'Eðer sen benim için
bunu yaparsan ben de senin için bir þey
yaparým!' diye haykýrmaz.... O sadece
varolmaktan hoþnuttur.
“Üçüncü unsur sevginin asla
ÞÝÞÝNMEMESÝDÝR. O asla göðsünü
yumruklamaz. O asla öðünmez. Onun
bunu yapmasý gerekmez, çünkü o
yaratýcý kaynaktandýr. Zaten herkes onu
görecek ve sizin asla bir þey söylemeniz
gerekmeyecektir. Asla elinizi kaldýrýp:
'Bana bakýn' demeniz gerekmeyecektir.
Karanlýktaki bir ýþýk gibi olacaksýnýz ve
'Sende ne var?' diye soran insanlarý kendinize çekeceksiniz.
“Son olarak da sevgi, diðer üç unsuru
kullanacak BÝLGELÝÐE sahiptir.
Bilgelik sessizdir, bir gündemi yoktur ve
þiþinmez. O eyleme önem verir."
(4/27-28)
TAKINTILARDAN VE
ÝÇ SAVAÞLARDAN KURTULMAK
"Okurlardan bir soru: 'Yaþamýmdaki
olumsuz þeylerden nasýl kurtulabilirim?
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Takýntýlardan, kötü alýþkanlýklardan ve
dramlardan kurtulmak istiyorum. Ama o
kadar kökleþmiþ görünüyorlar ki, onlardan kurtulmakta zorlanýyorum.
Yanýt: Yapýlacak ilk þey bunlardan kurtulmak istediðini sözle duyabileceðin
þekilde yüksek sesle ifade etmektir. En
zor kýsmý ise þudur: Bunlardan kurtulmak için eylemde bulunman gerekir....
Temizlemek istediðin herþeyin aslýnda
temizlenmeyi beklediðini bilmelisin.
Kiþiliðinle ilgili deðiþtiremeyeceðin
hiçbir þey yoktur. Ama içindeki çocuk
üzerinde çalýþmaya özellikle dikkat et.
Çünkü sevgili varlýk öyle görünüyor ki
senin içindeki çocuk uzun bir süredir
ortaya çýkýp oyun oynayamamýþ.
Soru: Kendi içimdeki savaþlarý nasýl
yenebilirim?
Yanýt: Son söylediklerimizi oku. Ýçsel
savaþlarýnýz onlarý kazanmanýz için oraya
yerleþtirilmiþlerdir. Onlarý bir liste
halinde sýrala ve sonra onlarý çözmek
istediðini yüksek sesle dile getir. Sonra
da oyun oynamak için zaman ayýr. Bu
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içsel savaþlar genelde aklý dengeleyememekten doðar. Onlar aydýnlanmanýn
önündeki en ciddi engellerden biridir.
Çünkü içinizdeki çocuðun, sevginin ve
yüksek benliðin dengesi olmadan akýl
sizi her seferinde yenmeye çalýþacaktýr.
Bu içsel savaþta bir yanýnýz diðer
yanýnýza karþý gelir... Kendinizi böylece
herhangi bir yönde ilerleyemez halde
bulursunuz. Yüksek benlik sizinle
iletiþim içindeyken içinizdeki çocuk
uyarýlýr. Çünkü Ruh'un zihninde sevinç
ve mizah birlikte varolur.
Hayvanlarýn kavramlara neden
gülemediklerini hiç merak ettiniz mi?
Ýnsan bir yüksek benlik kontratýna ve
kiþisel bir MERKABAH'a sahip tek varlýktýr. Mizah kutsal bir niteliktir. Ona
böyle bak ve onun iç huzurun için gerekli olduðunu anla. Ýçsel huzur, içsel çatýþmanýn yerini tam olarak alabilecek enerjidir. Kendine acýma ve kendini eleþtirme
gibi aklýn bayýldýðý þeyleri býrak. Gerçek
kimliðini onurlandýr ve daha çok gülmeye baþla."
(4/349-350)

Ýstersen gerçeðe ermeðe Elini alýþtýr vermeye

Vermekten Yoksun
Varsýllar

Güngör Özyiðit, Psikolog

Aileden yüklüce bir miras kalmýþtý kendisine. Varsýl (zengin) bir
adamdý. Ýstediði önünde, istemediði arkasýndaydý. "Armut piþ
aðzýma düþ" deyimini haklý çýkaran bir hazýra konmuþluðu
vardý. Elindeki nimetleri paylaþarak mutlu olmak yerine, biriktirmeyi yeðliyordu. O yüzden yüzler güldürmediði için kendi
yüzü de gülmüyordu. Emekle elde edilmediði için sahip olduklarýnýn da deðerini bilmiyordu. Bir þey için küçücük bir çaba
göstermekten ödü kopuyordu. Giyinmekten bile üþeniyor, oda
hizmetlisi tarafýndan giydiriliyordu. Yine de hoþnut deðildi. Çok
parasý vardý ama hiç dostu yoktu. O kadar hazýra alýþmýþtý ki,
elinde olsa lokmalarý bile çiðnemeden yutmak isterdi. Yalnýz
kendine ve kendi isteklerine odaklanmýþtý. En büyük dileði de
gerçekleþti. Felç oldu. Her istediði emir bilinip, önüne getirildi.
Ruhundaki donukluk ve durgunluk, bedenine de felç olarak
damgasýný vurdu. Öylece vermekten yoksun bir varsýl olarak
canlý cenaze gibi yaþadý durdu.
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"HAYIR"DAN "EVET"E
Adam müteahhit. Varsýl, yani zengindi.
Üstelik kendi çabasýyla servet edinmiþ.
Hep kazanmýþ, biriktirmiþ; ama vermeyi
hiç denememiþti. Torununa, istediði
bisikleti bile almýyordu. Ve marifetmiþ
gibi "Ben kimseye kazandýðým paradan
zýrnýk yedirtmem" diyordu. Paylaþarak
acýlarýný azaltacak, sevinçlerini çoðaltacak dostlarý yoktu. Yalnýzdý. Çok para
biriktirmesine karþýn, hiç dost biriktirmemiþti. Sevilmemenin ve parasý
olduðu halde mutluluk duyamamanýn
acýsýný her þeye "Hayýr" diyerek, hep itiraz ederek çýkarmaya çalýþýyordu. Öyle
ki adý "Bay Hayýr"a çýkmýþtý. Bir kerecik
olsun "Evet" dediði iþitilmemiþti.
Kendisi bile bu ters tutumunu "Hayýr'da
hayýr vardýr" diyerek güya espriyle
geçiþtiriyordu. Daha da ileri "Hayatta
kimse bana evet dedirtemez" iddiasýnda
bulunuyor, büyük konuþuyordu. O yüzden kimse ile anlaþma ve uzlaþma da
saðlayamýyordu. Çevresindekilerce
uyumsuz, aksi bir tip olarak algýlanýyordu. Elindekileri baþkalarýyla paylaþmaya
bir türlü yanaþmýyordu. Tanrý'nýn ona
ihtiyacý olanlarý gör, yerinde ver diye
verdiklerini yalnýzca kendinin sanýyordu.
"Ben çalýþtým, ben kazandým, neyim
varsa benimdir" diye diretiyordu.
Vermenin hazzýný tatmadan yaþlandýðýnda beyin damarlarýndan biri týkanýverdi.
Ve felç oldu. Bedenini zorlukla hareket
ettirirken, bir tek kelime dýþýnda hiçbir
þey konuþamýyordu. Söyleyebildiði tek
sözcük "Evet"ti. Ve bu ona, çevresindekilere ne büyük bir ibretti...
VASÝYET
Ýnsan bu dünya'da yolcu olduðunu
unutarak, durmadan yarýna yatýrým yapar,
geleceði güvenceye alma adýna biriktirir
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durur. Sonra gün gelir ölüverir. Sahibi
olduðunu sandýðý þeyler dünyada kalýr.
Ve Yunus'un þiiri bütün dehþetiyle
gerçekleþir:
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan, mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan
Adamýn biri ölüm döþeðinde, çocuklarýný baþýna toplar ve onlara vasiyette
bulunur: "Beni çok sevdiðim çoraplarýmý
giydirerek gömün, bir. Ýkincisi size
kapalý bir zarf veriyorum. Onu da
gömülürken açýp okuyun."
Adam ölür. Çocuklarý vasiyeti gereði,
gömülmeden önce çoraplarýný giydirmek
isterler. Ne var ki, "Bizim dinimizde ve
geleneðimizde böyle bir þey yoktur" diye
hocalar karþý çýkarlar. Derken, tam
gömülürken kapalý zarf açýlýr. Ýçindeki
kâðýtta þunlar yazýlýdýr: "Gördünüz ya,
insan öte tarafa giderken bir çift çorap
bile götüremiyor..."
TAK TAK TAKINTI
Geçenlerde Ali Poyrazoðlu
Tiyatrosu'nun "Tak Tak Takýntý" isimli
oyununu seyrettik. Oyun, takýntýsý olan
kiþilerin grup terapisi ile bu takýntýlarýndan kurtulmalarýný konu alýyordu. Kimi
konuþurken istem dýþý küfür ediyor, sonra
özürler diliyor. Kimi her söylediðini
ikiliyor. Diðeri yerdeki çizgilere basmamaya dikkat ediyor. Ünlü bir ruh doktorundan grup terapisi almaya gelen bu
kiþiler, doktorun bir türlü gelememesi
üzerine, kendi aralarýnda grup terapisi
yapmayý denerler. Ýçlerinden biri, belli
bir süre içinde takýntýsýndan kurtulmaya
çalýþýrken, diðerleri ona destek verir,
yardým eder. Gerçekten de terapi yararlý
olur. Takýntýlý kiþiler zaman zaman takýn-
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týlarýndan kurtulurlar. Ve þunu farkederler: Baþkalarýnýn sorununa odaklanýp,
onlara yardýma yöneldiklerinde, kendi
takýntýlarý kayboluyor. Yani insan
baþkalarýný düþünüp, onlarýn derdini
gidermeye çalýþtýðýnda, kendi sorunundan da kurtuluyor.
Sonunda doktorun bir türlü gelmemesine karþýlýk, içlerinden birinin, küfür
takýntýsý olanýn doktor olduðu anlaþýlýyor.
Öylece empati yapýp, kendimizi
karþýmýzdakinin yerine koyduðumuzda,
ona gerçekten yardým edebileceðimizin
de altý çiziliyor. Demek ki biz, baþkalarýna iyilik yaparken, onlarýn ihtiyaçlarýný
karþýlamaya çalýþýrken, ayný zamanda
kendimize de yardým etmiþ oluyoruz.
GERÇEK HAZÝNE
Gencin biri, çocukluk yýllarý boyunca
bilge biri olan dedesinden çok güzel
öyküler dinler. Bunlardan biri onu çok
etkiler. Bu öykü bir defineden, altýn dolu
bir sandýktan söz eder. Bir harita ya da
kroki yoktur ortada. Defineye ulaþmak
için þöyle bir yol izlenmesi önerilir: Kýrk
iyilik yapýlmalý. Ve kýrk ayrý iyiliðin her
biri kýrk canlýyý kapsamalý.
Dedesine güvenen ve onun her
dediðine inanan genç, onun gösterdiði
yolu izlemeye karar verir. Üç yýl boyunca iyilikler yapmaya koyulur. Kýrk fidan
diker. Kýrk kediyi, kýrk köpeði, kýrk kuþu
besler. Kýrk açý doyurur. Kýrk çocuðu
giydirir. Kýrk yaþlýya yardým eder.
Yaptýðý iyilikler sayesinde çok sevilir.
Her sýkýþanýn yardýmýna yetiþtiðinden
"Genç Hýzýr" diye tanýnýr. Þöyle bir
geçmiþine baktýðýnda tam 39 kere kýrkar
canlýya iyilik ettiðini görür ve þükreder.
Ýçi sevinçle dolar. Þimdi defineye
eriþmek için kýrkýncý bir iyilik yapmalýdýr. Ve bu diðerlerinden çok farklý
olmalýdýr. Ne var ki, aklýna daha önce
yaptýklarýnýn dýþýnda bir þey gelmez.
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Sonunda bir yol kenarýna oturup, gelip
geçene sormaya baþlar. Kimi onu deli
sanýp, kafasýný çevirip gider. Kimileri de
hep daha önce yaptýðý iyiliklerden birini
söyler. Tam umudunu kestiði bir anda,
arkasýnda bir ses duyar: "Bana yardým
eder misin evlât?" Genç adam geriye
döndüðünde karþýsýnda ak sakallý, nur
yüzlü bir yaþlý dede görür. Elindeki
çuvalý sýrtýna alýp, birlikte dedenin
kulübesine doðru yol alýrlar. Yolda giderlerken yaþlý dede sorar: "Orada öyle oturmuþ, ne düþünüyordun?" Genç adam,
ona öyküsünü anlatýr. Dede gülümseyerek sorar: "Senin için altýnlar çok mu
önemli?" "Elbette" der genç "Ama iþte
bir türlü kýrkýncý iyiliði bulamýyorum."
"Peki öyleyse" der dede "Yarýna dek benimle kal, belki kýrkýncý iyilik için sana
yardým edebilirim."
Ertesi sabah erken kalkýp, çuvalý yüklenip, birlikte aþaðýdaki köye inerler. Kýrk
evin kapýsýna kýrk paket býrakýrlar. Her
pakette bir kitap vardýr. Ve her kitap,
býrakýldýðý evin sahibinin ihtiyacýna uygundur. Örneðin, cimri birine cömertliði
sevdiren ve özendiren bir kitap. Katý
kalpli birine, baðýþlamanýn yüceliðini
hissettiren bir kitap. Böylece kýrkýncý iyilik, insanlarýn manevi, ruhsal ihtiyaçlarýný gideren bir nitelik taþýr. Artýk
kýrkýncý iyilik de yerine getirildiðine
göre, genç adam defineye kavuþabilir.
Yaþlý dede cebinden bir anahtar
çýkararak gence verir ve þöyle der: "Git,
bu anahtarla kulübeye gir. Masanýn altýný
kaz ve defineye sahip ol."
Genç adam denileni yapar ve yýllardýr
özlemini çektiði altýn dolu sandýða
kavuþur. Yaþlý dede sorar: "Nihayet altýnlara kavuþtun, þimdi onlarla ne yapacaksýn?" "Ne mi yapacaðým" der genç adam
"Canýmýn istediði her þeyi alacaðým.
Görkemli evler, lüks arabalar, güzel
giysiler, daha neler neler..."
Nur yüzlü dede, yüzünde tatlý bir
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gülümseme ile "Demek böyle mutlu olacaðýný sanýyorsun. Sana yardým etmeme
karþýlýk, ben de senden bir þey istiyorum.
Tam bir yýl sonra, yine bu kulübede
buluþalým, tamam mý?!.."
Bir yýl sonra gerçekten ayný kulübede
buluþurlar. Ve þöyle bir konuþma geçer
aralarýnda:
- Ne oldu evlât, mutlu olabildin mi
bari?
- Ne gezer... Canýmýn her istediðini
aldým. Mutluluðu almakta, tüketmekte
aradým. Böyle mutlu olabileceðimi
sandým. Ve aldandýðýmý anladým.
- Evlâdým, geçen yýla kadar ki hayatýný
bir düþün. Durmadan iyilik yapýyordun.
Ýyilikler yaparak herkesin yüzünü
güldürüyordun. Senin de yüzün hep
gülüyordu. Ýçindeki huzur, sevinç ve
hafiflik ise, iyiliðin ödülü olarak sana
geri dönüyordu. Ýyiliðin ýþýðý nur olarak
yüzüne yansýmýþtý. Bana öykünü anlatýnca, sana iþin içyüzünü göstermek için
böyle davrandým. Þimdi söyle bakalým,
bütün bu yaþadýklarýndan ne gibi bir ders
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çýkardýn?
- Sayenizde gerçek hazinenin iyilik
yaparak mutluluðu bulmak olduðunu
öðrendim. Ayrýca mutluluðun almakta
deðil, vermekte olduðuna, yaþayarak
inandým. Ve verdikçe verilecek daha çok
þey olduðunu görenin, gerçek mutluluða
eren olduðunu da...
DÝLENCÝ VE YAZAR
Bazen insan görünürde hiçbir þey vermeden de çok þey verebilir. Þunun gibi:
Ünlü Rus yazarý Turgenyev, soðuk bir
kýþ günü evine doðru yürümektedir.
Yolun kenarýnda oturan bir dilenci kendisinden para ister. Turgenyev ceplerini
karýþtýrýr ama para bulamaz. Bunun üzerine kendisine uzatýlan soðuk elleri
ellerinin arasýna alarak "Kardeþim" der
"Sana verecek bir þeyim olmadýðý için
üzgünüm." Dilenci: "Verdiniz ya
efendim" der ve devam eder: "Beni
'kardeþim' hitabýyla onurlandýrdýnýz ve
ellerimi ýsýttýnýz..."
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Doç. Dr. Halûk Berkmen
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V

