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Sevgili Dostlar

Sevgi Dünyasýnýn deðerli okuyucularýna,
13 Temmuz 2004 Salý günü saat 19.00da deðerli varlýðýmýz, baþkanýmýz,
liderimiz Dr. Refet Kayserilioðlunu kaybettik.
Haber, bol oksijen, açýklýk ve tatlý esintisi için iki senedir gittiði yerden,
Bodrumdan, geldi. 14 Temmuz günü onsuz bir dünyaya gözlerimizi açtýk.
Hastaydý. 2000 yýlýndan beri her sene yaz aylarýnda, tüm araþtýrmalara
raðmen nedeni bilinemeyen ve bulunamayan bir hastalýktan ötürü yüksek
ateþle yanýyordu. Ama iyileþecekti, inanýyorduk. Yine birlikte koþacaktýk,
her zaman her yerde olduðu gibi hep en önümüzde olacaktý, dimdik
yürüyecekti.
Dualarýmýz hep onun içindi. O hep vardý, yokluðunu düþünmedik bile.
Yaratanýn emrine, Onun buyruðuna kim direnebilirdi ki...
Yaþamýn anlamýný araþtýran, ölümden sonrasýna inanan, Yaratanýn
rýzasý için yaþayan bizler, þaþkýnlýðýmýzý, acýmýzý, birbirimize kenetlenerek,
aklýmýzý duygularýmýzý yönlendirmek için kullanarak yenmeye çalýþýyoruz.
Deðerlerine ve özelliklerine herkesin þahit olduðu ve ömürlerini pek
çok þeyden fedakârlýk yaparak insanlarýn hizmetine adamýþ olan kiþilerin
yerleri asla doldurulamaz.
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Onlar çalýþmayý baþ tacý eden, iyiliklerden köprüler kuran, iyi iliþkilerin
gelecekteki dostluklarýn þerbeti olacaðýný bilen, dertlilere derman olan ve
ömürlerinin her anýný Yüce Yaratanýn huzurunda olduklarýný bilerek
büyük bir saygý, sevgi ve tevazu ile geçirmeye çabalayan kiþilerdir.
Onun, 36 yýl önce, büyük bir görev aþkýyla yola çýkardýðý Sevgi Dünyasý
Dergisinin bu sayfasýný doldurmak iþte bu nedenle bizim için daha da
zor. Dr. Refet Kayserilioðlu, bu sayfalar aracýlýðýyla, saygýyý, sevgiyi,
iyiliði, hoþgörüyü, doðruluðu ve ilâhi düzenin ince kurallarýný hiç býkmadan
ve usanmadan aktardý bizlere.
Ýnsaný ve onun özünü tanýyan, seven ve sayan özgün kiþiliðiyle
yoðurduðu önemli ve deðerli hekimlik tecrübelerini, gerçekçi, yaþamýn
içinden ve insanlarý Yaratana yaklaþtýrýcý ve yakýnlaþtýrýcý örneklerle ve
öðütlerle sundu.
Bu nedenle onu uðurladýðýmýz ilanýn satýrlarý þu sözcüklerle bir teþekküre
dönüþtü:
Yeni Yolunda Hayýrla...
Ömrünün elli üç yýlýný ruhsal konularýn tanýnmasý ve Doðru Yaþama
Bilgilerinin yayýlmasý yoluna adayan, çok sayýda insanýn yetiþmesine
emeði geçen, besteleri ve sesiyle Türk müziðine katkýda bulunan,
Metapsiþik Cemiyeti, Dünya Sevgi Birliði, Dostluk Derneði
baþkanlýklarýnda bulunan, Ruh ve Madde, Ruh Dünyasý ve Sevgi Dünyasý
aylýk dergileriyle ve 10u aþkýn kitabýyla Türk Kültürüne hizmet eden
tecrübe ehli, deðerli, örnek insan Dr. M. Refet Kayserilioðlu
Hakka doðru sonsuz bir yolculuða çýkmýþtýr. Bu ýþýklý yolunda ona hayýrlar
ve esenlikler dileriz.
Eser, sevgi verilen engin bilgi ve duygunun marifetidir. Ruhsal
tekâmülümüzün harcýna koyduðu esaslarla, Sevgi Dünyasýný kurduðu
anki duygularýný ve heyecanýný yaþatmaya çalýþarak, onun sevgi ve bilgelik
dolu yolunu takip ederek yolculuðumuza devam edeceðiz.
Hayatýnýn en zor dönemlerinde dahi yazýlarýný bir kere bile aksatmamýþtýr,
ta ki hastalýðýndan dolayý kendinde olmadýðý zamanlara dek. Öyleyken
bile bu senenin ilk üç ayýnda yeni yazýlarýný yazmýþtý. Dergimiz hiçbir
zaman onsuz kalmayacak, tekrar tekrar da olsa yazýlarý yayýnlanacak.
Gittiði yerin iyi ve üstün olduðundan þüphemiz yok, ama aramýzda onu
hissetmek, duymak, onunla konuþup dertleþmek istiyoruz...
Sevgi Dünyasý
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Doðru Yaþama
Bilgisinden
Haberdar mýsýnýz?
Dr. Refet Kayserilioðlu

Dünyada iyi yaþamak, mutlu olmak ve
dünya hayatýný baþarýyla bitirmek için bir
DOÐRU YAÞAMA BÝLGÝSÝ vardýr.
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Yaþam bilgisini edinen kimse hem kendi hayatýný,
hem de toplumla iliþkilerini düzene koyar.
Baþkasý sizin adýnýza iyi, doðru ve çalýþkan olamaz.
Sizin adýnýza bilgisini ve sevgisini arttýramaz.
Kimse sizin adýnýza sabýr gösteremez. Yaþam bilgisi
herkesin bizzat kendisinin edinip uygulayacaðý bilgilerdir.
Bir anne, anne olmadan önce çocuk
terbiyesini öðrenmemiþse bir çok
yanlýþlar yapacaktýr. Yanlýþlarýyla çocuðuna bazen istemeden kötülükler
yapabilecektir. Her hatasýnýn acý sonuçlarýný gördükçe, bu ona bir tecrübe olacak, bir daha ayný yanlýþlarý
yapmamaya gayret edecektir. Böyle
denemelerle, birçok azap, üzüntü ve
piþmanlýklarla öðrenilen doðrular ve
bilgiler insan ruhuna iyice iþler ve
onun öz bilgisi olur þüphesiz. Ama bu
kadar acýlara katlanmadan da, daha
önce baþkalarýnýn bulduðu doðru yoldan giderek de çocuk terbiye edilebilir. Herkesin yeni baþtan Amerika'yý
keþfetmesine gerek yoktur. O zaman
giderilmesi imkânsýz bazý yanlýþlardan da korunulmuþ olunur. Çocuk terbiyesi diye bir bilim vardýr, pedagoji
derler adýna, bu bilimin ana prensipleri
her anne ve her baba tarafýndan öðrenilebilir. Öylece zamandan kazanýlmýþ,
hatalardan ve acýlardan sakýnýlmýþ
olunur.
Doðru Yaþama kurallarý insanlarýn
asýrlar boyu çalýþmalarýyla bulunmuþ
bilgilerdir. Birisi bu kurallarý öðrenmez ve onlara uymazsa hasta olur
veya vücudunda giderilmesi imkânsýz
bozukluklara yol açar. Meselâ diþin