arlýk hakkýnda eskiden beri birçok
düþünce üretilmiþtir. Felsefenin
temel konularýndan biri olan "varlýk"
konusu hakkýnda konuþmak demek varlýk bilimi yapmak demektir ki bu bilime
"Ontoloji" denir. Ontoloji bilimi bizim
düþünsel üretimimiz olmayan alanla ilgilenir. Bizim düþünsel üretimimizle ilgilenen bilime ise "Epistemoloji" denir. Yani
ontoloji "varlýk bilimi" ise epistemoloji
"bilgi bilimi"dir. Ancak, hemen belirteyim ki ontoloji ve epistemoloji birbirlerinden baðýmsýz deðildirler. Birbirlerini
etkilerler ve dönüþtürürler. Yani, insan
kendi dýþýnda olaný sadece algýlamakla
kalmaz, ayný zamanda yorumlar.
Duyularla algýlanan ontolojiye ait olsa
da bu algýlanan, her ne ise, daima bir
yorumu da beraberinde getirdiðinden
epistemolojiye ait olur. Örneðin, bilim
adamlarý gözlemlerinde uzayda yeni bir
tür yýldýz ortaya çýkarsalar derhal o yýldýzýn oluþumu veya nitelikleri ile ilgili yeni
modeller üretmeye baþlarlar. Gözlenen
yýldýz ontolojiye ait olsa da onun hakkýnda üretilen modeller, veya yorumlar epistemolojiye aittir. Bu açýdan baktýðýmýzda
"varlýk" tek tek nesneler olarak algýmýzýn
konusu olmasý bakýmýndan ontolojiye,
onun mahiyeti ve özellikleri hakkýnda
yapýlan yorumlar içerdiðinde epistemolojiye aittir. Nesnelerin kaynaðý olan varlýk
alanýna "Töz" diyoruz. Töz kavramý
insanýn düþünce ürünü olduðundan epistemolojik bir kavramdýr. Yani, biz tözü
bizatihi, nesneleri algýladýðýmýz gibi algýlayamýyoruz. Tözün varlýðýný varsayýyoruz. Olmasý "gerektiði" sonucuna varýyoruz. Yani TÖZ zorunlu olarak vardýr.
Nesneler için asýl kaynak, cevher veya
töz ise insanlar için asýl kaynak,
RUH'tur. Fakat ruhsal alan ile töz alaný
farklý iki alan deðildir. Bize, insan olarak
ruh kavramý töz kavramýndan daha yakýn
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geliyor. Þu halde töz ile ruh eþdeðer (birbirleri yerine kullanýlabilen)kavramlardýr.
Ontolojide kalýrsak þu soruya ontolojik
olarak yanýt verebilir miyiz?: Tözün
dýþýnda, yani varlýk alaný dýþýnda, töz
olmayan farklý bir alan olabilir mi?
Vereceðimiz her yanýt varlýk alanýna ait
olacaktýr. Çünkü "evet vardýr" desek töz
dýþý bir alanýnýn varlýðýndan söz etmiþ
oluruz ki o da varlýk alanýna ait olur.
"Hayýr, tözün dýþýnda baþka alan yoktur"
desek, varlýk alanýný onaylamýþ oluruz.
Þu halde varlýk alanýnýn dýþýnda farklý
bir alan yoktur ve varlýðýn karþýtý da yoktur. Fakat mantýken her kavram, karþýtý
ile birlikte bir çift halinde oluþur. Þu
halde varlýðýn karþýtý olmasý gerekmez
mi? Varlýðýn karþýtýndan söz etmek demek, onu zorunlu varlýk olmaktan çýkarýp, keyfi hale getirmektir. Çünkü tek
zorunlu iken iki bir seçim getirir. Bu da o
ikili þeyin zorunlu olmasýný ortadan
kaldýrýr.
Karþýt kavramlarý içeren ikili mantýða
Aristo mantýðý denir. Bir bütünü iki ayrý
parçaya ayýrmaya kadim Yunan felsefesinde "dikotomi" adý verilmiþtir. Bu
ayýrýmda bir parçaya ait olan diðer
parçaya ait olamaz. Kavram çiftleri için
de durum budur. Bu tür bir ayýrým ya
karþýt veya tamamlayýcý olabilir ama üst
üste, giriþim halinde olamaz. Aristo mantýðýnýn en temel ilkesi özdeþlik ilkesidir.
Bu ilkeye göre bir þey yalnýzca kendi
olabilir. Yani, A ancak A olabilir ve A'dan
baþka herhangi bir þey olamaz. Böylece
bir bütün parçalara ayrýldýðýnda her parça
yalýtýk ve baðýmsýz bir birim olur.
Varlýk için durum farklýdýr. Varlýk
bütünsel bir alandýr ve bu alanýn karþýtý
yoktur. Yani, parçalanamaz. Parçalara
bölünse de bu bölümler yalýtýk ve baðýmsýz birimler olamaz. Çünkü parçalara
yalýtýk ve baðýmsýz birimler olarak bak-
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mak demek, parçalar arasý ortak noktalarýn bulunmadýðýný ve giriþim olmadýðýný iddia etmek demektir. Oysaki her
parça diðer parçalara muhtaçtýr ve var
olmasý diðer parçalar sayesinde olur.
Diðer parçalar olmasa kendisi de var olamaz.
Hayvanlar birbirleriyle ve bitkilerle
beslenir. Bitkiler havadaki gazla, ýþýkla
ve yerdeki minerallerle ve suyla beslenir.
Ýnsanlar hepsiyle beslenir. Demek ki
fiziksel olarak doða iç içe ve giriþim
halindedir. Evren de öyledir. Dünyamýz
güneþin etrafýnda döner, güneþ
Samanyolu gök adasýnýn içindedir. Bu
gök adasý da daha büyük bir sisteme
baðlý olarak varlýðýný sürdürmektedir.
Mikro dünya da ayný durumda sürekli
giriþim halindedir. Kuantum kuramý
göstermiþtir ki mikro âlemde madde
denilen nesneler hem dalgadýrlar hem
parçacýk. Yani iki zýt özellik ayný
nesnede bulabilmektedir. Bu durum
Aristo mantýðýna ters düþmektedir.
Þu halde ileri sürülen kavram ile onun
karþýt kavramýnýn ayný anda doðru
olmalarýna izin vermek gerekir.Yani bir
kavram hem kendi hem karþýtý olabilmelidir. Çünkü doðada, yani ontolojik alanda giriþim vardýr ve kesin ayýrýmlar söz
konusu deðildir. Fakat Aristo mantýðýnda
bir kavram hem kendi hem de karþýtý olamaz. Örneðin bir insan hem kýsa boylu
hem uzun boylu olamaz. Bir önerme hem
doðru hem yanlýþ olamaz. Çünkü bu
kabul özdeþlik ilkesine aykýrýdýr. Demek
ki Aristo mantýðý doðaya uygun deðildir
ve ontolojik alan için farklý bir mantýða
gerek vardýr.
Klasik Yunan düþünürleri doðada
gözlem ve deney yapmakla pek ilgilenmezlerdi. Onlar düþüncede ideal bir
dünya ve ideal kavramlarla ilgilenirlerdi.
Zaten, ideal sözü "idea" dan türer ki
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düþünce demektir. Demek ki kadim
yunan felsefi doðadan kopuk idealar
üzerine kurulu bir felsefe ve mantýktýr.
16'cý yüzyýldan itibaren geliþen felsefe
ise doðada yapýlan deney ve gözlemlerden büyük çapta yararlanmýþtýr.
Aristo'nun dikotomi mantýðý doðanýn
mantýðý ile uyuþmamaktadýr. Doðada
ayýrým deðil, birliktelik ve bütünlük
vardýr. Doðaya uygun yeni bir mantýk
gerekli olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Bu mantýða "Hem-hem mantýðý" diyelim. Modern fizik bilimlerine ve özellikle
Kuantum kuramýnda Hem-hem mantýðýna uygun düþen önermeler bulunmaktadýr. Örneðin belirsizlik ve olasýlýk
ilkeleri hem-hem mantýðýna uygun ilkelerdir.
Hareketi yok etmek istemiyorsak nesneleri madde olarak deðil dalga olarak
tanýmlamamýz gerekir. Çünkü dalga bir
noktada yoðunlaþmýþ bir nesne olmayýp
yaygýn bir yapýya sahiptir. Her var olan
nesne hareket edebiliyorsa onun dalgasal
özelliðinden dolayýdýr. Demek ki nesneler hem maddedir hem de dalga. Bu iki
kavram ne karþýttýr ne de bitiþik, fakat
birbirlerini tamamlayýcýdýrlar. Yani nesnelerde bu iki özellik yan yana deðil, üst
üstedir. Biri üste çýktýðýnda diðeri altta
kalýyor ve kayboluyor. Nesneleri ya
dalga veya parçacýk olarak algýlayabiliyoruz ama her iki özellik ayný deneyde
ortaya çýkmýyor.
Kuantum kuramýna göre zaman sürekli
ve ölçülebilen bir deðiþken deðildir.
Sadece süreksiz ve noktasal 'an' kavramý
mevcuttur. Ýki an arasýndaki süreyi
doldurmak ve zamanýn akýþ yönünü saptamak bize düþmektedir. Zaman yönü
bize býrakýlmýþ ise zamanýn akýþ yönü
geçmiþten geleceðe doðru olabileceði
gibi, tam aksi yönde gelecekten geçmiþe
doðru da olabilir. Geçmiþten geleceðe
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doðru tek yönlü akan zaman kavramý
yerine, her iki yönde akabilen tersinir
zaman anlayýþýna varmak "Hem-hem
mantýðýný" kabullenmemizi gerektirmektedir.
Ontolojik olan an kavramýdýr. Zaman
kavramý ise epistemolojiktir, yani bizim
beynimizin ve düþüncemizin ürünüdür.
Evrende ontolojik zaman peþpeþe dizilen
süreksiz anlardan oluþur ama her an bir
önceki ve bir sonraki ana dalgasal olarak
baðlýdýr. Yani zaman hem süreklidir hem
süreksiz. Bu durum ancak hem-hem
mantýðý ile anlaþýlabilir.
Zamanýn tersinmez olarak geçmiþten
geleceðe doðru akmasýný nasýl açýklayabiliriz? Bir an önce geçmiþ gitmiþtir.
Zaman kavramý ontolojik deðil epistemolojik bir kavramdýr. Geçmiþ yaþamýyoruz, sadece hatýrlýyoruz. Yani,
belleðimizden bir imgeyi sanki varmýþ
gibi kabul ediyoruz. Þu andaki durumla
biraz önceki durumu yan yana
getirdiðimizde zamanýn geçmiþten geleceðe doðru aktýðý sonucuna varýyoruz.
Yan yana getirmek dikotomi yapmaktýr.
Yani, Aristo mantýðý ile düþünmektir.
Oysaki hem-hem mantýðýna göre yan
yana getirmek yerine üst üste getirmemiz
gerekir. Hem-hem mantýðý geçmiþi ret
etmez. Hem geçmiþin hem de þu andaki
durumun eþit derecede önemli olduðunu
kabul eder. Þu an varsa þu anýn gereði
yapýlýrken geçmiþle baðlarýn koparýlmamasý gerekir. Ýþte, kültür ancak bu þekilde geliþir. Geçmiþle baðlar
koparýldýðýnda kültür zayýflar ve çöker.
Þu an hem geçmiþten hem de gelecekten etkilenir. Her ikisinden etkilenir
çünkü zaman dalgasýnýn bir ucu geçmiþe
diðer ucu geleceðe baðlýdýr. Þu an ise
dalgayý oluþturan birçok parçacýktan bir
tanesidir. Bu durumu göz önüne getirmek
için bir tren katarýný düþünün. Katar
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peþpeþe baðlý vagonlardan oluþmuþtur.
Fakat her vagon kendi baþýna bir
bütündür. Katar dalgayý, vagon ise
parçacýðý simgeler. Biz birey olarak bir
vagonda bulunuruz. Ancak vagonun içini
ve dýþýný görürüz. Katarýn kendisini göremeyiz ama onun varlýðýný kabul ederiz.
Vagonun içinde kaldýðýmýz sürece vagon
ontolojik, katar epistemolojik birer
kavram durumundadýrlar.
Demek ki, kaynak olan Töz veya Ruh
veya Allah kavramý dýþýnda her var olan
ikilemle tanýmlanabilir. Sadece
Töz/Ruh/Allah teklikle tanýmlanýr. Bu
tekliðe "ehadiyet" denir. Ehad, bölünemez tek olandýr. Vahit ise ayýrýmlý tekliktir. Yani, nesneler bu dünyada tek olarak
bulunabilirler. Her insan tektir ve kendinin bire-bir kopyasý yoktur. Bu bakýmdan her insan vahittir ama ehad deðildir.
Ayan-ý Sabiteler de vahittirler. Her biri
kendi baþýna bir tümeldir ama birden
fazla olduklarýndan ehad olamazlar.
Ancak, onlarýn ikili yapýsý da vardýr.
Bu yapý üst üste binmiþ bir yapýdýr.
Çünkü bir yüzleri Allah'a diðer yüzleri
insan dönüktür. Bir yüzleri belirgin
olduðunda diðer yüzleri görünmez olur.
Ýnsanlara dönük yüzleri birtakým tümelleri belirlediðinde Allah'a ait tümeller
yok olur. Peki nedir bu tümeller? Bu
tümellere "kategorya" denir. Yani her
nesnenin olmazsa olmaz özellikleri durumundadýrlar. Töz ise bir kategorya
deðildir çünkü iki yöne dönük yüzü yoktur.
Dokuz adet tümelden (kategoriden) söz
edilir. Bunlar: 1. Nicelik, 2. Nitelik, 3.
Ýliþki, 4. Mekân, 5. Zaman, 6. Durum, 7.
Sahiplik, 8. Hareket ve 9. Ýstek
Bunlar üzerinde düþünürsek aslýnda sayýnýn daha az olduðu sonucuna varabiliriz. Öncelikle nicelik gerekli midir? Her
var olan vahit olduðundan "nicelik" insan
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ürünüdür. Bir fabrikada ayný nesneden
binlerce ayný nesne üretebiliriz. Ama,
doða böyle davranmýyor. Her var olan
biraz farklý var oluyor. Ayný aðaçtan
toplanan elmalar birbirlerinin týpatýp eþiti
deðildir. Sadece birbirlerine benzerler. Þu
halde "nicelik" bir tümel deðildir. Ama
pratik olarak bizim düþüncemizle
üretilebilir. Matematik sayýlar da insan
üretimidirler. Onlar da epistemolojik
kavramlardýr.
Bir de hareket ve zaman kavramlarýna
bakalým. zaman ve hareket birbirlerinden
baðýmsýz tümeller deðildir. Biri olmadan
diðeri var olamaz. Klasik fizikte onlar
ayrý kabul edilseler de Kuantum fiziðinde ayrý deðildirler. Çünkü Kuantum
kuramýna göre zaman sadece statik anlardan ibarettir. Þu halde ya hareket veya
zaman kategorisini kabullenmek yeterlidir.
Her var olan nesne bir miktar "istek"
sahibidir. Bu duruma "cüzi irade" denir.
Yani, parçanýn isteði veya iradesi
olmalýdýr. Ehadiyetin iradesi ise kendi
varlýðýný sürdürmekten ibaret olup bu
isteðe "külli irade" denir. Demek ki, var
olanlarýn var oluþ nedeni bütünsel varlýðýn varlýðýný sürdürmektir. Onun için
her var olan varlýk alanýnda bir süre
vardýr ve bir süre sonra ehadiyet alanýna
geri döner. Ama tümüyle yok oluþ yoktur. Sadece enerji yoðunluðunda deðiþiklik ve dönüþüm vardýr. Madde olarak
yoðun enerji þeklinden daha ince ruhsal
enerjiye dönüþür. Ama o ruhsal enerji
varlýðýný sürdürmek için yeniden yerel
yoðunluklar oluþturarak madde denen
yapýlarýn oluþumunu saðlar. Bu döngü
sürekli ve ayný zamanda kesiklidir. Yani
bitmez ama her var olan bir diðer var
olandan farklýdýr. Bu bakýmdan varlýk
hem süreklidir hem süreksiz. Çeliþkiye
düþmeden anlayabilmek için Hem-hem

SEVGÝ DÜNYASI

mantýðýný kullanmak gerekir.
Ýkili mantýk içinde kalanlar bu konularda çeliþkiye düþerler. Ýkili düþündüklerinden varlýk varsa yokluk da olmalýdýr
sonucuna ulaþýrlar. Ýyilik varsa kötülük
de olmalýdýr derler. Hem-hem mantýðýna
göre her davranýþ hem iyidir hem kötü.
Birine göre iyi olan bir diðerine göre
kötü olabilir. Örneðin bankalarýn kiþilere
borç vermesi hem iyidir hem kötü. Ýyidir
çünkü bu sayede insanlar eksiklerini
tamamlarlar. Kötüdür çünkü insanlarý
daha çok harcamaya ve daha çok istek
içinde bulunmaya iterler. Eðer istekler
külli iradenin (varlýðýn) var olmasý
yönünde ise mesele yok. Ama kiþilerin
bencil isteklerini tatmin yönünde ise varlýðýn varlýðýný sürdürmesine hizmet
etmeyeceðinden sorun oluþturur. Fakat,
Hem-hem mantýðý içinde isek kiþiler de
bütünsel varlýðýn parçasý olduklarýndan,
kendilerine dönük kiþisel istekler de bir
bakýma bütüne yarar.
Yerel olarak bakarsak ayýrýmlý deðerler
oluþur. Tümel olarak bakarsak bu deðerler yok olur. Ne demek yok olur? Tümellerin insani yüzleri kayb olur, yerine
Tanrýsal yüzleri belirir, demek. Yani kategoryalar kaybolur, Esma-i Hüsnalar
belirir. Bunlar da Tanrý'nýn güzel isimleri
olduðundan her olayda Tanrý isteði
olduðu anlaþýlýr. Ýþte, bu yüzdendir ki
"Allah'ýn isteði olur" denmektedir. Bu
istek de insan isteði gibi olsa da tüm
insanlarý kapsar. Çünkü her bir insan o
tümel enerjiden oluþmuþ küçük bir
parçadýr. Tümel enerji bu parçalar arasýnda ayýrým yapmaz. Çünkü hepsi kendine
ait, eþit derecede önemlidir.
Varlýðýn tek isteði ayýrýmsýz olarak varlýðýný sürdürmektir. Bunun için farklýlýk
gibi görünen ayýrýmlara yerel olarak izin
verir. Temelde herhangi bir ayýrým söz
konusu deðildir.

Resim: Herbert Dicksee

Hayvanlarla Konuþmak - 2
Derleyen: Zuhal Voigt
Geçen sayýmýzda bir hayvan terapisti ve iletiþimcisi olan
Amerikalý Penelope Smith'den söz etmiþtik.
Smith bizimle yaþayan evcil hayvanlarýn, kendilerine söylediklerimizi veya onlarla ilgili düþündüklerimizi, doðuþtan sahip olduklarý telepati yeteneklerini biz insanlar gibi yitirmemiþ olduklarýndan, anladýklarýný söylüyor. Hangi hayvan sahibi bu konuya örnek
olacak çeþitli hikayeler biriktirmemiþtir? Örneðin kediniz, kendisini doktora götürmeyi planladýðýnýz günde, bu niyetinizi ona açýkça
söylemediðiniz halde, muayene saati yaklaþtýðýnda ortadan kaybolur. Her yeri arar ve bulamazsýnýz veya öyle bir yere kaçmýþtýr
ki, onu oradan vaktinde çýkartarak, veterinere götürebilmenize
imkân kalmaz.
Ya da oto yolculuðundan nefret eden kediniz, siz niyetinizi kendisine hiç belli etmediðinizi sanýrken, yola çýkýlacaðý günün sabahýndan itibaren sýrra kadem basar. Siz de, yola çýkýlacaðýný nereden
anladýðýný anlamak için kafa patlatýrsýnýz.
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Smith hayvanlarýn pek çok þeyi
anladýklarýný ama birçok kere de, kendisine verilen emirlere uymamak için,
anlamamýþ görünmeyi bile yeðlediklerini
söylüyor. Bu da aslýnda insanlarýn onlara
karþý olan tutumundan kaynaklanýyor.
Ýnsanlar onlarý aptal, hiçbir þeyi anlamaz
saydýklarýnda, hayvanlar da bu rolü
üstlenmeyi tercih ediyorlar. Smith bu
konuyla ilgili eðlenceli bir anýsýný
anlatýyor:
"Bir yatýlý okulu ziyaretimde
karþýlaþtýðým Ýrlanda cinsi bir kurt
köpeðini hatýrlarým. Çok uyanýk bir zihne
sahip olduðunu hemen anlamýþtým. Ama
oradaki insanlar bu köpeði çok aptal ve
çok yeteneksiz buluyorlardý. Ortalýkta
aðýr ve tembel þekilde dolaþtýðýndan,
defalarca yasakladýklarý halde, kalýn
halýlarýn veya yumuþak koltuklarýn
üzerinde saatlerce uyuduðundan þikayet
ediyor, herhangi baþka zeki bir köpeðin,
bu kadar uyarýlmadan sonra, neyin istenmediðini çoktan anlamýþ olacaðýný iddia
ediyorlardý. Oradakiler bana, onun ne
kadar aptal olduðunu anlatýrlarken, o
bana telepatik yoldan þu düþünceleri
gönderdi: "Sakýn beni ele verme, ben
böylece oyun oynuyorum." Gülmeye
baþladým, çünkü bu köpek çevresindekilerin ne düþündüðünü gayet iyi biliyordu.
Onlar öyle düþünürken, o kendisini
eðlendiren þeylerle meþgul oluyor, her
þeyi inceliyor ve öðreniyordu. Bana gönderdiði düþüncelere raðmen, oradaki
insanlara bu köpeðin son derece zeki
olduðunu, etrafýndaki herþeyi ve kendisine söylenenleri gayet iyi anladýðýný
anlattým. Çünkü köpeðin, kendi ruhsal
yeteneklerinin yanlýþ deðerlendirilmesine
sebep olmasýný doðru bulmuyordum.
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Buna biraz kýzmýþtý, çünkü belki
çevresindeki insanlar þimdi ondan daha
çok þey bekleyeceklerdi. Daha sonra
tekrar benimle konuþmaya karar
verdiðinde, bir zaman daha konuþtuk
konu üzerinde. Ýnsanlarla daha fazla
alýþveriþ etmenin ve hayatýný daha neþeli
hale getirmenin güzel olacaðýný fark etti
neticede."
Hayvanlarla konuþanlar (bu kiþilere
kýsaca hayvan iletiþimcileri diyeceðiz) ,
hayvanlarla konuþup anlaþmanýn çeþitli
biçimlerde olduðunu söylüyorlar. Bu
sadece düþüncelerin ve kavramlarýn
alýnýp verilmesi olduðu gibi, insanlar
arasý telepatideki gibi, insanlarýn konuþtuðu dildeki kelimelerin gidip gelmesi
þeklinde ve birtakým resimlerin, görüntülerin, tasavvurlarýn hattâ film þeklinde
akýp giden sahnelerin takas edilmesi þeklinde de oluyor. Bu konudaki yetenekleri
geliþmiþ olanlar, hattâ bir hayvanýn ruhsal dünyasýnda olup bitenleri, düþüncelerini, korkularýný, sevinçlerini, kýsacasý
tüm duygularýný, aynen kendileri yaþýyormuþçasýna hissedebiliyorlar. Böyle kiþiler
için, hayvanýn geçmiþine gidip, geçirdiði
travmatik olaylarý öðrenip yaþamak da
mümkün. Smith, evcil hayvanlarýn,
insanlarýn dilindeki birçok kelimeyi
öðrendiklerini ve gerektiðinde , telepatik
konuþma esnasýnda bu kelimeleri kullandýklarýný söylüyor ki, bazý kelimeleri
gerçekten öðrendiklerini, telepatik
konuþma olmaksýzýn da, hayvanlarýn
çeþitli emir kelimelerine itaat göstermelerinden de kolayca anlayabiliyoruz.
Hayvan iletiþimcilerinin, hayvanlarla
ruhsal alýþveriþ ve konuþma konusunda
birleþtiði çok önemli bazý noktalar var.
Bunlarý kýsaca þöyle özetleyebiliriz:
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1. Hayvanlarý, özellikle kendisiyle ruhsal seviyede alýþveriþte bulunmak istediðiniz o belli hayvaný sevmek. Bu
sevgiyi, kendi içinizde bütün büyüklüðü
ve saflýðý ile hissetmek ve bu sevgiyi o
hayvana göndermek. Sevgi, bir hayvanla
ruhsal temasta bulunabilmek, ona
düþünce gönderebilmek veya ondan
düþünce, duygu, mesaj, resim veya
tasavvur alabilmek için ilk ve en önemli
koþul. Hayvanlarla konuþma temasýnýn
olmazsa olmazý. Bu gerçek sevgiyi hissetmeyen hiçbir hayvan size düþünce ve
duygu dünyasýný açmaya, size itimat
etmeye hazýr olmuyor. (Gudrun
Weerasingha)
2. Hayvaný saymak. Hayvanýn ruhsal
ve bedensel bütünlüðüne saygý duymak.
Onun da aynen sizin gibi, maddi bir
beden içinde kendisini ifade eden ruhsal
bir varlýk olduðunu ve kiþisel ve varlýksal
özerkliðini kabul etmek.
3. Tamamen önyargýsýz hareket etmek.
Yani daha önceden bir hayvan türü
hakkýnda size öðretilmiþ olan herþeyi
zihninizden uzaklaþtýrmak ve tabiri
caizse, bembeyaz sayfa gibi bir zihinle o
hayvana yönelmek.
4. Hayvanlarla duygu ve düþünce
alýþveriþini denemeden önce, mutlaka
insanlarla telepati denemeleri yapmak.
Yani herhangi bir hayvaný, telepati
alanýnda önceden hiçbir deneyimi olmaksýzýn, deneme tahtasý gibi kullanarak, o
hayvanýn ruhsal dünyasýnda þaþkýnlýk,
emniyetsizlik hattâ ruhsal sorunlar yaratmamak. Sizin, yarým yamalak bilgi ve
becerinizle hayvanýn ruhsal dünyasýna
gönderdiðiniz veya iþte gerektiði gibi
gönderemediðiniz bölük pörçük düþünce
ve tasavvurlar, o hayvanýn ruhsal
dünyasýný sarsabilir, sizi tam anlaya-
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madýðý veya tamamen yanlýþ anladýðý
için, içinde insanlara karþý korku yaratabilir, hattâ travmaya sebep olabilir. Bir
telefon baþýnda oturduðunuzu ve yarým
yamalak kelimelerle, sizi þaþýrtacak ve
emniyetsizlik verecek biçimde konuþan
biriyle konuþtuðunuzu veya bilgisayarda,
size garip resimler gönderen ve bunlarý
anlamsýz ya da bambaþka anlamlara
gelebilecek cümlelerle bezeyen biriyle
chat yaptýðýnýzý düþünün. Telefonu veya
chat'i bir an önce kapatýr ve bir daha bu
kiþiyle karþýlaþmamayý dilersiniz. Kýsaca,
konuya tam hakim olmadan ve hattâ bu
iþi bilen biriyle ilk denemelerinizi yapmadan bu alana dalmak, faydadan ziyade
zarar getirebilir.
5. Ýþe baþlarken, zihinsel alýþveriþte
bulunmayý düþündüðünüz hayvanýn rýzasýný ve müsaadesini almak, o istemezse
ve siz içinizde bir direniþ, bir engel
hissederseniz, denemeyi kesmek.
Hayvana ruhsal zor kullanmamak onu
herhangi bir þeye zorlamamak. Onun
isteklerine ve bireysel haklarýna saygý
göstermek.
6. Hayvanlarla iletiþim kurma isteðinde
olan kiþinin, daha önceden kendi kendisini bu alýþveriþe hazýrlamasý. Çeþitli ciddi
iletiþimcilerin tavsiye ettiði çeþitli yöntemlerle, meditasyon ve ruhsal alýþtýrmalar yapmak suretiyle, kendi ruhsal
dünyasýný arýtýp, duyarlýlaþtýrýp, böyle bir
alýþveriþi yapabilecek duruma getirmek.
Bu hem kendisiyle iletiþim kuracaðýnýz
hayvanlar açýsýndan, hem de kendi ruhsal
saðlýðýnýz açýsýndan önemli. Bir yerden
bir yere gidebilmek için bir yol yapýlýr.
Önce o arazideki engebeler kaldýrýlýr,
zemin düz hale getirilir, sonra yapýlacak
yolun cinsine göre, üzerinde gidip
gelmeyi kolaylaþtýracak malzemeler
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konulur. Bir varlýktan diðer bir varlýða,
maddenin dýþýnda olan bir platformda,
zihinsel veya duygusal biçimde gidip
gelebilmek için de, buna benzer bir ön
çalýþmaya gerek vardýr. Bu konuda
öngörülen metodlarý, tanýnmýþ hayvan
iletiþimcilerin kitaplarýndan, yaptýklarý
seminerlerden ve verdikleri kurslardan
öðrenmek mümkündür. Ne yazýk ki, bu
kitaplarýn çoðu -hattâ belki de hepsiTürk diline çevrilmiþ deðil þimdilik. Bu
yüzden, ileriki sayýlarýmýzda, bu arýnma
ve hazýrlanma metodlarýnýn bazýlarýndan
da söz edeceðiz.
7. Hayvanlarla düþünsel yoldan iletiþim
kurmak, bir salon oyunu veya vakit
geçirmeye yarayan bir eðlence deðildir.
Ruhsalý ilgilendiren her konu gibi, ciddiyetle ve sorumlulukla ele alýnmasý
gereken bir olgudur. Çalýþma, deneme,
sabýr ve sebat isteyen bir konudur. Bir
tek kitap okumakla , bu iþi hemen yapabileceklerini zannedenler, çok kere
yanýlýrlar. Bunun da ötesinde, yarým
yamalak bilgilerle bu iþe kalkýþanlar,
sadece iletiþime geçtikleri hayvanlarýn
ruhsal dünyasýna zarar vermekle kalmaz,
kendi psiþik dengelerini de bozabilirler.
Birçok hayvanlar, günümüzde hala insanlar tarafýndan kötü muameleye, iþkenceye maruz kalýyor, iç dünyalarýnda
birçok kötü olayýn izlerini taþýyorlar.
Yaþadýklarý travmalar onlarda davranýþ
bozukluklarýna yol açýyor. Böyle hayvanlarla iletiþim kuranlar, bu iþi yarým
yamalak yaptýklarýnda, o hayvanlarýn
travmalarýný kendi psiþik dünyalarýna
yüklemiþ oluyorlar ve bundan nasýl
korunacaklarýný da bilmediklerinden,
kendi kendilerine de zarar vermiþ oluyorlar. Onun için tekrar ediyoruz, hayvanlarla iletiþim konusu, dikkatle öðrenilmesi
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ve dikkat ve sorumlulukla tatbik edilmesi
gereken, yeniden keþfedilmiþ, doðru tatbik edilirse aslýnda hem hayvanlarýn hem
de insanlarýn yararýna olabilecek ve her
iki türün de yaþamýna zenginlikler getirebilecek, çok geniþ kapsamlý bir alandýr.
Ciddiyetle, sevgiyle, sevinçle, sorumluluk duygusuyla yaklaþýlmasý gerekir.
Hayvanlarla iletiþim konusunda unutulmamasý gereken þeylerden biri de, her
hayvan cinsinin ayrý bir beden içinde
ömrünü sürdürmekte olduðu ve her hayvan cinsinin içinde olduðu bedenin fiziksel þartlarýna sýký sýkýya tabi olduðudur.
Bu demektir ki, örneðin bir kediden veya
bir köpekten veya bir papaðandan
aldýðýnýz bir tepkiyi, baþka bir hayvandan, diyelim bir yunus balýðýndan, bir
attan veya bir ayýdan bekleyemezsiniz.
Her varlýk, içinde yaþadýðý bedenin kendisine saðladýðý imkanlar dahilinde kendisini ifade edebilir. Aynen biz insanlarda
olduðu gibi.
Ama bu ayný zamanda, ayný tür içindeki hayvanlarýn tepki ve ifadelerinin de
ayný olmasý anlamýna gelmez. Yani,
örneðin bir kedinin tepkisi bir
papaðanýnkinden farklý olduðu gibi, kendisinden baþka milyonlarca kediden de
farklý olabilir. Bu da onun kiþisel özelliði, tamamen kendine has bir birey
olmasýnýn getirdiði bir sonuçtur.
Yine Penelope Smith'e göre, ayný tür
içinde olan hayvanlardan bazýlarý,bedenlerinden gelen dürtülere ve genetik
miraslarýna tamamen baðlýdýrlar. Bunlar
örneðin, tamamen kedi veya tamamen
köpektirler. Bazýlarý ise, doðadan gelen
temel unsurlarý, kendi kiþisel tarzlarýyla
birleþtirirler. Bu gibileri, beden dürtülerine hakim olmaya ve kendilerini o andaki
yaþam koþullarýna uydurmaya yetenekli
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ve hazýrdýrlar, örneðin çevrelerindeki
insanlarýn yaþamýna. Bazýlarý da, bedenleri içinde daha ziyade saklanýrlar ve
keþfedilmek istemezler. Bütün bu özellikler, biz insanlarda da mevcuttur. Bu
açýdan benimsenecek olan en iyi görüþ
tarzý, her hayvanýn gerçi belli bir türe ait
olduðu ve o türün bedensel ve ruhsal
özelliklerini taþýdýðý ama bu özelliklerin
ayný türden her hayvanda birbirinin tam
ayný olmadýðý ve ayrýca her hayvanýn
kendine has özgün bir kiþiliðe sahip
olduðudur.
Bu husus, hayvanlarla iletiþim
konusunda, büyük harflerle yazýlmasý
gereken bir prensip, bir temel taþýdýr ki
bunu, hayvanlarýyla iyi bir arkadaþlýk
iliþkisi kurmuþ olan bütün hayvan sahipleri, hiç düþünmeden onaylayacaklardýr.
Smith, hayvanlarýn hemen herkesin
bildiði gibi, ilk planda beden hareketleriyle ama ayrýca doðrudan düþüncelerle, tasavvur yoluyla ve zihinsel resimlerle bizlerle konuþtuklarýný söylüyor.
Karný acýkan kediniz, önce miyavlayarak
ve ardýndan boþ yemek kabýnýn bulunduðu yere gelip giderek ve boþ kabýn
baþýnda yüreðinize iþleyen bakýþlarla oturarak, ne istediðini size güzelce anlatýr.
Ama size gönderdiði zihinsel mesajý
veya sorduðunuz bir sorunun cevabýný
alabilmeniz için, her þeyden önce onu
dinlemeyi bilmeniz gerekir. Onu dinleyebilmek de, önce kendi zihninizi bu alýþveriþe hazýrlamakla baþlar. Penelope
Smith, telepatik alýþveriþ yeteneðinin her
insanda bulunduðunu ama kullanýlmadýðýndan, körelmiþ olduðunu söylüyor.
Telepatik yetenekleri kalýn bir unutkanlýk mantosunun altýnda uyumakta olan
insanlar, böyle bir þeyi yapabileceklerine,
yani her hangi bir canlý varlýkla telepatik
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yoldan düþünce ve duygu alýþveriþinde
bulunabileceklerine inanmýyorlar. Hattâ
bunu yapabilenlerin olduðunu kabul
etseler ve telepatik alýþ veriþ kendilerine
mantýklý gelse bile, kendilerine de böyle
bir yetenek bulunduðuna ihtimal vermiyorlar. Böyle kiþiler, þayet hayvanlarla
iletiþim konusunu ilginç bulur ve denemeye kalkýþýrlarsa, baþka engellerden önce
kendi içlerindeki engelle karþýlaþýyorlar:
Kendi yeteneklerine inanamamak. Bu
durumda, zihinlerinde beliren her
düþünceden þüphe ediyorlar ve hayvanlarla iletiþim, daha baþlamadan bitmiþ
oluyor. Bu yüzden Penelope Smith, bu
konuya ciddiyetle ilgi duyanlara, kendi
yeteneklerine güvenmelerini ve sabýrla
çalýþmalarýný öneriyor. Yani böyle bir
þeyin olabileceðine ihtimal verebilenler,
bizzat kendilerinin de bunu yapabilecek
yeteneklerle donatýlmýþ olduðuna inanabilmeliler. Ýnançsýz hiçbir þey olmuyor.
Hayvanlarla yaþayanlarýn kendilerine
sýkça sorduklarý sorulardan biri de,
evcilleþtirip evlerine aldýklarý hayvanlarýn, acaba doðadaki serbest yaþamda
daha mutlu olup olmayacaklarýdýr.
Örneðin kedinizi sokaða býrakmalý
mýsýnýz, yoksa sadece evde mi yaþamalý?
Bunu tayin edecek þeyler tabii ki, nerede
oturduðunuz, sokaktaki trafiðin yoðunluðu vesaire gibi þeyler öncelikle. Ama
acaba hayvanlar ne düþünüyor?
Smith'in bu soruya verdiði cevap, bu
konunun da tamamen bireysel olduðu.
Doða yaþamýný ev yaþamýna tercih edenler olduðu gibi, bunun tam aksine karar
verenler de var. Smith'in bunu belgeleyen
bir deneyimini buraya alýyoruz:
" Bir zaman birlikte oturduðum bir
arkadaþým, evde büyük bir kafeste
ispinoz kuþlarý besliyordu. Güzel
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havalarda bu kafesi, içindeki kuþlar
temiz hava alsýn ve güneþten istifade
etsin diye dýþarýya çýkarýyordu.
Günlerden birinde, kafesteki suyu
deðiþtirirken, ispinozlardan biri kafesin
açýk kapýsýndan dýþarýya uçtu. Bahçedeki
aðaçlarýn dallarýnda mutlu ötüþlerle
uçmaya ve sadece ara sýra verdiðimiz
yemleri almak için yanýmýza konmaya
baþladý. Geri gelip gelmeyeceðini sordum ama hayatýndan çok memnundu.
Biz de tekrar dönüp ailesine katýlacaðýndan ümidimizi kestik. Ama özgür olarak
geçirdiði ve ara sýra kafesin önüne konup
ailesine ve arkadaþlarýna serenat yaptýðý
bir kaç günden sonra, yavaþ yavaþ yeni
hayatý ona can sýkýcý gelmeye baþlamýþtý.
Birkaç gün sonra arkadaþým, hava
oldukça serin olduðundan kafesi dýþarýya
çýkarmamýþtý. Bizim kaçak her zamanki
ziyareti için geldi ve kafesi dýþarýda göremeyince, benden onu dýþarýya çýkarmamýzý istedi. Ben kendisine kararlý bir
þekilde: "Hayýr" dedim ve þayet kuþlarý
görmek istiyorsa, kendisinin içeri girmesi
gerektiðini ilave ettim. Bunun üzerine,
camýndan kafesi görebildiði sokak
kapýsýnýn önüne geldi.
Kapýnýn camýna vurmaya baþladý. Biz de
sokak kapýsýný ve
kafesin kapýsýný açtýk.
Bizim birþey söylememize gerek
kalmadan küçük kaçak
doðruca kafese uçtu
ve içeriye girdi.
Anlaþýlan kararýný vermiþti."
Penelope Smith bu
küçük kuþun aksine
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bir karar veren ve doða içinde yaþamayý
tercih eden hayvanlarla da karþýlaþtýðýný
söylüyor.Ýki sene kadar evinde yaþayan
Marla adlý kaplumbaðasýnýn, bir gün
bahçe çitinin altýndan bir geçit kazýp
tamamen özgür yaþamayý seçtiðini
anlatýyor. Marla iki ay kadar ortalýktan
kaybolup, özgür yaþamýn tadýný çýkardýktan sonra, tekrar dönüyor. Ama anlaþýlan
özgürlüðü de tamamen unutamayýp, bir
zaman sonra tekrar gitmek istiyor.
Smith onu özleyeceðini ve baþýna kötü
þeyler geleceðini düþünerek önce gitmesine izin vermiyor ama Marla kararýndan
dönmüyor. Neticede Smith hayvanýnýn
irade ve seçimine saygý duyarak onu
býrakýyor. Gittikten sonra da onunla
zihinsel iletiþimini sürdüren Smith,
kaplumbaðasýnýn doðada mutlu bir
yaþam sürdüðünü bu iletiþim sayesinde
öðrendiðinden, onun mutlu olmasýyla
kendisi de huzur buluyor.
Hayvan dostlarýmýzýn gerçek düþünce
ve duygularýný, onlarý neyin mutlu ettiðini öðrenebilmek, sorunlarý olduðunda
bunun gerçek sebeplerini keþfedebilmek
ve birlikteki yaþamýmýzý, her iki tarafýn
da iyiliðini saðlayacak biçimde þekillendirebilmek. Ýþte hayvanlarla zihinsel
iletiþim kurmanýn asýl gayesi ve anlamý
budur ve bu olmalýdýr.
Gelecek sayýlarda bu konuda þimdiye
kadar edinilmiþ bilgi ve deneyimlerden
söz etmeye devam edeceðiz.
Kaynaklar:
Gespräche mit Tieren/ Penelope Smith
Tierkommunikation/ Gudrun
Weerasinghe
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Eðitim ve Öðretim Üstüne
Yalçýn Kaya