saðlýk kurallarýna uymayan, diþlerini
her gün bir kere olsun fýrçalamayan
kiþi, diþlerinin çürümesine, dökülmesine yol açmýþ olur. Bir kaç diþi
çürüyüp döküldükten sonra diþi fýrçalamanýn zorunlu olduðunu anlamýþsa biraz geç kalmýþ olmaz mý?
Keza soðuða ve sýcaða maruz kalmak
da bir çok hastalýklara yol açabilir.
Belki de hayati bir tehlike gösterecek
bir hastalýða uðranýlabilir. Oysa
soðuktan veya sýcaktan korunulmuþ
olsa, vaktinde önlemleri alýnsaydý bu
hastalýk olmazdý. Saðlýk kurallarýný
öðrenmek, bilenlere devamlý akýl
danýþmak en doðru davranýþ deðil
midir?
Dünyada iyi yaþamak, mutlu
olmak ve dünya hayatýný baþarýyla bitirmek için de bir DOÐRU
YAÞAMA BÝLGÝSÝ vardýr. Yaþam
bilgisinden haberdar olmayan, yaþam
bilgisinin ilkelerini (prensiplerini)
benimseyip uygulamayan kiþi birçok
yanlýþlar yapar, bir çok defa giderilmesi imkânsýz zararlara ve kayýplara uðrar. Bazen de hayatýný boþa
geçirmiþ veya büsbütün kaybetmiþ
olur.
Doðru Yaþama bilgisini edinmiþ
kimse insanlarla ve toplumla iliþ-
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kilerini en doðru þekilde düzenler.
Kendine deðer vermenin, kendi yeteneklerini görmenin gereðini kavrar.
Korkularýn çoðu kez bilgi ve tecrübe
eksikliðinden olduðunu anlar. Baþkalarýný sevmenin, saymanýn, hizmet ve
yardým etmenin hayýrlarýný görür.
Bencilliðin bir yerden sonra zarar
verdiðini anlar.
DOÐRU YAÞAMA BÝLGÝSÝNÝ
BÝLMEMENÝN ZARARLARI
Yaþam bilgisini bilmeden, hatta
böyle bir bilginin varlýðýndan bile
haberdar olmadan yaþayanlar vardýr.
Onlar doðarlar, aileleri ya iyi terbiye
vermiþtir, az zarara uðrayarak yaþamlarýný sürdürürler. Ya da iyi terbiye verememiþtir, rüzgârýn saða sola
savurmasýyla uçuþan yapraklar gibi
oradan oraya sürüklenirler. Zarara
uðrarlar ve zarar verirler. Ama ister
terbiye almýþ, ister almamýþ olsunlar,
yaþam bilgisinden haberdar deðillerse þuursuz ve gayesiz bir ömür sürerler. Yaþamlarý etki ve tepki zincirleri
içinde sürer gider. Acýdan kaçar, hazza koþarlar. Günü kurtarmaya, günü
gün etmeye çabalarlar. Yarýnlar için
düþündükleri yalnýzca para ve mal
biriktirmektir. Kaçýnamadýklarý zararlar, hastalýk, kaza, belâ ve ölüm
olasýlýðý karþýsýnda da büyük ümitsizlik, korku ve paniðe kapýlýrlar.
Doðru Yaþama bilgisinden haberdar olmayanlar için hayatýn bir
gayesi düþünülemez. Bunlara göre,
Allah diye bir varlýk yoktur, varsa bile
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çok zalimdir, adaletsizdir ve merhametsizdir. Baþkalarýný düþünmek,
baþkalarý için sýkýntýya girmek saçmadýr ve enayiliktir. Bir nevi ticaret
olarak baþkalarýný düþünür görünmek
de lâzýmdýr. Ara sýra ufak fedakârlýklar da yapmak lâzýmdýr. Kaz gelecek
yerden tavuk esirgenmez. Saðcýlýk ve
solculuk, milliyetçilik ve dincilik ticareti yapanlar da böyledirler.
Doðru Yaþama bilgisinden haberdar
olmayanlarýn en akýllýlarýnýn ve en
kurnazlarýnýn yapabildikleri þeyler,
insanlarý sömürmek, kendilerine daha
iyi çýkar saðlamak için ince düzenlerle,
gizli çýkar aðlarý kurmaktýr. Ama o
aðlara düþenler de bir gün uyanýrlar,
düþtükleri tuzaklarý keþfederler ve
kendilerini aldatanlarýn yüzüne vururlar. Öyleyse aldatarak, kandýrarak,
yalnýz kendini ve çýkarýný düþünerek
yaþamak uzun ömürlü olmuyor. Bir
gün bütün kötülükler ortaya dökülüyor. Çok þey birden kaybediliveriyor.
DOÐRU YAÞAMA BÝLGÝSÝNÝN
FAYDALARI
Doðru Yaþama bilgisi, insanýn
dünyada ve dünyadan sonraki hayatta
mutlu olmasýný ve iyi yaþamasýný
saðlayacak bilgilerdir. Dünya bir
olgunluk ve yükselme okulu ise, o
okulda baþarýya ulaþmak için nasýl
yaþanýlacaðýný, hayatýn nasýl geçirileceðini, ne gibi kurallara uyulacaðýný
bilmek gerekir. Ýþte yaþam bilgisi
insanlara bu kurallarý ve esaslarý
bildirecektir.
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Doðru Yaþama Bilgisinin bildireceði esaslarý ve kurallarý uygulayan
kiþiler, hem kendileri huzurlu ve mutlu
olurlar, hem de baþkalarýný mutlu
ederler ve birlikte yücelirler. Yaþam
bilgisi ilk adýmda kiþiyi en büyük
ilkellik olan egoistlikten, yalnýz kendi
çýkarýný düþünmekten kurtarýr çünkü.
Dünyada insana yaraþýr bir düzenin
kurulmasý ancak yaþam bilgilerinin
öðrenilmesi ve bütün ülkelerce uygulanmasý ile mümkün olur.
Doðru Yaþama bilgisi insan iliþkilerini en doðru ve saðlýklý bir biçimde düzene koymayý amaçlar. Bu
bilgiler, en doðru biçimde ve en baþta
kendimizi aldatmadan uygulanýrsa,
insanlarla, toplumla iliþkilerimizde
bizi daima baþarýya ve sevince götürür.
Yaþam bilgisi yalnýz insan iliþkilerini
deðil, ayný zamanda insanýn bizzat
kendisini de düzene koyar. Onu yanlýþ
düþüncelerden, yanlýþ tutum ve
davranýþlardan korur. Böylece bir çok
üzüntüyü daha baþlamadan önlemiþ
olur. Baþlamýþ sýkýntý ve üzüntüleri
de giderir, hiç deðilse durdurur. Çünkü
yaþam bilgisi doðru yaþamanýn
yollarýný öðretir.
DOÐRU YAÞAMA BÝLGÝSÝ
NEDEN GEREKLÝDÝR
Musikiyi bana öðreten deðerli
hocam sayýn Hüseyin Saadettin Arel,
ayný zamanda çok geniþ kültürlü bir
hukukçu ve bir bilim adamý idi. O bir
konuþmasýnda þöyle demiþti: "Ýnsan
dünyaya gelirken beraberinde nasýl

yaþayacaðýný öðreten bir tarifnameyi
getirmiyor. Her þeyi burada kendi
tecrübeleriyle bulmak zorunda
kalýyor."
Bu söz bir dereceye kadar doðru,
insan bir yönüyle serbest ve baðýmsýz bir iradeyle dünyaya geliyor. O
baðýmsýz iradesiyle doðru davranýyor
veya yanlýþ davranýyor. Doðru davranmýþsa hem dünyada huzurlu ve mutlu
oluyor, hem de öte dünyada mükâfatlara ulaþýyor. Yanlýþ davranmýþsa
hem burada sýkýntý ve belâlara uðruyor, hem de ötede azaba ulaþýyor.
Ama çok þükür ki insan dünyada
büsbütün bilgisiz ve baþýboþ býrakýlmamýþ halde. Bir kere ilk devirlerden beri peygamberler veya yol
gösterici ulu veya ermiþ denilen kiþiler
aracýlýðýyla insanoðluna doðru yol ve
doðru davranýþlar gösterile gelmiþtir.
Daha sonra insanlýðýn yýllardýr biriken
tecrübeleri ve araþtýrmalarý yeni
nesillere bilgi hazineleri olarak aktarýla
gelmiþtir. Atalar evlâtlara verdikleri
terbiyelerle küçük yaþtan doðru davranýþlara alýþtýrmýþlardýr çocuklarýný.
Bütün bunlarla insan, bazý eksik ve
hatalarla da olsa, doðru davranýþlarý
ve doðru yollarý öðrene gelmiþtir. Ama
elbette devir ilerledikçe insanýn bilgi
ihtiyacý artmýþ, eski doðrularýn bazýsý günün yeni koþullarýna çözüm
getiremez olmuþtur. O zaman yeni ve
daha üstün doðrular, eski ve eksik
doðrularýn yerini almýþtýr.
Ayrýca insanoðlu, kendisine ister
küçükten terbiye yoluyla benimsetilmiþ olsun, ister sonradan kitapla
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veya öðretmenlerle öðretilmiþ olsun
edindiði bütün bilgileri kendi tecrübeleriyle de doðrulamak gereðini duymuþtur. Tecrübeleri onlara
edindikleri bilgilerin doðruluðunu
kanýtlamýþsa bilgileri iyice kökleþmiþtir. Tecrübeleri, ya kendi dikkatsizlikleri yüzünden, ya da gerçekten
bilgilerin eksik oluþu yüzünden, edindikleri bilgilerin tam doðru olmadýðýný
göstermiþse, o zaman bir bocalama
baþlamýþ ve iþ bir inanç bunalýmýna
kadar gitmiþ demektir. Bu bunalým,
onlarý yeni ve üstün bilgileri aramaya
yöneltebilmiþse hayýrlý bir görev
yapmýþ demektir. O bunalým, çoðu
zaman insanlarýn araþtýrmaktan ve
düþünmekten kaçmalarý yüzünden,
kiþileri inkâra ve
isyana da sürükleyebilir. Çünkü
inkâr ve isyan,
araþtýrmaktan ve
düþünmekten daha kolaydýr. Bu
kolay yol, aslýnda insan için daha azaplý, yalnýzlýða götürücü ve
daha uzun bir
yoldur. Tecrübesizler bunu ilk
önce göremiyorlar.
Ýþte bu sebeple insanlara
daima yol göstermek, daima
yardým etmek,
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daima destek olup doðrulan bulmasýna ön ayak olmak gerekmektedir.
Ýlâhi Ýdare Mekanizmasý bunu her
zaman yapa gelmiþtir. Bunun için bir
veya birçok insaný görevli, aracý olarak
kullana gelmiþtir. O görevli kiþiler görevlerini en iyi þekilde yaparak insanlarý isyandan, inkârdan ve bunalýmlardan kurtarmýþlardýr. Onlarý
azaplardan ve belâlardan korumuþlardýr. Çünkü isyân ve inkâr, ilâhi bir
düzenin varlýðýný görmemektir. Böyle
bir düzenden haberdar olmayansa,
yaptýðýnýn yanýna kâr kalacaðýný sanarak, kolayca kötülüklere, haksýzlýklara ve zulme sapabilir. Bu da hem
o kiþide, hem onun çevresinde ve hem
de onun bulunduðu toplumda huzur
býrakmaz. Huzursuz, haksýz ve hukuksuz bir toplum ise herkes
için yalnýz bitmeyen azap ve ýstýraplar kaynaðý
olur.
DOÐRU
YA Þ A M A
BÝLGÝSÝ
NELERÝ
ÝÇERÝR
Ýþte size Yaþam Bilgisinin
bazý örnekleri:
1. Zararýn neresinden dönülürse kârdýr.
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2. Çabuk ümitsizliðe, çabuk korkuya, çabuk endiþeye ve paniðe kapýlmak insanlarý yanlýþa, hatalý davranýþlara ve baþarýsýzlýða götürür.
3. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
4. Keskin sirke küpüne zarardýr.
5. Sabýrla en büyük baþarýya
ulaþýlýr.
6. Sabýr büyük bir güçtür ve sabýr
göstermek yüceliktir.
7. Allah'a güvenmek, O'na sýðýnmak ve hayrý O'ndan dileyerek iþe
koyulmak gerekir.
8. Sevgi ile her iþ daha kolay yapýlýr, her kapý daha kolay açýlýr.
9. Bilgi ile yapýlan iþte zarar az,
kazanç çoktur.
10. Doðru olan hiçbir þeyden
korkmaz, çünkü doðrularýn gözle görünmeyen ordularý vardýr.
11. Doðru olmayan korksa da,
gizlese de bir gün ayýplarýnýn ortaya
dökülmesini önleyemez.
12. Hak her þeyin üstündedir.
Ýnsanlar için hak olan birbirlerine
gönülden dileyerek verdikleridir.
13. Gönülden dileyerek vermek
insana huzuru getirir.
14. Ýnsanýn varoluþunun en büyük
gayesi iyilik ve hizmettir. Veren, iyilik
eden, hizmet eden, seven kurtulur.
15. Yükselmenin merdiveni beþ
basamaklýdýr: Ýyilik, doðruluk, çalýþmak, bilgi ve sevmek. Ancak bunlarý
tam yapanlar tam yüceliðe ulaþýrlar.
16. Gurur ve kiþilik davasý yapmadan, hatadan kolayca dönmek,
akýllý ve olgun insanlarýn davranýþýdýr.
17. Danýþmak, fikir alýþveriþinde

bulunmak insaný bir çok yanlýþlardan
korur.
18. Önce ben deðil, önce sen diyebilen, gerçek insanlýðý ve mutluluðu
bulur.
19. Büyüdükçe küçülmesini bilen
hayatýn esas gereðini görmüþ olandýr.
Çünkü herkesin özünde O'ndan, O'nun
S e v g i s i n d e n b i r p a r ç a v a r d ý r.
20. Aldattýðýný sanan, aslýnda aldanandýr.
21. Kötülük de, iyilik de dönücüdür.
22. Daha iyi bilen, ileriyi daha iyi
görendir. Baþkanlýk bilgidedir.
23. Birlik ve dayanýþma insanlarý
daha güçlü yapar.
24. Kendine yapýlmasýný istemediðin þeyi baþkasýna yapma.
25. Yaþamýn üç büyük gayesi: Yükselmek, arýnmak, insanlarla gönül
birliðine ulaþmaktýr.
Doðru Yaþama bilgisinden bazý
örnekleri, özlü sözler halinde size
sunmaya çalýþtým. Görülüyor ki bu
bilgiler, insanýn yolunu aydýnlatan
parlak ampuller gibidir. O bilgilerin
doðruluðu derhal görülüyor. Eminim
hepiniz onlarýn doðruluðundan þüphe
etmiyorsunuz. Ama onlarý uygulamakta zorluk çektiðinizi söyleyeceksiniz. Kolaylýk zorluðun yaný
baþýndadýr. Zorluk yapýlacak iþi gözde
büyütmekten olur önce. Sonra da onu
ruha tam benimsetememiþ olmaktan
gelir.
Bilgilerin doðruluðunu ruha
benimsetmek için devamlý doðruluðunu düþünmek, onlarý mutlaka
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yapmaya karar vermek ve yapmak için
çaba harcamak gerekir. O bilgileri uygulamak hiç zor deðildir. Bazý kötülerin geçici ve kolay baþarýlarý, bizi
ne onlara özendirmeli, ne de doðruluðun zor olduðunu düþündürmelidir. Doðru yolda yürümek daima
daha tehlikesizdir, daha rahat ve daha
huzurludur. Kötü olan, yanlýþ yapan,
daima kötülüklerinin ve hatalarýnýn
ortaya döküleceðinden korkar durur.
Kötülüðünü gizlemek için de daha
büyük kötülüklere, kolayca sapýverir.
Böylece suçu, korkusu ve arkadan
gelecek belâlarý da büyüdükçe büyür.
Doðru Yaþama bilgisi, insanlarý
azaptan, belâdan, korkudan, kötülüklerden, hayatýný ve geleceðini kaybetmekten koruyan ana esaslarý
bildirir. Bu ana esaslar kýsmen ilâhi
âlemin insanlara bildirdiklerinden,
kýsmen de insanlarýn tecrübeleriyle
edindikleri bilgilerden oluþur.
EN ÖNEMLÝ BÝLGÝ
Görüyorsunuz ki dünyadaki en
önemli bilgi Doðru Yaþama Bilgisidir. Saðlýk bilgisi de çok önemli
bir bilgidir, þüphesiz. Ama onda insan
kendisine nelerin zararlý, nelerin
yararlý olduðunu az çok bilebilir. Bilmese de hasta olmasý, çekeceði aðrý
ve sancýlar ona yanlýþýný ister istemez
öðretir. Gideceði bir doktor ona neleri
yemesi, neleri yememesi ve nelerden
sakýnmasý gerektiðini en doðru þekilde söyleyebilir. Hukuk bilgisi de
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önemlidir, iktisat bilgisi de, hatta
meteoroloji bilgisi de önemlidir. Ama
insan onlarý bilmeden de bilenlerin
yol göstermelerine uyarak doðru yolda
gidebilir.
Doðru Yaþama bilgilerini ise,
herkesin mutlaka bilmesi, yalnýz bilmesi de deðil, doðruluðuna inanarak
mutlaka benimsemesi lâzýmdýr. Aksi
halde insan onlarý uygulamaz. Uygulamamasýnýn belâsý ve zararý da çoðu
kez hemen görülmez, yavaþ meydana
çýkar. Kiþi onlarý uygulamadan da
hayatýný iyi, mutlu ve baþarýlý sürdürebileceði yanýlgýsýna düþer. Ýþte
bunlar zararýn büyük olmasýna, bazen
giderilmesi imkânsýz kayýplarýn meydana gelmesine yol açar.
Doðru Yaþama bilgisi herkesin bizzat kendisinin uygulamak zorunda
olduðu bilgilerdir. Onlarý sizin adýnýza
baþkalarý uygulayamaz. Baþkasý sizin
adýnýza iyi, sizin adýnýza doðru, sizin
adýnýza bilgili, düzenli ve çalýþkan
olamaz. Kimse sizin adýnýza baþkalarýný sevemez. Sizin adýnýza aþýk olamaz. Sizin adýnýza piþmanlýk duyamaz. Kimse sizin adýnýza sabýr gösteremez. Bunlar ancak ve mutlaka sizin yapmanýz gereken, uygulamanýz
gereken iþlerdir. Bunlar yaþam bilgisine uygun olarak yapýlýrsa insaný
baþarýya, huzura ve mutluluða götüecek þeylerdir. Bu bilgileri herkesin
mutlaka bilmesi, öðrenmesi ve benimsemesi zorunluluðu bundan dolayýdýr.
Uygulayýcýsý mutlaka herkesin
kendisidir.
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Sevgi Dünyasý
Nadide Kýlýç

Bir Can Böyle Yoðruldu

O, bizim ulu çýnar gibi varlýðýndan sevinç duyduðumuz,
güç ve güveni zahmetsizce aldýðýmýz,
yaþamýmýzýn her adýmýna destek veren bilge bir insandý.
Varlýðýna dayanarak, yaþamýn zorluklarýna çare bulduðumuz
Yanýnda sýnýrsýz bir þefkat denizinde ummana doðru
kulaç attýðýmýz sevgisinin ve hoþgörüsünün karþýsýnda þýmarmayý
göze alamadýðýmýz yüreðimizdeki ona duyduðumuz derin saygýmýzý
yaþam iksirimiz gibi elzem bildiðimiz

Sevgi Dünyasý
Bir objeyi, bir konuyu, en doðru
sözcükler bulup, anlaþýlýr cümleler
kurarak yazmak kolay. Hattâ bir
insanýn biyografisini kaleme alýp
yaþamýnýn nasýl geçtiðini belirtmek
de zor deðil. En zor olan onu anlatmak. Gönlümüzün kor gibi yandýðý
þu günlerde, sizlere onun ardýndan,
ondan bahsetmek zor. Çünkü sözcükler yetmez onu anlatmaya. Sayfalar bitmez. O sözcüklere sýðmaz ki.
Tümceler onun gönül telinde titreþen
sonsuz þefkatinin, dünyadaki her þeye, herkese akmaya hazýr koþulsuz
sevgisinin aynasý olabilir mi? Bitkiye
de, hayvana da, insana da ayný mukaddes sayfayla yaklaþýp, düþüncelerine yerleþtirebilen, kurda kuþa
yem olur gibi insanýn önünde, istismara sessiz kalabilen yüreðinin
enginliðini, sabrýný ölçebilecek bir
birim var mýdýr? Ýnsanýn insana farksýzlýðýna iman edip, Yaratan sevgisiyle
secde eden gönlünün diline, gözünün
yaþýna hangi kalem tanýklýk edebilir?
Ýsmi gibi Refetçe, bir vazifenin neferi
olup çýra gibi bütün diðer gönüllerde
Onun yerini yapmak için yanýp yanýp
tutuþan yüreðinin ateþini, nidalar
söndürebilir mi?
Sevgi sevgi yanan gönlüm,
Gönülleri tutuþtursun
Tüm sevenler halka olsun
Dönsünler çevrende Rabbim
Rabbim Allah emrindeyim
Aþkým Allah yolundayým (1)
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28 Nisan 1922de Konya, Karamanda baþlar yaþamý. Ýlk hayat eðitimini, bilgili ve erdemli bir din adamý olan babasý Bahri Kayserilioðlunun derin bilgisi ve örnek davranýþlarýndan etkilenerek alýr. Gönlü,
kendi sesi gibi güzel olan annesinden
dinlediði güzel naðmelerle evlerinden
yayýlan ilâhilerle coþar. Çocukluðu
yedi kardeþ bir evde, gönül dergâhýný
iyilikler, güzellikler içinde, gerçek bir
yardýmlaþma, paylaþmanýn hüküm
sürdüðü, birlik ve dirlik ortamýnda
geçer. Böylece, salt insanýn eksikliðinin insaný esir alan ezikliðine yakalamadan, Dünyaya bambaþka bir göz
ve anlayýþla bakmayý öðrendi.
Dünya niçin yalan olsun?
Ýnsan niçin kanan olsun?
Aklýn bilgin saðlam ise
Ýþler niçin terse dönsün?
Alýnacak bilgi vardýr
Tadýlacak sevgi vardýr
Dünya geçit elbet ruha
Takýlacak kanat vardýr
Deðerini bileceksin
Nice yollar geçeceksin
Üzülerek ter dökerek,
Nice güller dereceksin
Þan, mal, mevki araç sana
Bilmek için hizmet için
Gönlünü bir arýt yýka
Bak, gör yaþam ermek için (2)