Günümüzden 26 yüzyýl önce yaþamýþ Çinli Ozan Kuan-Tzu þu dizeleriyle eðitimin
önemini vurgular:

"Bir yýl sonrasýný düþünüyorsan, tohum ek
On yýl sonra ise tasarladýðýn, aðaç ek
Ama yüzyýl sonrasý için, halký eðitmeye gayret et
Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alýrsýn
Bir kez aðaç dikersen on kat ürün alýrsýn
Yüz kez olur bu ürün eðitilirse ulus
Birine balýk verirsen, doyar bir kezinde
Balýk tutmayý öðret doysun her kezinde"
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Eðitim sözcüðünün batý dillerindeki
karþýlýðý, Latince beslemek anlamýna gelen
educare'den türetilmiþ olan education'dur.
Benzer bir sözcük olan educere ise bir þeye
yöneltmek, yol göstermek, yetiþtirmek
demektir. Eðitim olgusu, insanoðlunun
toplumsal düzene geçmeden önceki göçebe
yaþamý içerisinde bile önemliydi. Bu olgu,
insanoðlunun toplu yaþama geçmesiyle daha
da önem kazandý.
Türk Dil Kurumunun Eðitim Terimleri
Sözlüðü'ne göre eðitim: "Yeni kuþaklarýn,
toplum yaþamýnda yerlerini almak için hazýrlanýrken, gerekli bilgi, beceri ve anlayýþlar
elde etmelerine, kiþiliklerini geliþtirmelerine
yardým etkinliðidir. Toplumun genç üyelerinin
var olan kültüre; yetiþkin üyelerince bilinçli,
amaçlý ve düzenli biçimde hazýrlanmasý sürecidir."
Burada dikkat edilecek nokta þudur; eðer
kültür tanýmýnýn içine, geleceðe dönük
düþünüler ve ülküler kavramlarý konulmazsa,
eðitim, eldekilerin yeni kuþaklara aktarýlmasý
biçimine dönüþür ki bu durum eðitimi duragan ve tutucu bir çerçeve içine alýr.
Orhan Hançerlioðlu'nun Felsefe Ansiklopedisi eðitim baþlýðý altýnda þu açýklamayý vermekte:
"Eðitim, bireyi kendisine yararlý kýlmak
amacýný güttüðü gibi herhangi bir ereðe yararlý kýlmak, deðer kazanmýþ kiþiyi, deðer
taþýyan toplumda etkinlikte bulundurmak
amacýný da güder."
Görüldüðü gibi Hançerlioðlu'na göre
eðitimin bir ereðe yönlenmiþ olmasý yanýnda,
toplumsal etkinlikte bulundurmak gibi önemli
bir amacý var.
Eðitim, insaný belli düþünce, inanç ve davranýþ kalýplarýna koþullandýrmayan, insanýn
kendi doðasýna, kiþilik özelliklerine ve geliþimine uygun olarak özgürce seçtiði ortamýn
adýdýr. Eðitim, bu niteliklere uygun olarak
yetiþtirdiði bireyler ile toplumun, ulusun karþý
karþýya kaldýðý bunalýmlarý yenmesine yardým
eden bir toplumsal kurumdur. Eðitim
konusunda yapýlan incelemelerde genelde
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geniþ ve dar anlamda eðitim tanýmlamalarýnda bulunduðu görülür. Geniþ anlamda eðitimden söz edildiðinde: "Doðanýn ve toplumsal
kurumlarýn, insanýn zihin ve iradesinde yapabildikleri etkilerin tümü" amaçlanýr. Dar
anlamda bir eðitim tanýmýnda ise "Bilgi aktarmak, bu yolla insandan insana oluþan etkiler"
amaçlanýr.
Çoðu kez eðitim kavramýyla öðretim-öðrenim kavramlarý karýþtýrýlýr. Öðretim, eski
dilde tedrisat, sözcükleri bilgi vermeyi dile
getirir. Türk Dil Kurumu tarafýndan yayýnlanan Eðitim Terimleri Sözlüðü öðretimin
tanýmýný þöyle veriyor: "Belli bir ereðe göre
gereken þeyleri öðretme iþi, öðrenmeyi kolaylaþtýracak etkinlikleri düzenleme eylemi."
Öðrenim, eski dilde tahsil sözcükleri, herhangi bir þeyi yapmak için bilgi almayý dile
getirir ve öðretim kavramýndan farklý bir
açýlým verir. Eðitim Terimleri Sözlüðü'nde
öðrenim'in tanýmý ise þöyle veriliyor:
"Herhangi bir sanat, iþ ya da meslek için
gerekli bilgi, beceri ve alýþkanlýklarýn elde
edilmesi amacýyla yapýlan çalýþma"
Görüldüðü gibi eðitim ile öðretim-öðrenim
kavramlarý içerik açýsýndan birbirlerinden çok
farklýdýrlar. Ýç içe olmalarý, iþlevleri gereðidir.
Eðitim gören insanýn, bilgi edinmekten baþka
yapabileceði bir þey daha vardýr: Kiþiliðini
oluþturmak. Birincil olan, eþdeyiþle amaç,
öðretim deðil eðitimdir; öðretim ön plâna
çýkarýlýrsa araç amacýn yerini almýþ demektir.
Bu genel tanýmlardan sonra eðitimin
amaçlarýný ve önemini biraz daha açýklamak
gerekmekte.
" Eðitim neden önemlidir?
Eðitim yalnýzca yetiþtirilecek çocuklarý olan
ana-babalarýn ya da meslekleri eðitimci olan
kiþilerin deðil, tüm toplumun sorunudur; çünkü insan toplumunun sürekliliðini saðlayan
bir olgudur. Milli Eðitim Kurultay salonunun
duvarlarýnda yazýlý, eðitimin önemini vurgulayan þu sözlere kulak verelim: "Eðitimdir ki
bir ulusu ya özgür, baðýmsýz, þanlý, yüksek bir
toplum olarak yaþatýr; ya da bir ulusu
köleliðe, yoksulluða tutsak eder." K.Atatürk
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Deðerli bir eðitimcimiz, eðitim ile ilgili çok
güzel görüþler içeren bir taným yapmýþ.
Eðitim ile ilgili bir dolu tanýmlar arasýnda en
çok beðendiðim bu tanýmý sizlerle bölüþmek
istiyorum:
"Eðitimin amacý, kökünden söküp koparmadan geliþtirmek, dallarýný kýrmadan
zenginleþtirmek, ulusal kültürlerin zenginlik
ve deðerlerini yadsýmadan evrensel kültür
deðerleriyle donatmak, bireyi dünyadaki yeri
konusunda bilinçlendirmek, geçmiþe neler
borçlu olduðunu, bugünün ne olduðu, geleceðin nasýl olacaðý konusunda bilinçli kýlmak.
Buyruðu altýna aldýðý doða güçleri üzerindeki
egemenliðini sürdürerek bu güçlere tutsak
olmamanýn kendisine baðlý olduðunu öðretmektir."
Eðitim her çaðda ve her toplumda saygýnlýðýný korumuþtur, ne var ki eðitime hep
toplumun genel yararý açýsýndan bakýlmýþtýr.
Eðitim konusu günümüze gelirken en çok 1718. yüzyýl düþünürlerince irdelenir, Çek asýllý
eðitbilimci Jan Amos Comenius, Ýngiliz
filosofu John Locke, gene bir baþka düþünür
J. Jacques Rousseau eðitimle ilgili deðerli
yapýtlar vermiþler, eðitimin önemini vurgulamýþlardýr. Bütün bu eðitimci düþünürlerin
eðilimlerine ve uyarýlarýna karþýn, konuya
çaðdaþ ölçüleri ilk getiren Büyük Fransýz
Devrimi olmuþtur. Fransýz Devrimi kamusal
eðitime, kendisinin de sloganý olan ÖzgürlükEþitlik-Kardeþlik ülküsünün hem amacý hem
de aracý olarak bakmýþtýr. Fransýz Devriminin
toplumsal programýnda kitlelere yaygýn
kamusal eðitim düþüncesi aðýr basar.
Eðitim ile ilgili bu genel bilgilere ek olarak
þunu da söyleyelim. Eðitim, içinde bulunduðu
toplumda ve üretim iliþkilerinde aldýðý yerden
dolayý bir üstyapý kurumudur. Üretim iliþkilerini, insaný ve toplumu belirlemede ikincil
durumdadýr. Ama bu ikincil durumda oluþ,
eðitimin toplum ve insan yaþamýndaki önemini gözardý etmeyi gerektirmez. Tam tersine
eðitimin gerçek yerini ve önemini, tüm
olanaklarýný görmeyi saðlar.
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" EÐÝTÝMÝN AMAÇLARI NELERDÝR?
" Bireyin özgürleþmesine yardým etmek,
anlatým ve iletiþim yeterliliði kazanmasýna
olanak vermek,
" Baþkalarý ile iyi iliþkiler kurmasýna, ortak
amaçlar ve kamu yararýna toplumun diðer
üyeleriyle iþbirliði yapmasýna, barýþ içerisinde
yaþamasýna yardým etmek,
" Araþtýrma, öðrenme, sorun çözme yeterliliði kazandýrarak özgür düþünme ve davranýþ
özelliklerini kazandýrmak,
" Bir meslek kazandýrmak, emeðe saygý
duygusu yanýnda kendisine, ailesine ve içinde
yaþadýðý ortama karþý sorumluluk duygusunu
geliþtirmek,
" Yaratýcýlýðýný geliþtirerek kendisini tanýmasýna yardým etmek.
Ýnsan topluluklarýnýn sürekliliðini saðlayan
eðitimdir. Toplumsal kültürü kuþaklar boyunca aktarmak, eski ve yeni deðerlerin baðdaþtýrýlmasýný saðlamak eðitimin amacýdýr.
Nüfusu sýnýrlý olan ilkel toplumlarda
insanoðlu bir yandan kendi varlýðýný
sürdürmek için kullandýðý araçlarý geliþtirmeye çalýþmýþ, öte yandan da toplumdaki
çocuk, genç ve yetiþkinlere örgün olmasa da
bir eðitim verme iþini üstlenmiþtir.
Eðitim, toplumun üyesi olan bireyi
toplumun bilgi, deðer ve davranýþ ilkelerine
göre biçimlendirmeyi hedeflediðine göre
toplumda aðýrlýklý olan düþünce, eþdeyiþle
toplumda egemen olan sýnýf hangi düþünce
yapýsýný benimsemiþse eðitim de o doðrultuda
biçimlenir, geliþir. Burjuva eðitim düzeninde
iþçi-köylü ve dar gelirli memur çocuklarý için
eðitim yalnýzca ekonomik gereksinimler için
yapýlýr ve belirli, dar kalýplar içinde tutulmaya
çalýþýlýr. Yönetici-egemen sýnýf üyelerinin
çocuklarý içinse eðitimin tüm olanaklarý seferber edilir. Bir çok istatistik verileri bu savý
doðrular. Örneðin: Fransa'da liselere devam
eden öðrenciler arasýnda varlýklý sýnýflarýn
çocuklarýnýn oraný % 94 iken, köylü çocuklarýnýn ancak % 32'si, iþçi çocuklarýnýn ise %
45'i liselere devam edebilmektedir. Fransa'da
Teknik Üniversite ve Yüksek Öðretmen
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Okullarýnda okuyan iþçi çocuðu oraný % 2'yi
ancak bulmaktadýr. Bu durumda bazý eðitimcilerin savlarý geçerlik kazanmakta: "Bu
eðitim dizgesi (burjuva eðitim dizgesi) bir
sýnýfsal ayýklama ve ayrýcalýklar dizgesidir."
Azgeliþmiþ-geri kalmýþ ülkelerde kýz-erkek
arasýndaki ayýrým, köylerle kentler arasýnda,
bölge ve sýnýflar arasýndaki eþitsizlikler
dehþetli boyutlara ulaþmakta. Bu ülkelerde
egemen sýnýflarýn eðitime bakýþ açýlarý þöyle:
Eðitim, düzenin devamýný saðlamak için belli
sýnýrlar içerisinde insan yetiþtiren, irdelemeyen, soru sormayan, durumuna boyun
eðmiþ, belli standartlarý aþmayan bireyleri
yetiþtiren bir sistemin adýdýr.
Eðitim bir toplumsal kurum olarak her
çaðda ve her toplumda saygýnlýðýný korumuþtur. Ne var ki eðitime her yerde toplumun
genel yararý açýsýndan bakýlmýþtýr. Toplumda
önemli bir mevki saðlamak, kültürü koruyup
sürdürmek, tüzeye, erdeme, iyi bir yaþama
kavuþmak, din bilgisini yaymak gibi amaçlarla eðitim her devirde kullanýlmýþtýr. Bu
amaçlar bir anlamda toplumun ortak ülküsü
olduðundan, topluma egemen olan sýnýf ya da
zümrelerin eðitime kendi damgalarýný vurmalarý da doðaldý.
Tarih boyunca eðitim fýrsat ve olanaklarýnýn
kime saðlanacaðý, buna kimlerin karar vereceði sorun olagelmiþtir. Tek elden yönetilen
toplumlarda yalnýzca yönetici çocuklarý,
ilerde yönetici olacak biçimde eðitilir,
yönetilenlerin ise eðitilmelerine gerek
görülmez, üstelik zararlý bulunurdu. Seçkin
grup yönetiminde eðitim, toplumun seçkin
sayýlan kesiminin çocuklarý için istenilirdi.
Eðitim ve öðretim-öðrenim sözcükleri
doðal olarak öðretimin yapýldýðý yer olan okul

kavramýný da içeriðinde taþýr. Eðitim uzmanlarý, klasik anlamdaki okulun eðitim iþlevini
yerine getirmesi konusunda düþünce birliði
içerisinde deðildirler.
Örneðin bir kýsým sosyalist eðitbilimcilere
göre; klasik bilgi okulu tam bir genel kültür
sahibi insan yetiþtirmenin, genellikle bütün
bilimleri öðrenciye öðretmenin dýþýnda hiçbir
iþlevselliðe sahip deðildir. Sýnýf ayrýcalýklý
biçimi özümsemiþ olan bilgi okullarýnýn
ancak burjuva kökenli çocuklarý bilgilendirmesi doðaldýr. Klasik bilgi okulu, neredeyse
öðretilen her sözcüðe kadar herþeyin burjuvazinin çýkarlarý doðrultusunda yaþandýðý bir
kurumdur. Bu okullarda eðer köylü ve iþçi
çocuklarý okutuluyorsa burjuvaziye daha iyi
hizmet verebilsinler diyedir. Bununla birlikte
bu okullarda okutulan bilgilerden iþçi ve
köylülerin de yararlanma olanaðý olmuþtur,
bundan sonra da olacaktýr. "Klasik bilgi
okulu, kitaplarda kalan, ezberlenen bilgileri
veren okuldur. Gençleri yararsýz, gereksiz,
cansýz kýlan, koca bir genç kuþaðý ayný kalýptan çýkmýþ bürokratlar yýðýnýna dönüþtüren bir
düzen organýdýr" savý öne sürülür.
Bu eðitbilim uzmanlarýna göre gerçek
anlamda eðitim; ezbercilikten uzak, iþ üretebilmek, deðer yaratabilmek amacýyla yapýlmalý ve bunun için de yüzyýllardýr devam
edegelen klasik bilgi okullarý bir yana býrakýlmalýdýr. Klasik bilgi okullarýnýn karþýtý olan
bu tür okullara genel olarak eðitbilimciler iþ
okulu adýný veriyorlar...
Eðitim ve öðretim konusunda verdiðimiz
bu bilgilerin ardýndan bir sonraki yazýmýzda
Türk milli eðitimine yön veren devrimci
önder M.Kemal Atatürk'ün eðitim konusundaki düþüncelerine kýsaca deðineceðiz.