Sevgi Dünyasý
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Gerçekten þan, mal, mevki araç
olur ona, hizmet için çýktýðý yolda.
Liseye kadar Karamanda kalýp,
parasýz yatýlý olarak Kabataþ Erkek
Lisesini ve Ýstanbul Üniversitesi Týp
Fakültesini bitirerek doktor olur.
Fakülte yýllarýnda 1943-1948 yýllarý
arasýnda Ýstanbul Belediye Konservatuvarýna da devam eder. H. Sadetin Arelden ileri solfej, armoni,
kontrpuan ve prozodi dersleri alýr.
Laika Karabey ve Fahrettin Çimenli
gibi müzik üstadlarýndan saz dersleri
alarak Tanbur öðrenir. Müzikle ve
Týpla iç içe bir yaþam onun bizzat
bilimselliði deneyerek, varlýký irdeleyerek, her doktor gibi insaný hayata
döndürmek için çýrpýnarak, ter dökerek
geçer.
Ýnsan bedenindeki ihtiþamlý iþleyiþin karþýsýnda, bu muazzam kurgunun sahibine baðlanýr bu kez. Bir ilim
adamýnýn hayranlýðýyla. Müzikle
beslenen bu hayranlýk, güftelerde þiir
olur, söz olur ortaya çýkar. Yaratana
sevgisini dillendirir:
Her bir zerre dile gelse,
Bir aðýzdan sevgim sunsa,
Tüm canlýlar tanýk olsa
Yine bitmez sevgim sana
Yerde gökte seni sorsam
Iþýk olup uçup varsam
Kalbim elimde sunsam
Yine bitmez övgüm sana (3)

O hiçbir zaman öðrendikleriyle
yetinmez. Derinleþerek araþtýrmayý,
çalýþýp didinerek, yepyeni bilgilere
ulaþmayý amaç edinir. Sayýsýz besteler
çýkar Türk Sanat Müziði formunda.
Þiirlerle birleþir. Þiirlerinde çoðu zaman, sevgi, aþk, Yaratana hasret,
dostluk, birlik, kardeþlik, kimi zaman
koþulsuz seven yüreðinde sorumluluk
hissederek, insanýn eksikliklerinden,
yanlýþlara saplanan yaþamlara zarif
bir uyarý vardýr.
Ben ben diyen bencil kimse
Sevemez kimseyi gerçekte
Yalnýz alkýþ, yalnýz çýkar,
Onun için geçer akçe
Benden önce sen diyene
Herkese deðer verene
Ýnsaný kutsal bilene
Saygý duyar bütün dünya
Düþmanlýðýn, kötülüðün
Dünyadaki her dövüþün
Bencilliktir tek sebebi
Evlerdeki o hýrgürün (4)
Týpta da yenilik peþindedir. Ýstanbul Üniversitesi Radyoloji
Kliniðinde ihtisas yaparak 1957
yýlýnda Röntgen teþhis ve tedavi
uzmaný olur. Ayný yýl, Ýþçi Sigortalarý
Kadýköy Dispanserinde uzman olarak
çalýþýr. Ancak beþ yýl bu görevde
kalabilir. Çünkü içindeki o yeniliðe
açýk, araþtýrmaya, incelemeye yönelten
merakýyla, çalýþmaktan, didinmekten
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ayrý duramaz. Bu itilimiyle yepyeni
bir alanýn ve tedavi yönteminin öncüsü olur. Ülkemizde pek çok alanda
kendini gösteren baðnazlýða, eskiye
dört elle tutunup kalan Týp otoritelerinin baskýsýna yenik düþmeden
inatla ve azimle çalýþmaya baþlar. 1960
yýlýnda kendi muayenehanesinde hipnozla tedavide baþarýlý olur. Hipnotizmayý 1955 yýlýnda Dr. Bedri
Ruhselmandan öðrenmiþtir. Giderek
hipnozla tedavinin ülkemizde bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmesi
içinde ayrýca ter döker. Tüm dayatmalara karþý inançla karþý durup, diðer
meslektaþlarýnýn da benimseyerek
kabul etmelerine sebep olur. Ülkemizde hipnoz, artýk bir bilimsel tedavi
yöntemi olarak uygulanmaktadýr.
Onun yaþamýnýn rotasýný tümden
etkileyen, hizmet aþkýyla her türlü
varsýllýðý bir yana býrakmasýna neden
olan Dr. Bedri Ruhselmanla karþýlaþmasýdýr. 1946 yýlýnda henüz Týp
talebesi iken Dr. Bedri Ruhselmanýn
Ruh ve Kâinat kitabýný okurken, ta
baba ocaðýnda gönlüne ekilen düþünce
deðirmeninde öðüttüðü bilgilerin
üstüne, yenilerinin filizlendiðini görür. Bu yeniliðin peþine düþer. Bedri
Beyle bizzat tanýþýp, çalýþmaya baþlar. Daha önce ülkedeki ekonomik ve
siyasi atmosferdeki sýkýntýlar yüzünden Amerikaya göç için müracaatý
kabul edilmiþtir. Ülke koþullarýna
raðmen, Bedri Beyle baþladýðý ruhsal çalýþmalar daha baskýn çýkar. Bu
alanda çalýþmak için karþý koyulma-
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yacak bir itilim içindedir.
Karaman Gazetesinde siyasi ve
ruhsal konularda yazmaya baþlar.
Ýstanbulda yayýmlanan Yirminci
Asýr dergisine de ayný konularda
yazýlar gönderir. Bununla da kalmaz.
Dr. Bedri Ruhselmanýn baþkaný olduðu Metapsiþik Derneðinin kurulmasý çalýþmalarýna hizmet eder. 1955
yýlýnda ikinci baþkan olur. 1957 yýlýnda
Dr. Bedri Beyin kendi isteði ile ayrýlmasý ile Metapsiþik Derneði Baþkaný olur. Gerçek bir hizmet adamýnýn
heyecaný ile adeta gönlünü, yaþamýný
ortaya koyar. Bütün imkânsýzlýklara,
ekonomik yokluða raðmen dernek
adýna Ruh ve Madde dergisinin yayýmlanmasýný saðlar. Bizzat gezerek,
Dergi projesini anlatarak, firmalardan aldýðý ilan ve reklam gelirleriyle
ilk sayýsýný hazýrlar. Dergi yayýmlandýkça Türkiyede yine yeni bir alanda, yeni bilgilerle tanýþýr, benimser.
Ruhsal konularýn ülke geneline
yayýlmasý için baþlattýðý gayretler,
semeresini verirken, hiç de haketmediði sýkýntýlarý, üzüntüleri yaþamak zorunda kalýr. En yakýn çalýþma
arkadaþlarý tarafýndan, hani meyve
veren aðaç misali mesnetsiz ithamlarýn içine çekilmek istenir. Gönül
birliði, hizmet beraberliði içinde
olduðu arkadaþlarýndan gördüðü bu
tavýrlar onu çok üzer. 1962 yýlýnda
Metapisiþik Derneðinden ayrýlýr. Bu
tür kadirbilmezliklerle ve daha da ileri
giden hareketlerle hayatý boyunca
birçok kez karþýlaþacaktýr..
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Bütün hizmet ehli insanlar gibi
durmaz, uslanmaz bir gönül sahibidir.
Olimposta Zeusa yalvarýp Dünyayý
sýrtlamak isteyen Atlas gibi en zor
iþlere amadedir. 1963 yýlýnda kendi
adýna 6 yýl süre ile Ruh Dünyasý
dergisini yayýmlamaya baþlar. Daha
sonra derginin ismi Sevgi Dünyasý
olarak deðiþir.
Ruhsal çalýþmalarýna büyük bir
þevkle devam etmektedir. 5 Ekim 1964
yýlýnda Beyti Dost isimli varlýkla karþýlaþmasý ise yaþamýnýn dönüm noktasý
olur. Ve yýllardýr kabarýp, kabarýp kaynayan gönlüne þifa olan, serinlik
getiren, sorumluluk veren Beyti Dost
öðretilerinde kendini bulur. Bu öðretilerdeki Doðru Yaþama Bilgilerini
gerçek sahiplerine, insanlýða ulaþtýrmak için 1965 yýlýnda, ona hizmet
dostu olan arkadaþlarýyla birlikte
Dünya Sevgi Birliði derneðini kurar.
Bu dernek 16 yýl faaliyetlerini devam
ettirir. Topluma çok hayýrlý hizmetlerde bulunan bu dernek çatýsý içinde,
kültürel faaliyetler, sanatsal çalýþmalarla da ülke insanýna güzellikler
içinde Doðru Yaþama Bilgilerini
ulaþtýrmaya çalýþýr. Þölenler, kermesler
gibi hayýrlý hizmetlerin yaný sýra
Tiyatro faaliyetleri baþlar. Beþ Basamak Tiyatrosu ismini yine bu bilgilerden almýþtýr. Çünkü Doðru Yaþama
Bilgilerinde yaþamda tekâmülün en
yalýn reçetesi verilmiþ, insana Yükselmenin Merdiveni Beþ Basamaklýdýr diye iþaret edilmiþtir. 1986
yýlýnda ise bu kez Dostluk Derneði

çatýsý altýnda ülkenin ve insanlýðýn
birliðini saðlayacak bilgileri yayma
iþine devam eder.
Seversen kardeþini,
Gönlün neþe dolacak;
Bir olunca insanlar,
Dünya cennet olacak...
Kardeþleriz her renkten,
Her milletten, her dinden;
Düþmanlýðý, nefreti,
Atmalýyýz gönülden...
Ayný Allahýn kulu,
Ayný yolun yolcusu,
Özümüz, þeklimiz bir,
Dünyalýyýz hepimiz...
Kavgalarý kesmeli,
Çalýþmalý, sevmeli,
Bizde olan þeyleri,
Kardeþlere vermeli... (5)
Güngör Özyiðit onu þöyle anlatýyor: Kendisini 1960 yýlýndan beri
izleyen biri olarak karþýtlarýn birliðini,
onun ilginç kiþiliðinde gözlemlemiþimdir. Temizliði, saflýðý ve içtenliði
ile çocuk gibi. Bilgisi, anlayýþý, sabrý,
azmi, hoþgörüsü ve baðýþlamasý ile
büyük biri, saðlýk, dinçlik ve yeniliðe
açýk oluþu yönünden çok genç, beyaz
saçlarý ve sakalý, çok yol yürümüþlüðü
ve gün görmüþlüðü ile yaþlý bir
bilge 
O, bizim ulu çýnar gibi varlýðýndan
sevinç duyduðumuz, güç ve güveni
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zahmetsizce aldýðýmýz, yaþamýmýzýn
her adýmýna destek veren bilge bir
insandý. Varlýðýna dayanarak, yaþamýn zorluklarýna çare bulduðumuz
Yanýnda sýnýrsýz bir þefkat denizinde
ummana doðru kulaç attýðýmýz sevgisinin ve hoþgörüsünün karþýsýnda
þýmarmayý göze alamadýðýmýz
yüreðimizdeki ona duyduðumuz derin
saygýmýzý yaþam iksirimiz gibi elzem
bildiðimiz
Bir hayata birçok hayata sýðamayacak kadar pek çok iþi, keyifle, sevinçle yapýverdiðini gözlemlediðimiz... Dünyaya kök salmýþ ulu bir
çýnar veya herkes gibi fiziksel zafiyetler geçiren, duyan, gören, düþünen, aðlayan gülen, veren, alan, seven,
aþýk olan, kendisine yapýlan entrikalarýn karþýsýnda hayrete düþen,
komplo kurmaya çalýþanlara karþý
sadece þaþkýn derken, gülyüzünde
yansýyan merhametiyle ululaþan bir
insan.
Onunla ilgili söylenecek çok þeyler
var daha. Arkasýnda onca beste, þiir,
yazdýðý kitaplarla Ve bir can, bir
ömür içinde böyle yoðruldu
Bir
ömür böyle geçti. Canlar býraktý
ardýnda özlemiyle yoðrulan,
özleminde
Þimdi bizi Türkmen Yunus teselli
eder oldu: Ölürse tenler ölür, canlar
ölesi deðil.
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BÝR CAN YOÐRULDU
Ýþte
Bir can yoðruldu kardeþ
Ýþkence teknesinde
Unu canýmdan
Mayasý kanýmdan
Suyu, gözyaþlarýmdan
Benlik eleðinden elendi,
Yalan ateþinde demlendi
Ýftira kepeðine belendi
Sonra, atýldý bir fýrýna da
Açýlmaz bir kapýnýn ardýnda,
Bekledi, bekledi
Ümit etti bekledi
Ümidini yitirdi, bekledi
Ýsyan etti, bekledi
Gözyaþý döktü, bekledi
Kýþ dedi, bekledi
Yaz dedi bekledi
Bir görünmez eller,
Bir görünmez þeyler ekledi
Piþti mi piþmedi mi
Bilemem ama
Yoðruldu acýyla,
Yoðruldu tatlýyla
Yoðruldu kanýyla, gözyaþlarýyla
Kim bilir belki
Ona kul olmak için!
Kimbilir belki de
Kula, kul olmak için!..

Þiirler, Dr. Refet Kayserilioðlunun Bir Can Yoðruldu isimli þiir kitabýndan alýnmýþtýr.
(1) Aralýk 1979; Segâh ilâhi olarak bestelendi.
(2) Eylül 1984
(3) 26 Haziran - 1 Temmuz 1978
(4) 20 Eylül 1984; Nihâvent makamýnda Hafif Batý Müziði tarzýnda bestelendi. Eurovision Þarký Yarýþmasýna girdi.
(5) Temmuz 1972; Ayný tarihte Bûselik makamýnda þarký olarak bestelendi.
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Babamý Kaybettim
Ercüment Bayraktar

Çok üzgünüm. Babamý kaybettim.
Sizler sorunca böyle söyleyebiliyorum
ama baþkalarý sorunca "yakýnýnýz
mýydý?" diye, "manevi babam, bende
çok emeði var." diyorum. Gerçekten
emeklerini inkâr edemem. Onunla
tanýþmadan ham bir insan iken, ondan
öðrendiklerim sayesinde epeyce yol
alýp olgunlaþtýðýmý hissetmiþimdir hep.
Aslýnda benim gerçekte bir babam
var, ama her nedense, 2.5 yaþýmda

baþlayýp 4.5 yaþýmda sona eren
mahkemeler sonunda ayrýlmýþ,
annemin 17 yaþýmdayken ölümüne
kadar beni sadece birkaç kez görmeye
vakit ayýrabilmiþ ve düðünüme bile
gelmemiþ bir babaydý. Beraberliðin
tadýna varmamýþ olduðumdan mýdýr
nedir, kendisine özlemim de olmamýþtý
pek. Sadece baþkalarýnýn babalarýyla
muhabbetini gördüðümde içim sýzlamýþ, gözlerim dolmuþtu arada bir.
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Sanýrým bu hislerimi en iyi alan kiþiydi Refet Bey. Onunla tanýþmamýzýn sonrasýnda hayatýmdaki en önemli
dönemeçlerinden birini alýyordum
kendisini benim babam ilân etmesiyle.
Hiç unutmuyorum, bir gün arkadaþlarýmýzla dernekte toplandýðýmýz bir
sýrada, orada bulunanlara hitaben
"Ercüment benim oðlumdur, bunu
böyle bilin" dediðini. Sanki benim
gönlümdeki boþluðu benden iyi
deðerlendirmiþ ve bunu telafi etmeyi
kendine görev bilmiþti. Gönlü öylesine
güzeldi ki!
Gerçi ben kendisine doya doya baba diyemedim. Sanki baba diye hitap
etmek onun sahip olduðu üstün
deðerleri küçültecekmiþ gibi bir hisse
kapýlýr ve dilimin ucuna kadar gelen
sözcüðü her seferinde yutardým. Ama
o her fýrsatta, benim için bir þeyler yaptýðýnda, teþekkür ettiðim zaman "Oðlumuz, dedik ya!" derdi.
Övmeyi bize öðreten o idi. Kendisi
ile özel sohbetlerimiz sýrasýnda sýk sýk
"Ercüment. Oðlum. Hayýrlý Güzel
Adam" diye gülümseyerek yüzüme
söyler, ben de utanarak teþekkür
ederdim.
Kendi babamdan, saysanýz, belki
topu topu 2 veya 3 doðum günü hediyesi almýþýmdýr, tüm hayatým boyunca. Oysa, Refet Bey kendisini babam olarak ilân ettiði andan itibaren,
hemen her doðum günümde bana
hediye almýþ ve büyük bir sevinçle
bana vermiþti. Ailemizi hiç ayýrmadan,
hepimizi birden kucaklamaya özen
gösterirdi. Ben de bu sebepten midir
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nedir, askerlik görevimi yaparken,
yanýmda hep Refet Bey, eþi, eþim ve
kýzýmýn olduðu bir fotoðrafý taþýmýþtým.
Askerlik yapanlar bilir, askerlik
sýrasýnda elbisenizin cebinde bir þey
taþýmanýz mümkün olmaz pek, ve tüm
taþýmak istediklerinizi üstünüzün ön
düðmelerini aralar, aradan karnýnýzýn
üzerine koyar, öylece taþýrsýnýz. Eðitim
molalarýnda yada diðer boþ anlarda,
hasretlik bastýðýnda, düðmeleri aralar,
elinizle çeker çýkartýr ve gizlice bakarsýnýz. Bir gün aþý olmak üzere revire
gönderilmiþ ve uzun süre sýrada beklemiþtik. Bir ara karnýmý yani elbisemin içini yoklamýþ ve fotoðrafýn orda
olmadýðýný anlamýþtým. O an sanki
baþýmdan aþaðýya kaynar sular
dökülmüþtü. Tam o anda birisinin
seslendiðini duydum "Arkadaþlar! Bu
resim kimin?" diye. Hemen öne çýkýp
"benim olmalý" demiþtim. Doðru kiþiye
verdiðini anlayabilmek için belki de
"kimler vardý resimde?" diye sormuþ,
ben de "Babam ve ailem" deyivermiþtim aniden. Gerçekten büyük mutluluktu benim için, böylesine yüce bir
kiþiyi babam diye tanýtabilmek.
Gönlü öylesine yüceydi, öylesine
güzeldi ama bir o kadar da alçak
gönüllüydü. Bir çok kereler, birlikte,
benim kullandýðým otomobil ile bir
yerlere gittiðimiz olmuþtu. Kendisi
ýsrarla ön tarafa binmek ister, ben ise
her defasýnda arka tarafa oturmasý için
ikna etmeye çalýþýrdým. Arkada oturmanýn onun büyüklüðüne ve saygýnlýðýna daha çok uyacaðýný düþünürdüm.
Hem de onun þoförü gibi davranýp, inip
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binerken kapýsýný saygý ile tutmak bana
büyük mutluluk verirdi.
Topluca gittiðimiz yerlere giderken,
tüm sevenlerinden fýrsat kaldýðýnda,
onu ve sevgili eþini ben götürmek isterdim ve o da beni kýrmazdý. Onu evinin kapýsýna kadar býrakmak, indiði
kapýyý tutup, ceketimi ilikleyerek
otomobilden inmesine eþlik etmek bana ayrý bir onur vermiþti hep. Ben götüremesem bile bulunduðumuz yerden
bineceði araca kadar kendisine eþlik
edip, yolcu etmeyi bir görev bilmiþtim,
her zaman. Baþka kiþilerin bu konuda
söyleyecekleri beni hiç ilgilendirmemiþti bile. Hem, bundan önemli bir
görev olabilir miydi, onun bizim için
yaptýklarýndan ve yapacaklarýndan
haberdar olunca.
Bana güvendiðini hissetmiþtim hep.
Bu güven duygusu beni çok mutlu
etmiþ ve ona hizmet için daha fazla
çýrpýnýr olmuþtum. Ne yazýk ki rahatsýzlýðý süresince, düzenini bozmamak
ve rahatsýz etmemek adýna onu daha
az görür olmuþtum.
Hiç gündemimde yoktu onu kaybetmek. Ama yukarýsý acý bir sürpriz
yaptý ve beni þaþýrttý. Onu bizden aldý.
Ya da o bizi býraktý, gitti, kimbilir?
Oysa ben onunla daha nice iþler
yapacak, nice yollar katedecektim.
Yine ondan öðrendiklerimin ýþýðýnda, bu defa, annemi kaybettiðimde
yaptýðým gibi çocukluðun verdiði cahillikle Yaratan'a isyan etmiyor, O'ndan gelenleri sabýr ile kabulleniyorum,
hat ta Kendisini yeni yolculuðuna
uðurlamak için gerekli vazifeleri yerine

getirenler arasýnda olma þansýný bana
verdiði için Yüce Yaratan'ýma sonsuz
þükürlerimi sunuyorum.
Tüm bunlarý ve daha nicelerini hep
ondan öðrenmiþtim. Yeni yolu hayýrlý
olsun, günahlarý varsa af olsun, ona
yeni imkânlar tanýnsýn. Bizi yalnýz
býrakmasýn. Biz de onun emeklerini
boþa çýkarmayalým, yerde býrakmayalým. Hep birlikte onun çizdiði yolda
yürüyelim. Adýný yaþatalým. Hedeflerini gerçekleþtirelim. Bir olalým. Ona
olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz.