ÝTÜ 1961 mezunlarýndan Ýnþaat Yüksek Mühendisi Yalçýn Kaya'nýn
mesleðiyle ilgili yayýnlarýnýn yanýsýra kültür ve dinlerle ilgili derin
araþtýrmalarý ve kaleme aldýðý pek çok kitabý var. "Batý'nýn iki
yüzü"(Baðnazlýk ve Tolerans) baþlýklý üç ciltlik kitabý, Köy
Enstitüleriyle ve Hristiyanlýkla ilgili kitaplarý bunlardan bazýlarý.
Yalçýn Kaya'nýn Cumhuriyetimizin ilk 30 yýlýndaki büyük eðitim hamlelerimizle ilgili sekiz ay boyunca yayýmlayacaðýmýz makaleleri hepimizin düþünce ufuklarýnýn geniþlemesinde çok yarar saðlayacaktýr...
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Cemalnur Sargut ile
Aþk Üzerine Bir Sohbet
Nihal Gürsoy

Her gün bir yerden göçmek ne iyi.
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoþ.
Dünle beraber gitti cancaðýzým,
Ne kadar söz varsa düne ait,
Þimdi yeni þeyler söylemek lâzým.
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Nihal Gürsoy - Cemalnur Haným, Mevleviliði
son derece iyi bilen ve yaþayan biri olarak
"Mevlevi Muhip'liði" nedir? "Mevlevî Derviþi"
olmak nedir? Bu konularý bizlere açýklayabilir
misiniz?
Cemalnur Sargut - Estaðfurullah. Þöyle
söyleyebiliriz. Muhiplik kelimesi, muhabbetten,
sevgiden kaynaklanýyor biliyorsunuz, o yüzden
"Mevlevi Muhip'liði", Mevleviliðe yakýn durmak, sevgi beslemek anlamýnda kullanýlýyor,
fakat henüz konunun içine tam girilmemiþ
olduðunu da gösteriyor. "Derviþ" olmamýþ
henüz, Derviþ olmak için birtakým eðitimlerden
geçmeniz gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz çok
daha tarikat adabýyla yapýlýyormuþ bu eðitim.
Bu yola girdikten sonra sýkýntýlarla, dertlerle,
belâlarla nasýl uðraþacaksýnýz, onlarý nasýl
karþýlamanýz ve yorumlamanýz gerekiyor
anlayýþýyla yaþanýyormuþ bu süreç.
Herkes sýkýntý ve dert yaþýyor ama Derviþ
olduðunuz zaman, o sýkýntý ve belâlarýn hakikatini, iç yüzünü gösteriyor hocanýz size. Böylece
hem o süreç anlam kazanýyor sizin için, çünkü
olayý anlýyorsunuz hem de kavrayabilmek için
daha yukarýdan bakýyorsunuz hadiselere,
böylece daha kolay atlatýyorsunuz olaylarý.
Tam Derviþ olmak için, tam terbiyeye girmek
lâzým. Onu o kadar güzel anlatmýþlar ki "mürþidin önünde ölü gibi yatmak" diye. Burada çok
büyük bir yanlýþ anlaþýlma oluyor çoðu zaman.
Zannediyorlar ki böyle bir tutum insaný þahsiyetsiz yapar. Oysa ki gerçek bir Mürþit, insaný þahsiyetsiz yapan tüm davranýþlardan kurtaran
kiþidir. Ýnsanýn yalan söylemesi, kindar olmasý,
baþkalarýna üstten bakmasý yani kibir içinde
olmasý, tembel olmasý... Sonra, baþka birinden
nefret etmesi ve buna göre davranmasý, öfke ve
asabiyet içinde olmasý þahsiyetsizliktir aslýnda.
Mürþit ise, insaný tüm bu þahsiyetsiz ve hürriyetsiz davranýþlardan kurtaran kiþidir,
Mürþid'in bir beklentisi yoktur. Yani, benim
emrimde olsun, el ayak öpsün gibi beklentiler
Mürþid'in iþi olamaz. Burada el-ayak öpmenin
mânâsý Mürþid'in sözünü dinlemek olarak alýnsa
dahi, gerçek bir Mürþid, sözü dinlenmediðinde
tepki gösteren, kýzan kiþi deðildir.
Meselâ ben, Hocam'la yetiþirken Hocam'ýn
benim görmediðim ve bilmediðim þeyleri görme
ve bilme durumunda olduðunu farkettim. O zaman ona itibar ediyorsunuz, geçirdiðiniz tecrü-

CEMALNUR SARGUT KÝMDÝR?
3 Kasým 1952 Ýstanbul doðumludur. Kardeþi Asuman Sargut
ile birlikte, Annesi Meþkûre Sargut hanýmefendinin manevi terbiyesi ve babasý Ömer Faruk Sargut Bey'in engin kültürü ile
yoðrulmuþtur. Sürekli maddi ve manevi eðitim alarak yetiþtirilmiþtir. Kadýköy Kýz Koleji'nden mezun olduktan sonra
mühendis olmak üzere Devlet Mimarlýk Mühendislik Akademisi
Kimya Fakültesi'ne devam etmiþtir. Mezuniyetinden sonra 2 sene
Güneþ Koleji'nde, daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nde
tam 18 sene kimya öðretmeni olarak görev yapmýþ, sayýsýz
öðrenciyi kendisine verilen maddi ve manevi ilimlerle donatmýþ,
bilimin onlarý nasýl hakikate götüreceðini anlatmýþtýr, öðretmiþtir.
Çok küçük yaþlarýndan beri hem annesinden, hem de Sâmiha
Ayverdi Hanýmefendi'den aldýðý manevi eðitim ve irþada ilave
olarak, lise ve üniversite çaðlarýnda Eflâtun'dan Sokrat'a,
Nitche'den Shapenhauer'a, Pisagor'dan Buda'ya çok sayýda
doðulu ve batýlý felsefecinin ve mutasavvýfýn hayatýný ve felsefi
öðretilerini incelemiþtir. Hocalarýnýn hocasý Kenan Rufâi
Hazretleri'nin: "... onlarda da hakikat payý olduðu için bir
kenara itemeyiz. Ýþte onun içindir ki biz de geçmiþ devir
tasavvuflarýndan bahsetmekte bulunuyoruz..." dediði gibi.
Nihayetinde fikrî çalýþma sahasý olarak Ýslâm Tasavvufu'nda
karar kýlmýþtýr.
Hayri Bilecik Bey'den, Kuran dersleri almýþ, Nermin Suner
Pekin Hanýmefendi ile de uzun yýllar Mesnevi ve Kuran üzerine
mukayese çalýþmalarý yapmýþtýr. 25 yýlý aþkýn süredir, Ýslâm
Tarihinin altýn sayfalarý olan ve kitleleri peþinden sürükleyen
büyük Ýslâm Mutasavvýflarýndan Hz. Ahmed-er Rufâi, Hz.
Ken'an Riuâi ve Hz. Mevlâna Celâleddin Rumi baþta olmak
üzere, Hz. Ýbn-i Arabi, Hz. Mýsrî Niyazi, Hz. Þibli, Hz. Konevi ve
Hz. Cilli hakkýnda inceleme ve araþtýrma faaliyetlerine devam
etmektedir.
25 yýl boyunca kâh sohbetler adý altýnda, kâh radyolardan
yaptýðý konuþmalarda, kâh ise Avrupa'da, Amerika'da ve ülkemizde katýldýðý seminer, panel ve festivallerde anlatmýþtýr.
Bunlarýn arasýnda Amerika'da, Duke Üniversitesi'nde ve
Kuzey Carolina Üniversitesi'nde Ýslâm konusunda verdiði dersler, ayrýca 2000 yýlýnda Kuzey Carolina'da 2001 yýlýnda New
York'ta ve 2002 yýlýnda yine Kuzey Carolina'da düzenlenen
Mevlâna festivallerine konuþmacý olarak katýlmasý ve katýldýðý
televizyon programlarý sayýlabilir.
Özellikle Avrupa'da yaptýðý konuþmalar, Cemalnur Sargut
Hanýmefendi'nin bütün dinleri ve inanýþlarý kucaklayan evrensel
çaðrýsýný 21. yüzyýlda da yineler niteliktedir. Almanya'nýn
Frankfurt þehrinde Frau Liebe (Kutsal Kadýn) Kilisesi'nde 2002
yýlýnýn Mayýs Ayý'nda yaptýðý "Hz. Yusuf" konulu, ayný yýlýn
Kasým Ayý'nda yaptýðý "Hz. Meryem" konulu konferanslar
dinleyenlere bunca yýldýr özledikleri birliðin atmosferinde derin
bir nefes aldýrmýþtýr. Frankfurt'ta verdiði "Ýslâm'da Tasavvuf"
konulu konferansýnda bu birliðin cezbedici çaðrýsý ayakta
alkýþlanmýþtýr.
Kendisi ayrýca Frankfurt Üniversitesi Ýlâhiyat Bölümü doktora talebelerine "Tasavvuf'ta Hz. Adem" konulu bir ders vermiþtir.
Cemalnur Sargut Hanýmefendi halen Türk Kadýnlarý Kültür
Derneði Ýstanbul Þubesi Baþkanýdýr. Ülkemizde çeþitli radyo ve
televizyon programlarýna halen katýlmakta olup paneller ve seminerler düzenlemeye devam etmektedir.

SEVGÝ DÜNYASI

beler size bunu gösteriyor. O zaman ona biat
ediyorsunuz ama bu biat onun þahsýna deðil,
eðer öyle olursa putperest olursunuz zaten, Allah
korusun. Onun öðrettiði ilme iman ediyorsunuz.
Sizin önünde ölü gibi olduðunuz, onun öðrettiði
ilim, dolayýsýyla Allah'ýn önünde ölü gibi oluyorsunuz. Bir adamýn veya bir kadýnýn önünde
deðil.
Bu bilinçle yaþanan tecrübelerle siz tekâmül
ediyorsunuz. Muhib'de "keþke olsam" var,
makam yok o yüzden.
Nihal Gürsoy - Hz. Mevlâna'nýn yaþamýný ve
eserlerini araþtýrmak, öðrenmek isteyenlere nasýl
bir yol izlemelerini öneriyorsunuz?
Cemalnur Sargut - Bence, acizane görüþüm
þudur ki; Mesnevi, Kuran'ý Kerim'i en güzel
anlatan kitaptýr. Kuran'da da biliyorsunuz çeþitli
hikâyelerle hakikatlerin bize öðretilmesi vardýr.
Meselâ Yusuf Sûresi'nden bahsedelim, beni en
çok etkileyen surelerden biridir. Anlamý
üzerinde düþünüp, araþtýrdýðýnýzda; Yusuf'un
"Gönül" anlamýna, Yakub'un "Ruh" anlamýna
geldiðini ve Yusuf'un beni, bana anlattýðýný
görüyoruz. Yani anlamýnýn içinde daha derin
anlamlarý da içerir. Ýþte Mevlâna'nýn da bu tip
hikâyelerle bizi, bize anlattýðýný görürüz. En
güzeli þerhli (açýklamalý) Mesnevi okumaktýr.
Mevlâna, Mesnevisi hakkýnda "herkes, beni
kendi idrâkince anlar" demiþtir. Tabii ki þerhli
Mesnevilerin de çok çeþitli olduðunu görüyoruz.
Kenan Rufâi'nin þerhli Mesnevi'si dünyanýn en
iyi dört þerhinden biridir.
Mesnevi'de sýkça sözü geçen kavramlarýn
açýklamalarý vardýr þerhlerde. Meselâ, Padiþahruh'tur. Cariye-nefis'tir gibi hadiselerin iç
mânâlarýný açýklar ve böyle bakmayý öðretir.
Nihâl Hanýmcýðým; belki de sizin bize
yapacaðýnýz en büyük lütuf anlaþýlmasý ve
anlatýlmasý gereken en önemli husus þudur ki:
Mevlevilik, Rufailik, Kadirilik v.b. bunlar birer
felsefe deðildir. Bunlar birer yaþam biçimidir.
Kitaplar okuyup anlatmak onlarýn içindeki bilgileri yaþamadýktan sonra hiçbir anlam ifade
etmez. Þöyle bir örnek vereyim bunun için.
Eskiden Hz. Muhammed zamanýnda, Sahabe
oturur, bir âyeti ezberler ve bu âyeti yaþantýsýnda
aynen uygulamaya geçirmeden ikincisini ezberlemezmiþ. O nedenle, altý-yedi âyet bileni parmakla gösterirlermiþ, "ne mübarek adam" diye,
"ne mükemmel insan" diye.