Dedim ya, ben de çok emeði var.
Ne söylesem az. Yolunuz açýk olsun
sevgili Babacýðým, Sevgili Refet Bey,
Sevgili Doktor Bey, Sevgili Gülyüzlüm, Sevgili .......
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16 Temmuz 2004 günü bizi yalnýz býrakmayan,
acýmýzý paylaþan herkese,
aþaðýda adlarý bulunan çelenk gönderen,
Türk Eðitim Vakfýna, Tema Vakfýna
baðýþta bulunan dostlarýmýza teþekkürü borç biliriz.
Adnan Kantarcý
Ahmet Akkurt
Akalýn Ailesi
Armaðan Üner
Asuman - Cam Melikoðlu
Aynur Þadi Akalýn
Ayþe Ersayýn - Bülent Osma
Bayatlý Ailesi
Bella - Yusuf Aras
Beril Yenituran - Ýpek Kýlavuz
Cimbay Ailesi
Çiðdem - Bilgin Sunam
Dilek - Ahmet Akdeniz
Dünya Kardeþlik Vakfý Derneði
Ercüment - Nelda - Süveyda Bayraktar
Erdoðan - Ýlham Günay
Erkip Ailesi
Evrensel Bilgi Derneði
Filiz - Ömer Umur
Füsun Acartürk - Nevin Çelebi
Güngör Özyiðit
Hale - Halit Ürkmezgil
Hatice - Sezai Abacýoðlu
Ýclal - Tülay Okutan
Ýlbeyi Aðabeyoðlu
Ýmet Gürmeriç
Ýnanç - Erol Maravent
Ýsmail Hakký Acar
Ýþ Bankasý Taksim Þubesi

Kayserilioðlu Ailesi
Kepkep Ailesi
Meliha Atabek
Metapsiþik Cemiyeti
Müjgân - Necati Tarýman
Neco - Oya - Zeynep - Ayþe Özyýlmazel
Nezahat - Tansel Taþar
Oktay Cankut
Ömer Salman ve Ailesi
Özcan Nardemir
Özdallý Ailesi
Prof. Ercüment Berker
Özbakýr Ailesi
Rezan - Sefa Uysal
Sazlý Ailesi
Sema - Abidin Kayserilioðlu
Sevgi - Rengin - Ekin Özer
Seymen Ailesi
Suzi - Ilgaz Benekay
Süleyman Özbaayrak
Süreya Ünsal
Sütuna Ailesi
Þâlûþez
Þener Ataç
Þevket Doðan
Þule - Ahmet Kayserilioðlu
Þükran Geçkil
Tanaltay Ailesi
Tepa Anonim Þirketi
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Hiçbir tesellinin kâr
etmediði zamanlarda
bazen en iyi çare, yaþanýlan
acýnýn içine
iyice gömülmektir.
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Yýkanýrken siz de bulunmak ister
misiniz? dediler, her zaman her þeyinde onun yanýnda olduðumu bilen,
bir telefonumla her iþlerini býrakýp
yanýmýza gelen dostlar. Bazý âdetleri
göz önünde bulundurmak kastýyla
Eðer kadýn kabul ederlerse gelirim
dedim. Etmiyorlarmýþ. Daha sonra Son
bir kez yüzünü görmek ister misiniz?
diye sordular, Ýsterim dedim. Koridorlar geçtik, merdivenler indik, hastanenin arka tarafýnda geniþ bir odaya
geldik. Burasýnýn onu bir gece önce
getirip teslim ettiðim yer olduðunu
anladým. Orada yýkamýþlar, olduðundan da uzun görünen boyuyla beyazlar
içinde uzanmýþ yatýyorken, açýkta kalan
yüzü çok güzel, haþmetliydi, rahatlamýþ
gibi görünüyordu sanki. Yanýna kadar
gidip sevgiyle ve sevgi sözcükleriyle
baþýný okþayan bir dost Siz de gelin
dedi, benim de o hareketi yapmak
isteyeceðimi düþünerek. Hayýr dedim
usulca, o artýk orada deðildi ki. Oda
boþaltýldý ve onun için hazýrlanan sandukayý getirdiler yanýna. Ýzleyebileceðim yere doðru gittim tekrar. Ýçine
koyarlarken bir ara eli tahtanýn kenarýna
takýlýr gibi oldu, Yok acýmaz artýk
diye teselli ettim kendimi içimden. Ben
o bedenin her santimetresine aþýktým.
Vücudunun güzelliði ve zerafeti bana
her zaman neþe verirdi. En terlediði
zamanlarda bile boynu süt gibi kokardý.
Uzaktan ona bakarak, artýk baþka yerde
olan kendisine dedim ki: Bu yaþamda
bu bedenle erkeðim oldun, bana en
mükemmel bir þekilde kocalýk yaptýn.
Teþekkür ederim, Allah razý olsun.
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Ona en az benim kadar hürmetle ve
ihtimamla davranacak sevenlerinin
varlýðýna raðmen, etrafýný beþ adet
aðacýn çevrelediði yerindeki topraða
konulup üzeri örtülünceye kadar
yapýlacak her iþte, atýlacak her adýmda
onu gözümün önünden ayýrmadým.
Evet o gitti, arayalým da bulalým
artýk onu. Elimizde kalan, onu bu son
yaþamýnda yeryüzünde taþýyýp, aramýzda dolaþtýran vücudu da bir süre sonra
toprak olacak. Ardýnda yalnýz hayýr ve
iyilik býrakmak için, birlik için, bir etmek için yaþadý. Onun gibi hisseder,
onun gibi yaþarsak, dilersek, çok dilersek, sýmsýcak sevgisinin gönlümüze
akmak için hazýr beklediðini biliyoruz.
Mevlânanýn Þems için dediði gibi,
insanlarý hemen elde ederdi. Güzel gözleriyle onlarýn gözlerinin içine bakarak
konuþur, gülümser ve gördüðü iyi ve
güzel taraflarýný hemen dile getirmek
için hiçbir fýrsatý kaçýrmazdý. Onunla
bir yerde olup da etkisi altýnda kalmayan insan yok gibiydi.
En zor zamanlarda bile þikâyet etmeyen, sýzlanmayan, her dem Allahý
anýp yalnýz Ona sýðýnýp Ondan yardým dileyen, rüzgârda salýnan aðaç
dallarýný, uçlarýný göstererek Bak bu
aðaçlar Allah Allah diye çaðýrýyorlar
diyen, cesur, akýllý, civan sevgilim,
yumuþak gönüllü, kibar, kadir bilir, içli
bebeðim, yalnýzca Onun bildiði ve
uygun gördüðü süre kadar burada nefes
alacak, yapacaklarýmý yaptýktan sonra
yanýnýzda olacaðým, eðer yanýnýza ulaþabilirsem, eðer orada da beni yanýnýzda isterseniz.....
Özenç
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GERÇEÐÝN DÝYETÝ
Güngör Özyiðit
Psikolog

Ýyice olgunlaþan meyvalar koparýlmaya bile gerek kalmadan, kendiliðinden dalýna veda eder ve düþer.
Öylesine olgunlaþan insanlar için ise,
yaþamanýn kendisi bir sitemdir. Tanrýdan uzak kalmak ve taþrada yaþamaktýr. Öyleleri için ölmek ödüldür,
özlemdir, sevgiliye kavuþma günüdür.

Bilmem denediniz mi? Güneþe
çýplak gözle uzun süre baktýktan sonra,
gözünüzü normal ýþýða çevirdiðinizde,
ýþýk karanlýk görünür gözünüze bir
zaman. Sonra yavaþ yavaþ alýþýrsýnýz
daha az ýþýkta görmeye. Týpký bunun
gibi, büyük gerçeklerle göz göze
gelindiðinde de diðer doðal düzeydeki
gerçekler bir süre göze görünmez olur,