35
Mesnevi de böyle bir kitaptýr. Mesnevi'yi uygulamak lâzým, yaþamak lâzým. Mevlâna, kendisi de söylemiþtir, "Mesnevi, avam içidir" diye
ekleyerek de, iç mânâyý çok iyi görebilenlerin
okumasý gereken kitap olduðunu iþaret etmiþtir.
Divan-ý Kebir'i çok iyi bilmek lâzým, çok iyi
anlamak, üzerinde tefekkür etmek lâzým.
Mevlâna, Þems'in ilk gidiþinden sonra yazmaya
baþlamýþtýr ve çok özel bir kitaptýr.
Onda Þems'i de bulursunuz, Zerkubiyi'de
bulursunuz, Mevlâna'nýn hakikatini de bulursunuz. Tabii yine de söylüyorum okuyana baðlý
bütün bunlar. Önemli olan neticede Ahlak-ý
Muhammediye'yi kazanmak olmalý. Aksi
takdirde okuduklarýmýz sýrtýmýzda yük olur
Allah korusun. Bir öðretmen nezaretinde, bir yol
gösterici nezaretinde, hayata geçirerek, yaþantýmýzda uygulayarak öðrenmek ve okumak çok
yararlý olur.
Kuran'ý Kerim de, Mesnevi de kendilerine
mahsus enerjileri olan kitaplardýr. Bir süre sonra
sizinle konuþmaya baþladýklarýný, size cevap
verdiklerini görürsünüz. Tabii bunun olabilmesi
için kitapla tam bütünleþmeniz gerekir.
Bu her þeyde böyledir, otomobil kullanýrken
de eðer onunla tam bütünleþirseniz, arabaya
hakim olursunuz. Çekinir, korkarsanýz iyi kullanamazsýnýz. Neyle bütünleþirseniz, onunla bir
olursunuz, ikiliðin kalktýðýný görürsünüz.
Nihal Gürsoy - Bugünün globalleþen
dünyasýnda yaþýyoruz hepimiz ve bunun neticesinde sürekli deðiþmekte olan formlara uyum
saðlamak, maddi ve manevi konularda yeniliklere açýk olmak durumundayýz. Hem kendi öz
deðerlerimize sahip çýkýp, hem de yeniliklere
açýk olarak dengeyi nasýl saðlayacaðýz? Bunun
için ne gibi önerileriniz var?
Cemalnur Sargut - Kenan Rufai, Tasavvufta
bunun için þöyle iki reçete veriyor bizlere.
Birincisi, diyor ki: "Ýnsanýn üç tip gözlüðü
vardýr. Ýlki yakýný gören gözlüktür ki, sadece
dünyayý gören insanlar takar."
Mevlâna, bu insanlarýn þaþý gördüðünü söyler.
"Ýkincisi, uzaðý gören gözlüktür ki; bunu da
sadece diðer âlemle meþgul olanlar takar." Bazý
içine kapanýk derviþler, meczuplar böyledirler,
sanki bu dünya'da yaþamýyorlardýr. Ya hayal âlemindedirler ya da dünyadan habersiz bir
biçimde öteki dünya'ya yönelik yaþýyorlardýr.
"Gerçek mutasavvýf ise; bu iki gözlüðü ayný
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anda takan kiþiye denir" diyerek, bu dünyanýn
iþleriyle, ilmiyle uðraþýrken, Allah'la olan irtibatýný muhafaza eden kiþileri kasteder.
O zaman, ahlâkýnýzý, temel deðerlerinizi,
inançlarýnýzý koruyorsunuz zaten ama yeniliklere
de açýk oluyorsunuz. Bu gözlüðü taktýðýnýz da,
artýk muameleniz karþýnýzdaki insanla deðil,
Allah'la oluyor. Negatif bir söz ya da olayla
karþýlaþtýðýnýz zaman buradan benim alacaðým,
öðreneceðim bir þey var mý diye düþünüyorsunuz. Bana bununla ne gibi bir mesaj iletildi
diye anlamaya çalýþýyorsunuz.
Bu insaný son derece pozitif yapan, rahatlatan
ve tüm hastalýklardan da koruyan bir metotdur
aslýnda ve modernliði de kabul ettiren bir zihniyettir. Çünkü sizi sürekli olarak yeniler bu
davranýþ biçimi.
Ýkinci reçete ise çok önemli bir metodu içerir.
Her devirde birleþtiren yol, Allah'a giden yoldur.
Ayýran, uzak tutan, kavgaya götüren, bölen yol
ise Allah'tan uzaklaþtýran yoldur.
Ýlim, birleþtiriyorsa doðru bir ilimdir.
Ayýrýyorsa, orada bir hata var demektir. Bu
ölçüyü koyduðunuz zaman doðruyu, yanlýþtan
ayýrmak çok kolaylaþýr. Tercihlerimize yön vermek çok kolaylaþýr. Birleþtiren, kucaklayan
insanlarýn peþinden gitmek lâzým. Kurallarý,
kalýplarý yýkmanýn yolu da buradan geçiyor.
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum açýklamalarýnýz için. Birleþtiren, kucaklayan insanlarýn
en güzel örneklerinden biri olan Hz. Mevlâna'yý
daha yakýndan tanýmak ve anlamak için sanýyorum Þems-i Tebrizi'den öncesini ve sonrasýný
öðrenmek gerekiyor. Bize kýsaca Þems'den
önceki ve sonraki Mevlâna'dan söz edebilir
misiniz?
Cemalnur Sargut - "Þems" kelimesi "Güneþ"
anlamýna gelir ve Tasavvuf'ta Allah'ýn mânâsý
olarak yorumlanýr. Hz. Þems'in ismi tesadüfi
deðildir. Son derece özel bir programdýr.
Mevlâna Hazretleri, Þems gelinceye kadar,
edinilecek her türlü bilgiye sahip olmuþ, son
derecede bilgili ayrýca manevi bir þahsiyetti.
Babasý Bahaeddin Veled, Þeyh makamýnda bir
Allah bilgisine ve Allah aþkýna sahipti. Hocasý
Burhaneddin Týrmýzî on yýl kadar bir süreyle
Mevlâna ile yakýndan meþgul olmuþ ve
yetiþmesinde çok büyük emeði olan bir zat'týr.
Ayrýca bazý alimlerin, meselâ Feridettin Attar'ýn,
Hz. Hakim Senâî'nin kitaplarýnýn da çok büyük
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etkisi var. Bunlarýn yanýnda þahsi tecrübeleri var.
Hýristiyanlarla uzun süre maðaralarda
kapandýðýný biliyoruz. Musevilik adabýný çok
araþtýrdýðýný biliyoruz. Bu nedenlerle birgün coþtuðunda þu sözleri sarfetmiþtir Hýristiyan ve
Musevilere: "Ýsa'yý tanýmak istiyorsanýz, gelin
beni görün! Musa'yý mý öðrenmek istiyorsunuz?
Gelin bana sorun!" Bu mânâlara da hakim,
hakim-i mutlak olduðunu anlatan ifadelerdir
bunlar. (Þems'den sonra)
Bu dünyada aþký tam mânâsýyla yaþamadan ve
öðrenmeden Allah'ý sevmek mümkün deðildir.
Öyle olsaydý Allah, o âlemden bu âleme
indirmezdi bizleri. Çünkü orada zaten birlik
içindeyiz. Burada oluþumuzun en önemli sebeplerinden birini mutasavvýflar; sevilen ve
sevilenin oluþmasý olarak gösteriyorlar. Aslýnda,
Þems, Mevlâna'ya gördüðü tecellinin Allah'a ait
olduðunu öðretti. Mevlâna, Þems'de bunu gördü.
Þems diye bir adam görmedi. Onun hakikatinde
Peygamber'i gördü. Onun hakikatinde Allah'ý
gördü. Ýþte o zaman sevmeyi öðrendi.
Kiþiyi deðil, kiþinin mânâsýný, kiþinin hakikatini yani kiþide Allah'ý sevmeyi öðrendi. Ýnsan,
kiþide yani hocasýnda, mürþidinde Allah'ý görüp
onu sevmeyi öðrenince, o zaman yaratýlmýþ her
þeyi bu sevgiden dolayý hürmetle ve saygýyla
seviyor. Bunu yaþadýðým için de söylüyorum
ayný zamanda. Þems'den sonra Selahaddin
Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi'nin Mevlâna'ya
tesir etmesinin sebebi de ayný mânânýn onlarda
da gözükmesi ile alâkalýdýr. Onun için de buyurmuþtur ki: "Güneþ battýysa ne oldu, ay çýkar; ay
batarsa da ne olur? Yýldýz var ya." Burada, o
ýþýk, Allah'a ait tecelli her kimin bedeninden
gözükürse, ben ona yakýným diyor.
Nitekim oðlu Sultan Veled'de de bunu görüyor. Týpký Hz. Muhammed'in kýzý Fatma'da
gördüðü gibi. Sultan Veled'de ayný hakikati
görüyor ve ona "sýrrýmýn sýrrý" diyor. Onun için
Mevlâna Hazretlerini tanýmanýn yolu, Þems'i de
çok iyi tanýmaktan geçer. Bunlar öyle silsilelerdir ki ancak bütünüyle incelenirse anlaþýlabilirler.
Çok mütevazý olmasýna raðmen coþtuðu anlarda "Ben devrin Ahmed'iyim" yani Peygamberim
diyor. "Ben Cuma mescidi deðilim, insanlýk
mescidiyim" diyor. Kâbe'yim diyor açýk açýk.
Bu tam bir tecelli hali. Bunun olabilmesi için
herkesi ve her þeyi sonsuz sevebilmesi lâzým.
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Ýnsanýn bu iddialarda bulunabilmesi için
kendinde hiçbir þeyin kalmamasý lâzým. Þems,
Mevlâna'yý bu seviyeye getiriyor iþte. Yok
olmuþ, varolmuþ ve tam Allah'ýn tecellisi olmuþ.
Sonraki dönemlerinde ise artýk bu seviyeye
gelmiþ bir insanýn kendisini anlayabilenlerle
paylaþmasýdýr. Selahattin Zerkubi, Hüsamettin
Çelebi bu kapýlarý açmýþ, biliyorsunuz
Hüsamettin Çelebi bunu bir de kaleme dökerek
Mesnevi'yi ortaya çýkarmýþtýr. Mesnevi bu paylaþýmýn ürünüdür.
Burada çok özel bir nokta vardýr beni can
evimden vuran, Allah bunu bütün mürþit torunlarýna nasip etsin inþallah. Sultan Veled çok büyük bir Sultan biliyorsunuz, babasý ona "sýrrýmýn
sýrrý" diyor. Öyle olduðu halde, babasý vefat eder
etmez hemen Hüsamettin Çelebi'ye giderek "vazife sizindir efendim" diyor. Kendisi oðlu olmasýna raðmen. O zaman, babadan oðula yürüyordu bu silsile. Mânâyý onda görerek, idrak
ederek, yaptýðý büyük vazifeye, hizmete hürmet
ederek Hüsamettin Çelebi ölünceye kadar onun
huzurunda, onun emrinde öðrencilik yapmýþtýr.
Bu, Sultan Veled'in büyüklüðünü gösteren çok
önemli bir harekettir. Sonra da biliyorsunuz kendisi baþa geçti ve bütün Sema Âlemlerinin,
Mevlevilik Tarikatý'nýn kurucusu oldu.
Nihal Gürsoy - Hz. Þems'den de biraz söz
edebilir miyiz burada? Mevlâna'yý nasýl bu kadar
etkiledi varlýðýyla?
CS- Hz. Þems çok büyük bir sultan'dý. Þems
ve Mevlâna'nýn özellikleri birbirinin zýddýdýr. Bu
nedenle de Mevlâna Hazretleri'ne çok tesir
etmiþtir. Hazreti Þems'de Celâl var, Mevlâna'da
ise Cemâl. Cemâl ve Celâl bir arada olmadýkça
Kemâl olmaz. Ýnsan-ý Kâmil, kâmil insan olabilmek için bu iki özelliðin birarada olmasý
gerekir. Cemâl ehli bir insanýn, celâl ehli bir
mürþitten o madde ve mânâyý almasý lâzým.
Nihal Gürsoy - Bu kavramlarý okuyucularýmýz için biraz açýklayabilir misiniz?
Cemalnur Sargut - Cemâl kelimesi, Allah'ýn
sonsuz güzelliði anlamýna gelir. Yoklukta ve hiçlikte tezahür eden bir güzelliktir. Bu
Mevlâna'nýn özelliði idi. Mevlâna yoktu zaten,
Þems'in karþýsýnda yok oldu. Yani kendisini
tamamen ona açtý ve hocasýndan almasý gereken
her þeyi aksettirdi, o yokluðun üzerine. Ýþte yoklukta güzelliðin tecellisine biz Cemâl diyoruz.
Bu güzelliðin zuhur, baþlangýç, kaynak noktasý-
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na, enerji gibi ortaya çýkýþýna da Celâl diyoruz.
Bu özellik Þems'de vardý. Mevlâna'yý yok etti ve
yeniden varetti. Ýþte böyle bakýlýnca Mevlâna,
Allah'la irtibatlý olarak bütün bildiklerini
Þems'de gördü ve yaþadý diyebiliyoruz. Mevlâna
daha önce görmüyordu, Þems'de gördü ve
yaþadý. Daha önce biliyordu sadece. Onun için
öðretmensiz Allah'a varmak mümkün deðildir.
Her þeyi bilebilirsiniz, her noktada en üstün yere
varmýþ olabilirsiniz ama öðretmen olmadýðý
zaman yokolamazsýnýz. Yokolamayýnca göremezsiniz, göremeyince bilgi olarak kalýr. Acaba
anlatabiliyor muyum söylemek istediklerimi?
Dolayýsýyla Hz. Þems'in mânâsýnda muazzam
bir Celâl var. O göstermek üzere gelmiþ, bildirmek üzere o vazifeyle gelmiþ. Biliyorsunuz Allah'ýn çeþitli tecellileri var, iþte bu tarz bir tecelli
sarsar, yakar, yýkar, yokeder, yeniden vareder.
Bu genellikle Mürþid-i Kâmil'de ki tecellidir.
Meselâ Abdülkadir Geylâni bir bakýþýyla,
nazarýyla yokedermiþ karþýsýndaki insaný. Yani
ilmi nazarla karþýsýndaki gönlün içine aksettirirmiþ. Böylesine bir tecelli var Hz. Þems'de ve
bunu baþkasýna gösterme hakký da yok. Allah
yasaklamýþ, sadece Mevlâna'ya gösterecek bu
mânâyý ve bu uðurda da baþýný verecek, o
vaziveyle gelmiþ. Þems'de öylesine deli-dolu bir
oluþum var ki bunun anlaþýlabilmesi de çok zor.
Çünkü o andaki tecelliye göre konuþuyor. O
andaki tecelli de yokolmak lâzým ki, o tecelliyi
hissedip ne demek istediðini tam olarak anlayabilmek için. Nesiller boyunca da pek anlaþýlamamýþ Mevlâna ve Þems iliþkisi bu nedenle.
Ýnsanlar ancak kendi bildikleri kalýplar içine
oturtarak kavramaya çalýþmýþlar. O da onlarýn
hakkýdýr tabii.
Makalat adlý eseri de, kendisinin yazdýðý bir
eser deðil, çünkü oturup kitap yazacak bir
Sultan deðil. O andaki tecelliye göre yaptýðý
konuþmalardan huzurda bulunanlarýn kaleme
almýþ olduðu þekliyle toparlanmýþ bir eser.
Nihal Gürsoy - Bütün bunlara raðmen Þems
gidiyor. Bundan sonra Mevlana'nýn büyük özlemi ve yanýþý giriyor devreye. Neden gitti Þems
sizce?
Cemalnur Sargut - Asýl neden planýn böyle
oluþu idi. Hz. Mevlâna Þems'de Allah'ý gördü.
Þems orada kalsaydý varlýk olarak, Hz. Mevlâna,
Þems'de gördüðünü Allah zannedecekti. Þems
aradan çekilince Mevlâna gördüðü hakikatin
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kendindeki hakikat olduðunu anladý ve kendi
mânâsýný hissetti, gördü. Bunu Þems gitmeden
de yapabilirdi elbette ama Þems, Allah'a söz vermiþti gitmek için, baþvermek için.
Hz. Mevlâna, Þems'den sonra Maþûk oldu.
Yani herkes onda görmeye baþladý. Sevilen
haline geldi. Týpký Hz. Muhammed'in Miraç'dan
evvel aþýk, Miraç'tan sonra Maþûk oluþu gibi.
Hz. Þems'in bu hakikati yayma izni yoktu, Hz.
Mevlâna'nýn ise bu hakikati yayma izni vardý.
Þöyle diyordu: "Hepimiz ayný mumuz ama ben
mecburen biraz yükselmek zorundayým, etrafý
daha yukarýdan aydýnlatmam emredildi."
Þems ile Mevlâna iliþkisinde hangisinin mürit,
hangisinin mürþit olduðu bu açýdan bakýlýrsa
biraz karýþýyor. Çünkü mürit durumunda Hz.
Mevlâna gibi bir þahsiyet var. Böyle de deðil
iliþki, bana sorarsanýz Mevlâna ile Þems diye iki
kiþi de yoktu. Onlar bir hakikatin iki yüzüydüler.
Biri Cemâl, diðeri Celâl. Ya da þöyle söyleyeyim bir fen'ci olarak ayný enerjinin iki farklý
görüntüsü olarak düþünülebilir. Biri kinetik
enerji, diðeri potansiyel enerji. Þems'in enerjisi
kinetik, Mevlâna'nýn enerjisi potansiyel enerjidir. Sonrasýnda Mevlâna kinetik enerji durumuna geçmiþ ve tüm insanlýk potansiyel enerji
olarak onun enerjisini yüklenmiþtir.
Nihal Gürsoy - Sevgi nedir? Ýlâhi Aþk nedir?
size göre. Okuyucularýmýz için kýsaca söz edebilir misiniz bu kavramlardan?
Cemalnur Sargut - Karþýnýzdaki insanda
Allah'ýn tecellisini gördüðünüz zaman duyduðunuz hisse "AÞK" denir. Bu kiþiye karþý
deðil, Allah'a duyulan aþktýr. Tecelliye duyulan
hisse aþk denir. O tecelliyi taþýdýðý için kiþiye
duyulan hisse de sevgi denir.
Ýnsanlar birbirlerine aþýk olduklarý zaman da
aslýnda bir mânâya aþýk olurlar. Ýþte o mânânýn
peþinden gidersek hemen, çabucak vazgeçemeyiz aþkýmýzdan ve o devam edip gider. Ama
sadece karþýmýzdaki kiþinin bir özelliðine aþýk
olup, diðer özelliklerini tanýyýnca ondan
vazgeçersek o zaten aþk deðildir, kendimizi
sevmektir. O halde demek ki mânâ aþk oluyor,
madde aþk olmuyor.
Mevlâna aþký Þems'in mânâsýnda Allah'ý
bularak yaþadý. Vücudunda deðil. Ancak hakiki
öðretmeni bulmuþ olanlar bunu anlayabilirler.
Vücudunu sevmiþ olsaydý onun adý aþk olmayacaktý. Mevlâna da Mevlâna olmayacaktý. Onun
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için bugün kim kimin vücuduna hayransa veya
ondaki ilme, bilgiye hayransa, ondaki hakikate
hayran deðilse onun adýna aþk denmez. Cezbe
olabilir, ihtiras olabilir yahut kendisine dönük
olan sevgi olabilir.
Mevlâna'yý, Mevlâna yapan; Þems'in
hakikatinde Allah'ýn mânâsýný görmektir.
Görmese idi Mevlâna olamazdý. Tabii bunu
yaþamayan insana da bunu anlatmak çok zor.
Nihal Gürsoy - "Güneþ battýysa ne oldu? Ay
çýkar. Ay batarsa da ne olur? Yýldýz var ya"
ifadesinde bu tecellinin farklý görünüþlerinden
mi söz ediyor Hz. Mevlâna?
Cemalnur Sargut - Tam tecelli olarak Þems'i
görmüþ, tecelliden akseden mânâ olarak
Zerkubi'yi görmüþ. Yýldýz olarak da Selâhattin'i
görmüþ, gece karanlýkta kaldýðýnýzda hangi
yýldýza bakarsanýz size yolu buldurur anlamýnda.
Aslýnda kendi mânâsýnýn üç farklý mânâda tecellisini görmüþ. Allah'ýn hakikatini Maþûk'ta,
Aþýk'ta, Aþýðý Anlatan Veli'de görmüþ. Kendisi
de Mesnevi'de bunu anlatýr zaten, Cem-ü Cem
Makamý'dýr. Yaratýlmýþ da görmek, nebide
görmek ve Allah'ta görmek. Bu üç mânâyý ayný
anda taþýmak ancak Evliya'nýn iþidir. Herkeste
Allah'ý görmek, bu mânâyla halka hizmet etmek
anlamýna gelir. Artýk Maþûk olmuþ demektir.
Nihal Gürsoy - Þems'in ölümüyle ilgili olarak
gerek Mevlâna'yý sevip onu Þems'le paylaþmaktan kýskanan, Mevlâna'dan mahrum kaldýklarýný
düþünen Konya ahalisinden bazý kimselerin,
gerekse; ayný hissiyatý paylaþan oðlu Alaaddin'in
bir komplo düzenledikleri yazýlýr ve anlatýlýr.
Üstelik Mevlâna'nýn evlâtlýk olarak evinde
yetiþtirdiði kýzý Kimya Hatun'u, Þems'le
evlendirmesini Alaaddin hazmedememiþtir.
Çünkü içten içe kendisi de Kimya Hatun'u
sevmektedir. Bu nedenlerle Þems öldürülmüþtür
þeklindeki yorumlar hakkýnda sizin
düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz?
Cemalnur Sargut - Ben, bu konuda çok
dedikodu yapýldýðýný düþünüyorum. Bir
kýskançlýk olduðu muhakkak. Kýskançlýk, insana
çok zarar veren bir duygu. Benim görüþüm
Alaaddin Çelebi, Kimya Hatun'dan daha çok
babasýný kýskandý Þems'den. Babasýnýn, sevgisini, aþkýný Þems'le paylaþmasýný kýskandý.
Mevlâna Hazretleri'ne çok aðýr gelmiþtir Þems'in
kýskanýlmasý.
Nihal Gürsoy - Hattâ, oðlu öldüðünde cenaze
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namazýný kendisinin deðil bir baþkasýnýn
kýldýrdýðý yazýlýr.
Cemalnur Sargut - Benim çok iyi bildiðim
bir þey varsa ne olduðu tam belli deðil. Zaten
manevi açýdan da doðrusu budur.
Ehli Beyt olduðu için aleyhinde konuþmak da
çok doðru gelmiyor bana. Sonradan oðlunu
affettiðini biliyoruz. "Senin gibiler olmasa..."
diye oðlunu kastederek söylediði sözler var.
Amerikalý bir dostumuz Profesör Lewis bu
konunun uzmaný ve çok büyük araþtýrmalarý var
konuya iliþkin, fakat sonuç yok. Þu muhakkak
ki, Þems'in yokolmasý gerekiyordu. Ýster kaybolsun, ister ölsün ne þekilde olursa olsun. Vakit
gelmiþti. Mevlâna'nýn hakikati artýk kendisinin
görmesi gerekiyordu. Bence, buradaki en önemli
þahsiyetlerden biri de Kimya Hatun, maalesef
çok yanlýþ yorumlar var hakkýnda.
Hz. Muhammed, nasýl Hz. Fatma'yý
gördüðünde ayaða kalkýyorsa, Peygamber
Efendimiz'in nasýl Hz. Fatma'ya itibarý varsa
Müslüman kadýnlarýn aþký olduðu için,
Mevlâna'nýn da Kimya Hatun'a o þekilde itibarý
vardýr. Öylesine güzel bir manevi insandý. O,
manevi hakikatini Þems'de buldu. Þems'de bulduðu içindir ki, çok aþýk oldu kocasýna. Ona tam
sahip olamamanýn aþkýyla hastalandý ve öldü
bence. Çünkü Allah sevgilileri tam ele geçirilmezler, onlar herkesin aþkýdýrlar ve kendileri
Allah'a aþýktýrlar. Mutlaka çok sevmiþtir Kimya
Hatun'u Þems, onda da O'nun tecellisini görmüþtür ama Allah'a aþýktýr fazlasýyla.
Kimya Hatun, Mevlâna ve Þems'in birbirlerindeki hakikate, aþkýna da çok fazla þahit
oluyor, belki de bu kadar þahit olmamasý
gerekiyordu, önemli olan kendisinin de çok
deðerli bir þahsiyet oluþudur.
Sultan Veled de öyleydi. Hakikati görmüþ,
bilmiþ, yaþamýþ çok büyük bir Sultan'dý.
Zerkubi'nin kýzýyla evlendi biliyorsunuz, o birlikte de bir muazzam beraberlik var. Buralardan
baþlayarak kök salýyor Mevlevilik zaten. Ondan
sonra Çelebiler geliyorlar. Bir çoðu çok
mübarek. Ben, hayatýmda çok mürþit ailesi
tanýdým ama hâlâ Mevlâna ailesi kadar
Mevlâna'ya lâyýk bir aile görmedim. Çok seviyorum Selahattin ve Esin Çelebi'yi. O kadar
açan, paylaþtýran, hizmet edene hizmetçilik eden
bir aile ki, kendilerini hep geri planda tutarak
sadece hizmet ediyorlar. Bu çok mühim bir özel-
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lik, herkes yapamaz. Beden, bize ait deðil;
herkese ait demekle, Peygamber'in Allah aþkýný
yaþatýyorlar. Halbuki pek çok aile paylaþamaz,
sahip çýkar, itimat etmez. Ýnþallah bunu
yazarsýnýz, bunu yazmanýzý çok isterim, çok
önemli çünkü çok yanlýþ yapan aileler var.
Onlara da örnek teþkil etmesi açýsýndan.
Nihal Gürsoy - Mevlâna'nýn, "Önce nebatattandým, sonra bitki oldum, sonra hayvan, daha
sonra insan. Ta ki melek oluncaya kadar" diye
baþlayan sözleri var biliyorsunuz. Buradan yola
çýkarak Mevlâna ve Reenkarnasyon hakkýndaki
düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz?
Cemalnur Sargut - Benim görüþüm, burada
ruhun dünyaya gelmeden önce geçirdiði
safhalardan söz ediyor. Daha sonra insan olarak
dünyaya geliyor ruh. Siz, Refet Bey ekolünden
geldiðiniz için reenkarnasyon düþüncesine
inanýyorsunuz sanýyorum.
Nihal Gürsoy - Evet. Ben, Mevlâna'nýn da
burada reenkarnasyonu kastettiðini düþünüyorum açýkça.
Cemalnur Sargut - Reenkarnasyon, bizim
her an yaþadýðýmýz bir þey. Allah indinde zaman
ve mekân düþüncesi yoktur. Allah'ýn gözünde,
önce ve sonra yoktur zaten. Tekâmül her an olan
bir þey, bir durumdan diðerine geçiyoruz sürekli.
Ben bu düþünceyi reddediyorum veya kabul
ediyorum diye kesin çizgiler her zaman, her
þeyde abestir. Ben böyle bakýyorum acizane.
Bu olmaz!.. Bu var!.. Bu yok!.. Böyle bir þey
olamaz. Bu sizin nasýl anladýðýnýza, idrak
ettiðinize baðlý. Ama benim emin olduðum bir
þey varsa, ben her an ölüyorum ve yeniden
doðuyorum. Hay ve Hu meselesi. Hay, nefes
alýþýmýzdýr. Allah, her nefes alýþýmýzda bize
kendi nefesinden üfler ve bu nefes bütün vücudumuza daðýlýr. Eðer biz bu süreyi Allah'la
doldurabilirsek, ona yönelik olarak geçirebilirsek bu nefes Hu'ya dönüþür. Hay'dan gelir,
Hu'ya gider aslýnda bu demek ama bizler maalesef Hay'dan alýp, Haybe'ye gönderiyoruz nefeslerimizi. Çünkü çoðumuz o aný nefretle, kýzgýnlýkla, kinle geçiriyoruz. Benim inancým budur.
Bir daha dünyaya dönülüp dönülmediðini
bilmiyorum açýkçasý, merak da etmedim. Fakat
ölümden sonra öteki âlemde yaþamýn devam
ettiðini biliyoruz.
Nihal Gürsoy - Çok teþekkür ediyorum
deðerli görüþlerinize bu yýl ilk defa bir "Þems
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Sempozyumu" yapýlýyor Aralýk Ayý'nda. Bu
haberi almak hepimizi çok mutlu etti. Bu
konudaki çalýþmalarýnýz hakkýnda bizleri bilgilendirebilir misiniz?
Cemalnur Sargut - Ýlk defa düzenlendiði
doðrudur. 2009 Aralýk Ayý'nda 2 gün Ýstanbul'da,
1 gün Konya'da olmak üzere düzenlenecek.
Belediye ile ortak yapacaðýmýz bir faaliyet.
Bu arada bir eleþtiriye de cevap vermek istiyorum. Þems'i gündeme getirmek ikilik yapmaktýr dediler. Benim görüþüme göre, Mevlâna'nýn
yaþamýný bu kadar derinden etkilemiþ bir insaný,
anlamak-anlatmak daha yakýndan tanýmak için
gereklidir.
Ayrýca Sultan Veled'i de daha yakýndan tanýmak gerekir, Mevlâna'yý daha iyi anlatabilmek
için. Onun çeþitli görünümlerini tanýmak onu
anlamanýn en iyi yollarýndan biridir.
Hz. Þems, zaten hakikatidir Mevlâna'nýn.
Hiçbir farký yoktur ondan. Daha sonra ise
Mevlâna'nýn üzerine etki eden öðretmenleri bir
bir tanýmak gerekir. Meselâ Feridettin Attar,
Türkiye'de çok iyi tanýnmýyor. Halbuki Mevlâna
üzerinde çok büyük etkileri var. Bir de Ahmet
Gazali var tabii. Ýmam-ý Gazali'nin kardeþidir.
Aþk ehli bir sultandýr, Mevlâna'yý çok etkilemiþtir. Okudukça çok tesir yaratan, etki eden
bir kitabý vardýr. Mevlâna'nýn kendisini anlamanýn ve anlatmanýn en güzel yolu, onun öðretmenini anlatmaktýr. Mevlâna Hazretleri yaþasaydý bu yolu tercih ederdi diye düþünüyorum ben,
o bakýmdan da bunu bir boyun borcu bir vazife
gibi düþünüyorum. Þunu da gizli saklý deðil,
açýk açýk söyleyeyim ki bugüne kadar böyle bir
þeyin yapýlmamasýný izin verilmemiþ olmasýna
da baðlýyorum ben. Þems'in açýkça tanýtýlmasýna
þimdi izin çýktýðýný düþünüyorum. Çok yalvardým, dua ettim, Þems'in kendisinden de izin
istedim bu konuda.
Sadece Türkiye'de deðil, Mart'ta
Azerbaycan'da yapýlacak bu sempozyum.
Kasým'da Almanya'da sonra Hollanda'da yapýlacak. Dolayýsýyla her yerden talep var. Þems
Sempozyumu'na. Ýnþallah Ýran'a ve Tebriz'e de
gitmek nasip olur.
Þems'in hakikati, kiþiliði, öðretileri, nasýl bir
mürþit olduðu, nasýl eðittiði gelecek gündeme.
"Makalat" gelecek. Çok gizli kalmýþ bir kitap
pek açýlmadý. Gelecek olan profesörlerden biri
Makalat'ý tercüme eden profesör. Çeþitli dinler-
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den aðýzlardan, görüþlerden yararlanýlacak zengin bir bakýþ açýsýyla anlatýlacak Þems. Çeþitli
ülkelerden 14 profesör katýlacak, konusunda
uzman olmuþ kimseler bunlar. Böylelikle onu
daha iyi anlatabileceðimizi umuyoruz. Bizim de
acizane çalýþmalarýmýz olacak tabii ki tam tarihini ve yerini basýndan duyuracaðýz ama ne zaman
isterseniz bizi arayýp öðrenebilirsiniz belli
olduðunda.
Nihal Gürsoy - Çalýþmalarýnýzda kolaylýklar
diliyorum, sizi yürekten kutluyorum böyle bir
çalýþmaya öncülük ettiðiniz için. Sizin sohbetlerinizden, konuþma ve çalýþmalarýnýzdan derlenmiþ kitaplarýnýz var, isterseniz kýsaca bunlardan da söz edelim okuyucularýmýza bu güzel
sohbetten sonra mutlaka alýp, okumak isteyenler
olacaktýr diye düþünüyorum.
Cemalnur Sargut - Evet, birkaç önemli çalýþmam var bu konuda öncelikle onu söyleyeyim.
"Ey Ýnsan" Nefes Yayýnlarý'ndan çýkmýþtýr. Nefes
Yayýnlarý bize aittir. Bu benim derlediðim bir
"Yasin-i Þerif Þerhidir" 100 küsur kitaptan bütün
kâmil insanlarýn "Yasin-i Þerif'le" ilgili yorumlarýný bulduk. Ben onlarý birleþtirdim. Akademik
bir çalýþmadýr, on yýlý aþkýn bir süreyi aldý.
Þimdi "Bakara Sûresi" için ayný çalýþmayý
yapýyoruz. On ayeti üç yüz sayfalýk bir kitap
oldu. Ýnsanlarýn düþünce ve idrâklerini açmak,
gelecek nesillere de ýþýk tutmak gayesiyle yapýyoruz bu çalýþmalarý. Bir baþlangýç kitabýdýr
yolu açacaktýr diye düþünüyorum.
"Dinle" yine Nefes Yayýncýlýktan radyo konuþmalarýmýn bir kýsmýndan oluþan bir kitap.
"Kenan Rufâî ile Aþka Yolculuk" ise benim
ilk çýkardýðým kitap. Çok sevgili dostum Sayýn
Sadýk Yalnýsuçanlar'ýn benimle yaptýðý sohbetlerden derlediði bir kitap. Sufi Yayýnlarý'ndan
çýktý. Hocam Kenan Rufâî'yi, hocamla olan
iliþkimi, annemi anlattýðým kitaptýr.
Nihal Gürsoy - Cemalnur Haným size çok
teþekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu
ama daha size sormak istediðimiz pek çok soru
var daðarcýðýmýzda. Ýnþallah tekrar bir araya
gelip onlarý da konuþur, sizin engin bilgi ve
tecrübelerinizden, güzel gönlünüzden akanlarý
paylaþýrýz okuyucularýmýzla beraber.
Cemalnur Sargut - Ýnþallah. Ben de çok
teþekkür ediyorum. Sizi tanýdýðýma çok memnun
oldum. Sevgili okuyucularýnýza selâm ve
hürmetlerimi iletiyorum.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Beþikten
Masallar ve
Nicola’nýn
Duygusal Boþalýmý
Geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman, geçmiþ hayatýnda zindana hapsedilmiþ olan oðlu
Chase'e bir regresyon denemesi yapmýþ, Chase ise soygunculuk yaptýðý için, suçluluk duyduðunu, böyle bir suç iþleyerek hayatýný israf etmiþ olduðunu, bu acýyý ve suçluluk duygusunu midesinin içinde hissettiðini, bundan dolayý uyuyamadýðýný söylemiþ ve zindandaki
ölüm anýný hatýrlamýþtý. Chase ölmüþ ve yukarýya doðru yükselmeye baþlamýþtý. Kendini
kesinlikle daha iyi hissetmiþti. Carol Bowman oðluna : "Peki, bu olayýn Ninja gecesiyle ne
gibi bir alâkasý var?"diye bir soru yönelttiðinde ise Chase Ninja partisinde aslýnda çok
eðlendiðini ama vakit hayli geç olduðunda uyuyamamaktan dolayý korktuðunu ve midesindeki bulantýlarýn iþte o zaman baþladýðýný söylemiþti. Ninja partisi Chase'e göre biraz karanlýk
ve alýþkýn olmadýðý tarzda bir parti olmuþtu. Bu ise orayý zindanla özdeþleþtirmesine neden
olmuþtu. Carol Bowman bu regresyon denemesinin ardýndan gittiði bir kitapçýda Peter ve
Mary Harrison adýndaki iki Ýngiliz yazar tarafýndan yazýlan "Zamanýn Unuttuðu Çocuklar"
isimli bir kitapla karþýlaþmýþ ve çok etkilenmiþti. Kitapta çok ufak yaþlardaki çocuklarýn
hatýrladýklarý geçmiþ yaþam anýlarýndan çarpýcý biçimde söz ediliyordu. Harrison'lar,
reenkarnasyonla ilgili farklý bir kanýt sunuyorlardý. Onlar çocuklarýn anýlarýnýn anne ve
babalarýnýn reenkarnasyonla ilgili inançlarýný (çünkü bu çocuklarýn anne ve babalarý
Hýristiyan kültürüyle yetiþtirilmiþ ve reenkarnasyona kesinlikle inanmýyorlardý) nasýl
deðiþtirdiðini göstererek kanýt sunuyorlardý. Çünkü geçmiþ yaþam anýlarý onlarýn kökleþmiþ
eski inançlarýný ve dolayýsýyla yaþamlarýný da deðiþtiriyordu. Harrisonlarýn kitabýnda bahsi
geçen aileler ölen kiþileri daha iyi tanýdýklarý için, çocuklarýn geçmiþ yaþamlarýyla ilgili
anýlarýný anlatýrken davranýþlarýný ve sözlerini daha iyi bir þekilde kýyaslayabiliyorlardý.
Hatta bazen ailenin bile unuttuðu bazý detaylarý öylesine güzel biçimde anlatýyorlardý ki,
herkesi þaþkýna çeviriyorlardý. Bu ay konumuza "Beþikten Masallar ve Nicola'nýn Duygusal
Boþalýmý" baþlýðýyla devam ediyoruz.
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Desmond yerde oyuncaklarýyla oynarken birdenbire þu sözler döküldü
aðzýndan: "Anne, ben sana
gelmeden önce Ruth
halaya geldim ama orada
fazla durmadým". Annesi
duyduklarýndan dolayý
þaþkýna dönmüþtü çünkü
Desmond 3.5 yaþýndaydý.
Görümcesi olan Ruth on
yýl önce ölü bir çocuk
dünyaya getirmiþti. Ancak aile, Ruth üzerinde
travmatik etki býrakmýþ
olan bu olayýn üzerini
örterek bir daha konuþulmamasýný saðlamýþlardý.
Desmond'un bu nedenle
bu olaydan haberdar
olmasý mümkün deðildi.
Desmond halasý Ruht'un
karnýndayken neler hissettiðini ve yaþadýðýný açýk
bir þekilde hatýrlýyordu.
Örneðin içinde bulunduðu
ortam oldukça ýlýktý ve
içeride lastik bir top gibi
hareket edebiliyordu.
Mutluydu, rahattý ve çok
ýslaktý. Sürekli kendi
etrafýnda dönüp duruyordu. Her yer karanlýktý ama
korkutucu deðildi. Zaman
zaman uykusu geliyor ve
uyuyordu. Desmond geri
kalaný þu cümleyle
özetliyordu: "Derken bir
gün uykuya daldým ve
uyandýðýmda artýk Ruth
hala ile birlikte deðildim".
Daha sonraki aylarda
Desmond anýlarýyla ilgili
daha fazla bilgi vermeye

baþladý. Annesi ve babasý
yavaþ yavaþ onun halasýnýn on yýl önce doðmasýný beklediði bebeði olduðunu anladýlar. Ancak
Desmond'un annesi
görümcesine bu olaydan
hiç bahis etmedi. Çünkü
Ruth bu olaydan sonra bir
daha çocuk sahibi olamamýþtý ve Desmond'un
hikayesini anlattýðýnda
onu gerçekten sahiplenebilirdi. Þaþkýn durumda
olan Desmond'un babasý
þunlarý söyledi: "Bize gelmeden önce halasý Ruth'a
gittiðini söylemesi gerçekten inanýlmazdý. Çocuðumuzun bize gelmeden
önce böyle bir hayat
yaþamýþ olmasýna artýk
þüpheyle bakmýyorum"
Harrison'larýn kitabýnda
bahis edilen çocuklarýn
yarýsý nasýl öldüklerini
hatýrlayabilmiþler ve
ölümlerini en ufak bir
üzüntü ya da korku duymaksýzýn anlatmýþlardý.
Küçük Mandy ise
geçmiþ hayatýnda yine
ayný aileye kalp hastasý bir
bebek olarak doðmuþ ve
hemen ölmüþtü. Mandy,
ölürken herkesin onun için
çok aðladýðýný ve bundan
dolayý üzüntü duyduðunu
söylüyordu. Ancak Mandy
ölümünün hemen ardýndan
ayný aileye yeniden
gelmiþti. Ýki yaþýnda olan
Richard ise anne ve

babasýný yeniden doðmuþ
dedesi olduðuna ikna
etmeyi baþarmýþtý.
Ailesine ölümden hiç
korkmamalarý gerektiðini
söyleyerek þunlarý
eklemiþti: "Ben ölmekten
hiç korkmuyorum çünkü
bunu defalarca yaþadým ve
bana hiç bir þey olmadý"
Harrison'larýn kitaplarýnda inceledikleri çocuklar
arasýnda travmatik ve þiddetli ölümler yaþamýþ
olanlar da vardý. Ancak
böyle olmasýna raðmen
çok azý bu tarz ölümlerle
ilgili olumsuz duygular
yaþamýþlardý. Sadece
bazýlarýnýn þimdiki hayatlarýnda fobileri oluþmuþtu.
Bu durum, Dr.
Stevenson'un: "Travmatik
ölümlerin temelinde baþka
türlü açýklanamayan fobiler bulunur" þeklinde özetlediði gözlemini doðrular
niteliktedir.
Bu çocuklar arasýnda
bulunan Dominic de travmatik ölümü neticesinde
sonraki hayatýnda fobi
geliþtirmiþ olanlardan
biriydi. Annesi ya da
anneannesi onu yýkamak
üzere banyoya götürdüklerine histerik biçimde
aðlamaya baþlýyordu.
Sonunda bir gün ilk
kelimelerini konuþmaya
baþladýðýnda anneannesine: "Teknedeki adamýn
büyük bir býçaðý vardý.
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Her yer kan olmuþtu. Her
yer kanla dolmuþtu" dedi.
Dominic bu olaydan sonra
suya düþmüþ ve boðularak
can vermiþti. Annesi
Dominic o yaþýna kadar
hiç tekneye veya bota
bindirmemiþti ve ayrýca
çocuðun býçaklarla cinayet
iþlenebileceðine dair bir
nosyonu da bulunmuyordu. Dominic hayatýnda
daha önce kanlý bir yaralama olayýna da þahit
olmamýþtý. Dolayýsýyla bu
tesadüfi bir olay deðildi.
Dominic kalçasýndaki bir
izle ve suda boðulma
korkusuyla birlikte
dünyaya gelmiþti.
Peki Dominic'in bu
korkusu, olayý tüm
gerçekliðiyle hatýrladýktan
sonra geçmiþ miydi?
Harrison'lar bu konuda
en ufak bir ipucu bile
vermiyorlardý kitaplarýnda.
Kitaptaki bu açýk
nokta beni çýldýrtmýþtý.
Yazarlar bu tarz olaylarýn belgelerini bir
araya getirerek elbet ki
iyi bir iþ çýkarmýþlardý
ancak bundan ötesine
geçememiþlerdi.
Dominic'in bu fobisinden kurtulup kurtulmadýðý benim için çok
önemliydi. "Keþke bu
çocuklarýn anne ve
babalarýyla konuþan
ben olsaydým" dedim
kendime.
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Nicola'nýn Yaþadýðý
Duygu Boþalýmý
Bu hikayeler arasýnda
beni en fazla etkileyeni
Harrison'larýn da büyük
vaka diye bahis ettikleri
Nicola adýndaki çocukla
ilgiliydi. Nicola yaþadýðý
duygu boþalýmýndan sonra
iyileþme belirtileri göstermiþti.
Nicola ikinci doðum
gününde anne ve
babasýnýn kendisine aldýklarý minik oyuncak köpeði
görünce çok heyecanlanmýþ ve annesine bu
köpeðin Muff'ý hatýrlattýðýný söylemiþti. Muff,
Nicola'nýn önceki hayatýndaki köpeðinin adýydý.
Bunu bilmeyen annesi,
Nicola'nýn hayal kurduðu-

na hükmetmiþ ve daha
sonra da bu olayý unutmuþtu. Ancak takip eden
günlerde Nicola oyuncak
köpeðiyle konuþmaya ve
ona geçmiþ günlerinde
yaþadýklarýný anlatmaya
baþlamýþtý. Bunlarý duyan
annesi bunun normal bir
durum olmadýðýný hemen
anlamýþtý.
Bir gün Nicola annesine,
Mrs. Benson'un onun
annesi ve Muff'ýn da
köpeði olduðu geçmiþ
hayatýný bir erkek çocuk
olarak yaþadýðýný ve bu
hayatýnda da erkek çocuk
olarak doðmuþ olmayý
arzuladýðýný söyledi.
Nicola geçmiþ hayatýnda
gri taþlý bir evde
yaþadýðýný, bu evin tren
yoluna yakýn olduðunu,

SEVGÝ DÜNYASI

44
annesinin uzun etekler
giydiðini, bu giysilerin
þimdi oyuncaðý olan
bebekte de bulunduðu,
yaþadýðý kasabanýn adýnýn
Haworth olduðunu,
köpeðiyle birlikte neþeli
oyunlar oynadýklarýný,
ancak annesinin onu tren
yolunun yakýnýnda oynamamasý için daima
uyardýðýný ama bir gün
yine burada oynarken bir
trenin hýzla gelip onu yere
düþürdüðünü, insanlarýn
onu bir hastaneye
götürdüklerini ve orada
uykuya daldýðýný, yeniden
doðmadan önce de yukarýda Tanrý'yý gördüðünü,
kendisinin aslýnda gerçekten ölmediðini ve þimdi
bu aileye yeniden gönderildiðini anlattý.

arkasýndan geçen tren
yolu ve çevredeki tarlalar
bile aynýydý.

Nicola'nýn anlattýðý bu
detaylar görmezden gelinmeyecek kadar çoktular.
Küçük Nicola'nýn hikayesi
öylesine inandýrýcýydý ki
annesi onu Haworth
kasabasýna götürdü.
Burasý evlerinden çok
uzakta olmayan bir kasaba
olmasýna raðmen daha
önce hiç ziyaret
etmemiþlerdi. Oraya varýr
varmaz Nicola kasabanýn
dýþýna çýkan bir yolu daha
önceden biliyormuþçasýna
hýzla ilerlemeye baþladý.
Annesini daha önceden
tarif ettiði evin tam önüne
getirdi. Ev onun tariflerine
týpatýp uyuyordu. Hatta

Nicola'nýn spontan
anýlarla ilgili bu çarpýcý
vakasý ayrýntýlarýyla birlikte annesi tarafýndan bire
bir doðrulanmýþtý ama
hikaye burada bitmemiþti.

Nicola'nýn annesi o
mahallede bulunan kiliseye giderek kayýtlarý
incelemeye karar verdi.
Eski nüfus kayýtlarýna
baktýðýnda kalbi deli gibi
çarpmaya baþladý çünkü
Benson ailesinin ismi
orada yazýlýydý. Bu ailenin
1875 yýlýnda doðmuþ olan
bir oðullarý vardý. Ancak
altý yýl sonraki nüfus
kayýtlarýnda Benson
ailesinin nüfusunda biri üç
diðeri de altý yaþýnda olan
iki tane kýz çocuðu
görünüyordu. Demek ki
Benson'larýn oðullarý beþ
veya altý yaþýnda iken
ölmüþtü.

Haworth kasabasýndan
döndükten kýsa bir süre
sonra Nicola ailesiyle birlikte bir akþam
Televizyondaki bir filmi
seyrederken ekranda hýzla
ilerleyen bir tren
belirdiðinde Nicola histerik biçimde aðlamaya ve
kendini yerden yere
atmaya baþladý. Bir süre
sonra aðlamaktan zorlukla
nefes almaya baþladý.

Annesi panikleyerek ona
doðru koþtuðunda Nicola:
"Tren, tren" diyerek aðlamasýna devam etti.
Televizyonu kapattýktan
bir süre sonra Nicola
kendine geldi ve bir daha
da asla trenlerden korkmadý. Eski hayatýndan
unutmadýðý tek þey ise
köpeði Muff oldu.
Gelecek AY: "Anne ve
Babalar Bulmacanýn Geri
Kalan Parçalarýný
Tamamlýyorlar" baþlýðýyla
konumuza devam edeceðiz.
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Eski Gün Iþýðýnýn Son Saatleri
Yazar: Thom Hartman Çeviren: Arýn Ýnan

Atalarýmýzýn Kömür Deposu
Sona Ermiþ Olsaydý...
Kömürün eski bitki kalýntýlarýndan oluþtuðu açýkça belli iken bazý bilim adamlarý
petrolün kaynaðý hakkýnda farklý görüþler ileri sürmektedirler. Bu konudaki geleneksel
görüþ petrolün de kaynaðýnýn bitkisel (denizlerin dibinde bulunan) olduðudur. Ancak
Cornell Üniversitesi Astronomi Profesörlerinden olan Thomas Gold'un ortaya attýðý
farklý görüþe göre petrol, yüzeyin sekiz ila 100 kilometre altýndaki derinliklerde yaþayan
yüksek ýsýya dayanýklý bakteriler tarafýndan oluþturulmuþtur. Gold'un teorisini þaþýrtýcý
derecede destekleyen bir kanýt ise Doðal Gaz'da bulunan Helyum'dur. Bu görüþe göre
petrol eski güneþ ýþýðý deposu deðildir. Ancak bu görüþ elinizdeki kitabýn savunduðu ana
teze ters düþmemektedir çünkü Gold'un öne sürdüðü hipoteze göre günümüzün kullanýlabilir petrolü de milyonlarca yýl süren bir süreçte bakteriler tarafýndan oluþturulmuþtur.
Mevcut kaynaklar bir kez tükendiklerinde bunlarý yenilemek için milyonlarca yýl geçmesi
gerekecektir.
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Yeryüzü yaklaþýk 400 milyon yýl önce
bilim adamlarýnýn Karbon Dönemi
dedikleri bir çaðdan geçti. Bu dönemde
atmosferde, karbon dioksit formunda
muazzam miktarlarda karbon bulunuyordu.
Karbon Dioksit bir sera gazý olup,
Güneþin ýsýsýný tutar ve geri salýnmasýna
izin vermez. 70 milyon yýl süren ve
günümüzden 340 ila 410 milyon yýl
öncesine tekabül eden Karbon Dönemi
sýrasýnda yeryüzünün atmosferinde öylesine çok miktarlarda karbon dioksit vardý
ki, gezegenin ýsý derecesi
günümüzünkinden de daha yüksekti.
Yeryüzünün %25'i karalardan, %75'i
ise okyanuslardan oluþmuþtur ve o
dönemde gezegenimizin üzerinde bulunan kara parçalarý jeologlarýn "Pangaea"
diye tanýmladýklarý tek bir dev kýtadan
oluþmaktaydý.
Pangaea, kuþlarýn ve memelilerin ve
hatta dinozorlarýn gelmesinden çok önce
vardý ve oradaki tek yaþam formunu
balýklar, bitkiler, böcekler ve küçük
sürüngenler oluþturuyordu. Havadaki
yüksek karbondioksit miktarý hem güneþ
ýþýðýnýn enerjisini ýsý olarak hapsediyor
hem de ham madde olarak kullanabilmeleri ve istedikleri gibi geliþebilmeleri için bitkilere bol miktarda karbon temin ediyordu. Pangaea'nýn üzeri
boylarý yüzlerce feet'i bulan kesif bir
bitki tabakasýyla kaplanmýþtý. Çürüyen ve
ölen bitkilerin kalýntýlarý da bazý yerlerde
yüzlerce feet derinliðe ulaþmýþtý. Böylece
canlý ve ölü bitkilerin yeryüzünde oluþturduklarý tabakalar gitgide kalýnlaþmaya
baþladýlar ve bu 70 milyon yýldan fazla
bir süre boyunca devam etti.
Bitkiler büyüdükçe ve yayýldýkça,
yapraklarýný, gövdelerini ve köklerini

SEVGÝ DÜNYASI

oluþturabilmek için kullanmalarý gereken
karbonu giderek daha fazla hapsetmeye
baþladýlar. Dolayýsýyla, kalýn bitki
tabakasýnda kullanýlmak üzere tutulan
karbon, atmosferdeki karbon dioksit
seviyesinin azalmasýna yol açtý.
Bu arada yeryüzünün dörtte üçünü
kaplayan okyanuslar da tek hücreli
yosunlardan ve diðer mikroskobik bitkilerden oluþan dev miktarlardaki bitkilere
ev sahipliði yapmaktaydý. Bunlar da okyanuslarýn yüzeyindeki enerjiyi hapsediyorlardý. Okyanus bitkileri de atmosferde
bulunan karbondioksiti kendi hücrelerinde kullanabilmek için karbona dönüþtürüyor, çürüyüp öldükten sonra da okyanus tabanlarýnda birikmeye baþlýyorlardý.
Yaklaþýk 300 milyon yýl önce, büyük
bir felaket meydana geldi ve gezegenimizi sarsan beþ tane tarihi yok oluþtan
birisini gerçekleþtirdi. Hiç kimse bunun
neden olduðunu tam olarak bilememekte
ancak bunun bir kuyruklu yýldýz veya bir
astreoid çarpmasý neticesinde meydana
gelmiþ olabileceði varsayýmýnda bulunmaktadýrlar. Ancak bilinen bir þey var ki
bu, meydana gelen dev patlamanýn bir
tektonik hareket yaratarak Pangaea
kýtasýný ve iklimini geri dönülemez
biçimde deðiþtirerek yeniden düzenlemiþ
olduðudur. Bu hareket sýrasýnda
yeryüzünün kabuðu bir çok yerde
açýlmýþ, volkanlar püskürmüþ ve oluþan
yeni kýtalar okyanuslarýn içinde hareket
etmeye baþlamýþlardýr. Bir zamanlar
Pangaea'ya ait olan kara parçalarý birbirleriyle çarpýþarak milyonlarca hektarlýk
yeryüzünün bazý bölümlerinin daðlarla
kaplanmasýna neden olmuþlardýr. Kalýn
bitki tabakasý ise, 70 milyon yýllýk bir
deðere sahip olan depolanmýþ güneþ
enerjisiyle (içindeki karbonla birlikte)
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yerin altýna çökmüþtür.
Bu arada jeologlarýn Laurasia ve
Gonwana adýný verdikleri iki ana kýta
oluþmuþ ve 50 milyon yýl sonra ortaya
dinozorlarýn çýkmasýyla birlikte göreceli
bir denge dönemi yeryüzüne hakim
olmuþtur. Triassic ve Jurassic diye tabir
edilen dönemler ise, günümüzden 205
milyon yýl önce son bulmuþ ve bilim
adamlarýnýn çoðu tarafýndan kabul
edilmiþ bir görüþe göre baþka bir meteorun veya asteroitin gezenimize çarpmasýyla birlikte dinozorlarýn ortadan
kalkmasýna neden olan baþka büyük bir
yol oluþu tetiklemiþtir. Gezegenimiz
baþka bir jeolojik deðiþim dönemine girmiþ, Laurasia ve Gonwana adý verilen
kýtalar bu kez daha küçük parçalara
ayrýlmýþ ve ortaya þimdiki kýtalar (Asya,
Kuzey Amerika, Güney Amerika,
Avrupa, Avustralya, Afrika ve
Antarktika) çýkmýþtýr. Kýtalar biçiminde
yaratýlan daðlar birbirlerine doðru sürüklenmiþler ve þimdi milyonlarca yýl yaþýnda olan ve yeryüzünün yüzlerce feet
derinliklerinde bulunan bitki
tabakalarýnýn bazýlarý büyük basýnçlara
maruz kalacaklarý derinliklere
itilmiþlerdir.
Eski Gün Iþýðýný Kullanmak
Yaklaþýk 900 yýl önce, Avrupa ve
Asya'da yaþayan insanlar yeryüzü
tabakalarýnýn altýnda bulunan kömürü
keþfederek, yakmaya baþlamýþlardýr.
Ýçinde 300 milyon yýllýk depolanmýþ
günýþýðý bulunan kömür, eski bitki
tabakasýnýn yeryüzüne en yakýn olan kýsmýnda bulunuyordu. Kömürü yakan
insanlar hayatlarýnda ilk kez, geçmiþte
depolanmýþ güneþ ýþýðýnýn enerjisini kul-
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lanmýþ oldular.
Kömürün yaygýn bir þekilde kullanýmýndan önce atalarýmýz kuzey iklimlerinin soðuk kýþlarýnda hayatta kalabilmek
için ihtiyaç duyduklarý yakacaðý ormanlardan saðlamak zorundaydýlar. Ormanlar
mevcut güneþ ýþýðýnýn enerjisini hapsediyorlardý ve uzun ve karanlýk kýþ günlerinde bir þöminede veya evi ýsýtacak bir
sobada yanan odunlarla birlikte hapsettikleri bu güneþ ýþýðýný salýveriyorlardý.
Ancak, kömürün kullanýmý insanlarýn
mevcut güneþ ýþýðýna olan baðýmlýlýklarýný azalttý. Ýnsanlar bu kez ormanlarý
keserek bunlarý tarým yapabilecekleri
arazilere dönüþtürmeye baþladýlar.
Giderek daha fazla tarým arazisi elde
ettikleri için de daha fazla gýda üretmeye
baþladýlar ve 1000 yýlýnda beþ yüz milyon olan dünya nüfusu böylece 1800
yýlýnda bir milyara eriþmiþ oldu.
Ýþte bu, insan tarihinin kritik bir anýný
temsil etmektedir çünkü atalarýmýz bu
noktadan itibaren geçimlerini gezegenimizin güneþ ýþýðý deposundan kazanmaya
baþladýlar.
Sonunda bu öyle bir noktaya geldi ki,
atalarýmýz gezegenimize her gün düþen
güneþ ýþýðý miktarýndan daha fazlasýný
gýda, ýsý ve diðer maddelere dönüþmüþ
biçimde tüketmeye baþladýlar. Nüfus,
yeryüzünün kaynaklarýnýn ötesinde arttý.
Halbuki insanlar enerji ve gýda kaynaðý
olarak sadece kendi yörelerine düþen
mevcut güneþ ýþýðýný kullanabilselerdi bu
olmayacaktý.
Yani atalarýmýzýn kömür deposu sona
ermiþ olsaydý kendilerine tarým arazileri
yaratmamýþ olacaklardý (kýtlýðý göze
alarak) böylece de ýsýnmak için yeni
ormanlar yaratacaklar veya yeterince
gýdaya sahip olacaklar ancak kýþ mevsi-
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minde ölümüne donacaklardý. Bu durumda Kuzey Ýklimlerinde yaþamak yerine
hep beraber Ekvator bölgesine akýn edeceklerdi. Ancak gerçek þudur ki, insanlar
yakýtýn her zaman ellerinin altýnda bulunmasýndan dolayý, tarih boyunca her
zaman Ekvatordan uzak yaþama eðilimi
göstermiþlerdir.
Ayný eðilimi bugün de görmekteyiz
çünkü yakýtýn insanýn her zaman elinin
altýnda bulunabilmesi nüfusu buna
baðýmlý kýlmakta ancak tam tersi bir
durumda ise insanlarýn ýstýrap çekecekleri her þekliyle belli olmaktadýr.
Atalarýmýzýn kömürü bitmiþ olsaydý,
Doða bunun çaresini bularak nüfusu
kýsýtlayacaktý.
Bunun yerine atalarýmýz güneþ ýþýðýna
ait baþka bir banka hesabý yani baþka bir
kaynak keþfettiler. Bu, milyonlarca yýl
evvel okyanus tabanlarýna çökmüþ olan
bitki kalýntýlarý yani yeryüzünün altýna
hapsolmuþ ve tabakalar arasýna
sýkýþarak þimdi adýna petrol dediðimiz
forma dönüþmüþ olan baþka bir yakýttý.
Depolanmýþ güneþ ýþýðýnýn baþka bir
kaynaðý olan petrol, yaygýn biçimde ilk
kez 1850 yýlýnda Romanya'da kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bundan sonra 1859
yýlýnda A.B.D'nin Pennsylvania
eyaletinde petrol yataklarýnýn bulunmasýyla birlikte bu yakýt gerçek bir ün
kazanmýþtýr. O zamanlarda dünyanýn
nüfusu bir milyarýn biraz üzerindeydi
ve insan ýrký ise tarým arazilerine düþen
mevcut güneþ ýþýnlarýndan, hayvanlarýnýn yemlerinden ve Avrupa, Asya
ve Kuzey Amerika'dan çýkarýlan
kömürün yakýlmasýyla elde ettikleri
eski güneþ ýþýðý depolarýndan yararlanýyorlardý.
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Bol petrol rezervlerinin keþfi, eski
güneþ ýþýðýnýn gerçek deposunun
kapýlarýný açmýþtý insanoðluna.
Depolanmýþ olan bu eski güneþ ýþýðýný
ýsýnma ve enerji kaynaðý olarak kullanmaya baþlayan atalarýmýz, çiftlik hayvanlarý yerine traktör kullanýmýna geçtiklerinde ise gýda üretim becerilerini inanýlmaz þekilde geliþtirmeyi baþardýlar.
Ancak at ve öküz gibi hayvanlar mevcut
gün ýþýðýný kullanýyorlardý. Bunun için
her gün ot yiyorlardý ki bu da mevcut
güneþ ýþýðý kullanýlarak yetiþtiriliyordu.
Yüzlerce atýn bir günde tüketebileceði
güneþ ýþýðý enerjisini kullanan traktörlerle karþýlaþtýrýldýðýnda atlar yiyebildikleri
ve yiyeceklerini enerjiye dönüþtürebildikleri oranda çalýþabiliyorlardý.
Gelecek Ay: Konumuza : "Eski Güneþ
Iþýðýný Yakmanýn Diðer Yollarý" baþlýðýyla devam edeceðiz.
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