Sevgi Dünyasý
hiç deðilse eski önemini yitirir, yeni
gerçeðin ýþýðý yanýnda sönük kalýr. Ve
ondan sonra artýk insan, kendinden
daha fazla bir þey olur. Kendini aþar,
benliðinden taþar ve Tanrýsal soluklu
bir hayat yaþar. Her þeyiyle adanmýþ
bir hayattýr bu. Her þeyden önce inandýðý gerçeði göz önünde tutar, kendini
ona göre ayarlar ve gerektiðinde yolu
uðruna parasýný, pulunu, malýný, ününü,
kanýný, canýný, her þeyini gözden
çýkarabilir. Her þeyin bir bedeli vardýr.
Ýnancýn bedeli de, o uðurda yaþamak,
onun dýþýnda kendini inkâr etmektir.
Gerçeðin ýþýðýna kendi küçük benliðinin gölgesini düþürmemektir. O
yüzden inanmak bir yiðitliktir. Ölüme
göz kýrpmadan; sararýp solmadan
bakabilmektir. Daha doðrusu ölümü
yaþarken yenmektir. Öyleleri ölümde
bile ölümsüzlüðe giden bir yol bulurlar.
Ne zaman inanmýþ bir insan düþünsem
bütün heybetiyle, koca düþünür Sokrat
gelir gözümün önüne.
ÖLEREK
ÖLÜMSÜZLÜÐE ERMEK
Sokrat öðrenmeyi ve insanlarýn
öðrenmelerine yardýmcý olmayý iþ
edinmiþti kendine. Çarþý pazar dolaþýr,
insanlarla konuþur, yöneticileri ve
aydýnlarý söze tutar, onlarla birlikte
kavramlarýn özünü araþtýrmaktan pek
hoþlanýrdý. Bunun için de kendine özgü
bir diyalog yöntemi geliþtirmiþti. Ýlkin
her þeyi biliyorum sananlarýn, bilgiçlik
taslayanlarýn bilgisizliðini sererdi
gözler önüne. Böylece bilginin en-
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ginliði ve büyüklüðü önünde insanýn
küçüklüðünü ince bir alayla gösterirdi.
Ve kendinin, eðer biraz bilge ise, bunun
Hiçbir þey bilmediðini bildiðinden
ileri geldiðini söylerdi. Sonra yönteminin doðurtma dediði tekniðini
uygulayýp, ustaca sorular sorarak
gerçeði yine karþýsýndakine buldururdu. Bilgisinin derinliði, konuþmasýnýn
çekiciliði ve alçakgönüllü hali ile kýsa
zamanda çevresine birçok genci toplamakta zorluk çekmedi. Gençlerle en
çok konuþtuðu konular þunlardý: Erdem
nedir? Ýyi yaþayýþýn yolu nedir? En iyi
yönetim biçimi hangisidir? Bireycilik
mi, toplumculuk mu? Ýþte Sokrata
Baldýran zehrini içiren, sonra da onu
ölümsüzler sýrasýna geçiren bu sorulara
getirdiði karþýlýklar oldu.
Ýnsanlarý aymazlýk (gaflet) uykusundan uyandýrmasý, rahatýný kaçýrmasý, aydýnlarýn ve yöneticilerin bilgilerindeki kofluðu ortaya koymasý
birçok kiþinin düþmanlýðýný üzerine
çekmesine yol açtý. Zamanýn ileri
gelenleri çýkarlarýný sürdürmek için
Sokratý ölüm cezasý ile yargýlamaya
karar verdiler. Peki, ne ile suçlayacaklardý? Egemenler bir kimseyi yok
etmek isterlerse, onlar için gerekçe
bulmak kolaydýr. Yalan ve iftiranýn
kökü kurumadý ya! Onlar da öyle yaptýlar. Sokratý tanrýlara saygýsýzlýk ve
gençleri baþtan çýkarmakla suçladýlar.
Oysa o, inandýðý tek Tanrýya karþý saygý ile doluydu. Ve hep içinde ona yol
gösteren bu Tanrý sesini dinlerdi. Yine
bütün hayatýný iyi, erdemli yaþayýþýn
yolunu araþtýrýp bulmaya adamýþtý. Ve
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kendisi erdemin somut timsali idi.
Öyleyken o, yargýçlar önündeki ünlü
savunmasýnda, kendini ölümden kurtaracak yollara sapmadý (istese bunu
çok iyi becerirdi) kaçmak için hazýrlanmýþ fýrsatlara da yanaþmadý.
Çünkü içindeki ses, ölüme doðru adým
adým gitmesi gerektiðini fýsýldýyordu.
Ve sonunda Sokratýn Baldýran zehiri
içerek ölümüne karar verildi. Zehiri
içme saati gelmeden öðrencilerinden
birinin elinde bir saz gördü. Ve ondan
sazýn nasýl çalýnacaðýný öðrenmek
istedi. Öðrencinin Üstadým, biraz
sonra zehiri içeceksin. Çalmaya vaktiniz olmayacak pek. Bir zevk duymadýktan sonra öðrenmek neye? demesine karþýlýk Sokrat son dersini vererek þöyle dedi: Dostum, asýl zevk çalmakta deðil, çalmayý öðrenmektedir.
Sonra vakit geldiðinde içinde baldýran zehiri bulunan kâseyi irkilmeden,
tiksinmeden sonuna kadar içti. Aðlaþýp
baðrýþmalarý susturup yatýþtýrdý. Ve
gidip bir divana uzandý, ölmeye yattý
ve ölümüyle ölümsüzleþti. Çaðýný aþtý
da çaðlar ötesine ulaþtý.
DERÝSÝ YÜZÜLEN NESÝMÝ
Ýþte inancý uðruna ölümü göze alanlardan bir yenisi: Türk þairi Nesîmi. O
da zamanýn ileri gelenlerine göre çok
büyük suç iþlemiþ. Ne mi yapmýþ? Bir
kere sözün gücünü sevmiþ ve gerçeði
þiire dökmüþ. Daha daha ne yapmýþ?
Ýnsanlara gerçeði dýþarýda, taþrada
deðil, kendi gönül yurtlarýnda aramalarýný söylemiþ:

Çün senündür her ne kim var, ey
gönül
Kimden umarsan atâ, var ey
gönül
Çün yetersen sen sana yâr ey
gönül
Yâruný bil, olma aðyâr ey gönül
Yani sana dost yine sensin demiþ ve
Tanrý sýrlarýnýn âdemoðlunun özünde
gizli bulunduðunu belirterek insanýn
deðerini yüceltmiþ:
Her ne var, âdemde var, âdemden
iste Hakký sen
Olma iblis-i þakiy, âdemde
sýrrullah var
Ne var ki böyle yüce, insanýn
gönlünde? Onu da söyler bir þiirinde:
Çünkü bildim müminin gönlünde
beytullah var
Niçin izzet etmedin ol beyte kim
Allah var
Gönlünü aþkýn dikenlerine açan
için en büyük kâr,
Nice anlam güllerinin, nice
sýrlarýn ona olmasý âþikâr;
Ýþkun gamine eylemiþim gönlümü
mesken
Bir bencileyin mahzen-i esrar
kimin var
Arada sözlerinin anlaþýlýp anlaþýlamayacaðýndan kuþkulanýr.
Kendini tutmak ister:
Gel râzuný fâþ itme Nesîmi bu
avâma
Âlemde bugün mahrem-i esrar
bulunmaz
Onun dilinin herkesten farklý
olduðunu, sözünü anlamak için
düþünüp öze inmek gerektiðini anlatýr:
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Sen bu Nesîminin dilini anla, bil
sözün
Kim var bu dilden ayrý bizim bir
lisanýmýz
Bir yerde artýk Tanrý denizi
Nesîminýn gönlünde coþtukça coþar,
taþtýkça taþar, þair kendinden geçer,
ezel sýrrý dile gelir ve Nesîmi iradesini
yitirir, elde olmadan söyler durur.
Deryâ-yý muhît cûþa geldi
Kevn ile mekân hurûþa geldi
Sýrr-i ezel oldý âþkârâ
Ârif nice eylesin mûdârâ
Nesîmi gerçekten Türkçe sözü en
güzel ve etkili bir þiir dili haline
sokmuþtur. Dildeki ustalýðý, dize kurma
üstünlüðü, içtenliði ve coþkusu ile
Yunusu anýmsatýr.
O nedenle Nesîmiye Divan þiirinin
Yunusudur dense yeridir. Ayný
zamanda o, söz gücü ile halka en çok
yaklaþabilmiþ, halkla diyalog kurabilmiþ ve onun düþüncesinietkilemiþ
bir þairdir. o yüzden belki de zamanýn
ileri gelenlerinin hýþmýný üzerine
çekmiþti. Þeriattan, þekilden uzaklaþmasý, öze önem vermesi de aleyhine
bir koz olarak kullanýlmýþtý. Sonunda
zýndýklýkla, dine karþý olmakla yargýlanmýþ ve derisi yüzülerek öldürülmesine karar verilmiþti. Hakkýnda
Halife el-Müeyyedin fermaný þöyledir:
Derisi yüzüle, ölüsü Halepte yedi
gün teþhir edile, yer yer durumu
herkese duyurula, sonra vücud uzuvlarý
parçalana, birer parçasý, inançlarýný
bozduðu Dul Kadir Oðlu Ali Beðle
Kardeþi Nâsýrüd-dine ve Kara Yüllük
Osmana gönderile!
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Hallac-ý Mansur da Tanrýyý içinde
duyduðu bir esrime anýnda Ene-l
Hakk (Ben Hakkým) demiþti de
Kendinde Tanrýlýk görüyor iddiasýyla
baþýndan olmuþtu. Sonradan gelen
gönül erleri onu Allah ile ruh arasýndaki birliðin büyük gizini açýða
vurduðu için ýstýrap çektirilen bir veli
ve þehit saymýþlardýr.
Hani Pîr Sultan Abdala da hayatýnýn
baðýþlanmasý için içinde inancýnýn izi
olmayan dört dize söylemesini
buyurmuþlardý. O ise dört deðil, kýrk
dört dize söylemiþti üst üste ve fakat
inancýný dile getiriyordu hepsi de. Sonra
onu hemen öldürdüler.
YA Þ A M A K Y Ý Ð Ý T L Ý K T Ý R
Ýnanç uðruna ölebilmek yiðitlik ister.
Gerçeði her þeyin üstünde tutmayý
gerektirir. Onun için gerçek kahraman
inanç ve yiðitliði kendi kiþiliðinde
birleþtirebilendir. Kahramanýn korkusuzluðu gerçeði bilmekten, Sevgisinden Varedeni ve var ettiklerini
sevmekten gelir. Onun inancý yapýcý,
birleþtirici ve hayýr getiricidir. O yüzden, böyle güzel bir gaye uðruna
gerektiðinde kendini gözden çýkarabilir
ve canýný seve isteye yoluna adayabilir.
Öylece kendini, kendi varlýðý üstüne
yükselterek, yüce bir varlýkla birliðini
onaylamýþ olur. Korkuyu bilgisiyle,
düþmanlýðý sevgisiyle yenen için ölüm,
karþýsýnda tir tir titrenilecek veya
korkulup kaçýlacak bir þey deðil, belki
sevgiyle yerine getirilecek bir ödevdir.
Gerçeði görmenin diyetidir belki.
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Gerçeðin, gerçek güzelliðin insana
verdiði haz ise, ölümün cýlýz acýlarýný
unutturacak dolgunluk ve güzelliktedir.
YUSUF SÛRESÝ VE
ÖLÜM KORKUSU
Hz. Muhammede biri gelip sormuþ:
Ya Muhammed! Ölümden çok korkuyorum, ne yapayým? Git, Kuranaki Yusuf Sûresini oku demiþ gülyüzlü.
Ve adam baþýndan sonuna okumuþ
süreyi. Bilindiði gibi Hz.Yusufun
yaþam öyküsü uzun uzadýya anlatýlýr
bu sürede. Konumuzu ilgilendiren ise,
Yusufun köle olarak satýldýðý Mýsýrlý
efendisinin evinde geçen bir olay.
Efendisinin karýsý Zeliha Yusufun
güzelliðine vurulur. Ve onu elde etmeye
koyulur. Ama Yusuf her seferinde
Tanrýnýn yardýmýyla Zelihanýn
ayartmalarýna karþý koyar, direnir. Bir
keresinde Zeliha dayanamayarak
Yusufun üzerine çullanýr ve Yusuf
kaçarken arkadan gömleði yýrtýlýr. Tam
o sýrada Zelihanýn kocasý eve gelir ve
karýsýný suçüstü yakalar. Yine de
Yusuf un dayanýlmaz güzelliði
yüzünden karýsýný mazur görür ve bu
defalýk baðýþlar. Ama yerin kulaðý var
demiþler. Olay dýþarýya sýzar ve
Zelihanýn komþusu olan kadýnlar onu
ayýplarlar ve dedikodusunu yapmaya
baþlarlar. Bunun üzerine Zeliha onlara
bir ders vermek ister. Ýsterseniz o
bölümü Behçet Kemalin þiirli dilinden
birlikte okuyalým:
Bu sefer komþularda dedikodu
baþladý:

Belli, kocasý niçin ona dargýn
dediler
Zeliha kölesine tutkun, sargýn
dediler.
Has bahçesinden elma devþirildiði
gündü;
Çaðýrdý komþularý, sanki dernek
düðündü.
Her kadýnýn elinde keskin elma
býçaðý;
Yusuf çýktý meydana, elde elma
tabaðý,
Eli iþte, gözleri oynaþtaydý
halleri,
Güzele göz dikmekten kesilmiþti
elleri.
Geçip kendilerinden utanýp
büzülerek
Dediler Hakkýn varmýþ, bu ya
huri ya melek!
Kýssadan hisse: Yusufun yüzüne
dalan kadýnlar, elma yerine ellerini kestiler de farkýna varmadýlar. Bir insan
güzelliði onlarý kendilerinden geçirmeye yetti. Ya bir de gerçek güzellikle
göz göze gelenleri, Tanrý güzelliðini
seyre dalanlarý düþünün. Onlar için
ölmek, pervanenin ýþýða kavuþmasýndan baþka nedir ki?!
HAM VE OLGUN MEYVA
OLGUNLAÞMA VE
S E V G Ý L Ý Y E K AV U Þ M A
Ne demiþti Ýsa: Gerçekten, gerçekten söylüyorum size, eðer topraða
düþen buðday tanesi ölmezse, tek
kalacaktýr, ölürse çok ürün verecektir.
Ölmek bir iken birçok olmaktýr.
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Binlerin, milyonlarýn kaderine etkin
bir þekilde katýlmaktýr. Dünyanýn
deðiþmesinde, bilinçlerin çiçeklenmesinde rol oynamaktýr. Bir ölüp bin
doðmaktýr. Bir buðday tanesi gibi bire
on, bire yüz vermektir. Ölmek bir
olgunluk iþidir ayný zamanda. Olgun
olamayanlar, kendilerinden kurtulamayanlar, dünyaya doyamayanlar bir
inanç uðruna ölemezler. Kendilerini,
kendilerinden öte ve yüce bir gerçeðe
adayamazlar.
Olgunlaþmak tadla dolmak, yenecek, iþe yarayacak, Tanrý sofrasýna
yakýþacak bir hale gelmektir. Mevlânânýn misali gibi ham meyva dalýna
sýmsýký yapýþmýþtýr. Kolay kolay koparamazsýnýz onu. Hem zaten koparsanýz da bir iþe yaramaz ki. Yeseniz
aðzýnýzý burar. Ýþte ham ve bencil insan
da böyledir. Dünya dalýna sýmsýký
sarýlmýþtýr. Ham kiþi tutunduðu
küçücük dalda mutsuz ve tatsýzdýr. Ama
dalýnda olgunlaþmýþ bir meyva artýk
aðaca veda etmek üzeredir. Yenecek,
daha yüce bir varlýk içinde eriyecek
hale gelmiþtir. O zaman bir insan eli
ona doðru uzanýr ve küçük bir çekiþle
onu koparýr. Ve böylece olgun meyva
hayatýný daha yüce bir varlýkta, insanda
sürdürür. Olgun insan da böyledir ayný.
O da iþe yarayacak, hizmete hazýr hale
geldiðinde dünyadan koparýlýr ve Tanrý
sofrasýndaki yerini alýr. Yaþarken bile
dünyadan ayrýlýr, ölmeden önce ölür.
Ýyice olgunlaþan meyvalar ise,
koparýlmaya bile gerek kalmadan,
kendiliðinden dalýna veda eder ve
düþer. Öylesine olgunlaþan insanlar
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içinse, yaþamanýn kendisi bir sitemdir.
Tanrýdan uzak kalmak ve taþrada
yaþamaktýr. Öyleleri için ölmek
ödüldür, özlemdir ve sevgiliye kavuþma
günüdür.
Ýnsan inancý uðruna ölerek kendini
yeniden yaratmýþ olur. Artýk o bir önceki insan deðil, fakat kahramanlýðýnýn çocuðudur. O, dýþ dünyanýn düþmanlýklarýný kendini aþarak yenmiþtir.
Daha doðrusu, bu düþmanlýklarý baþarýsýnýn vazgeçilmez unsurlarý olarak
görmüþtür. Kötülüðü bile kendi iyiliði
ve yüceliþi için basamak yapmýþ,
iyiliðinin daha bir belirmesi için
kötülüðü kontrast olarak kullanmýþtýr.
Týpký beyazýn beyazlýðýný, siyahýn
yanýnda daha iyi belli etmesi gibi.
Gençler veya gönüllerini genç tutmasýný bilenler, yanýlmaz bir sezginin
itiþiyle kahramana hayrandýrlar. Çünkü
gençlerin çýkar düzeni ile doðrudan bir
baðlarý yoktur. Çýkar çamuruna bulanmamýþlardýr. Türlü baðlarla tutsak
olmamýþlardýr. Gerçeðin ve yalnýz
gerçeði arayýp bulmanýn özgür ikliminde yaþýyorlardýr henüz. Gerçek
her þeyden deðerlidir onlarýn gözünde.
O yüzden gençlerin bir gerçeðe adanmasý ve gerekirse o uðurda, ölmesi çok
zor deðildir. Belki bir yerde gerçeði
sevmenin bedelidir.
Hâzým isimli lise karikatür yarýþmalarýnda ödüller almýþ bir tanýdýk
gencin Sevgi Dünyasýnda yeri geldikçe çýksýn diye gönderdiði karikatürlere göz atarken bir tanesi çok
etkiledi beni. Ve bu yazýnýn yazýlmasýna
yol açtý. Þöyle bir baktým karikatüre:
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Ayaklarý sýmsýký yere basmýþ saðlam
bir insan bedeni. Omuzlarýn üzerinde,
baþ ve boyun yerine bir aðaç gövdesi
yükselmiþ ve dal budak salmýþ. Baþ ve
boyun ne mi olmuþ? Dallardan birinde
ipe çekilmiþ. Bu isimsiz karikatüre,
hatta karikatürden de fazla bir gerçeðin
çizgisel simgesine Gerçeðin Diyeti
ismini koydum. Gerçekten öyle idi. Bir
insanda inancýn yeþerip geliþmesi, dal
budak salmasý, çiçek açýp meyva
vermesi için, o kimsenin gerçek uðruna
kendini aþmasý, kendinden taþmasý ve
yoluna baþýný koymasý gerektiði ne
güzel gösterilmiþti.
VEREBÝLSEK
TÜM ALDIKLARIMIZI
Gerçeði sevmek, o uðurda her þeyi
vermek demekti. Ve o zaman ancak
dertler diner, yüzler gülerdi. Sevgili
Özcan Nardemir ne güzel özetlemiþti
bir þiirinde bu kitaplar dolusu gerçeði:
Anlatabilsek sevgimizi her þey için
herkese
Gösterebilsek gördüðümüz ýþýðý
O zaman kimse olmaz biliyoruz
dertli
Verebilsek tüm aldýklarýmýzý
Nasýl sevmek ve vermek gerektiðini
de bir güzel belirttikten sonra þöyle bir
çaðrýyla son veriyordu dizelerine:
Gelin kardeþler, nemiz varsa
verelim size
Malýmýzý, kanýmýzý, canýmýzý
O zaman kimse olmaz biliyoruz
dertli

Verebilsek tüm aldýklarýmýzý
Bu güzelim þiire, þiirle karþýlýk
vererek bitirelim biz de ve diyelim ki:
Can vermekse gerçeðin diyeti,
verdik gitti
Yeter ki insanlar olsun mutlu,
kimse kalmasýn dertli
Sevgi sarsýn tüm gönülleri,
bilinsin doðru, güzel ve iyi
Boy atsýn bilinçlerde gerçek filizi,
dimdik ve diri.
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Yaþama Mecbur Olmak
Nadide Kýlýç

Ýnsan için Dünya, özlemlerinin
derlendiði güzelliklerin özlendiði bir yerdir.
Ömrünün sonuna kadar her yeni günü
özlemlerinin, dileklerinin, somut gerçeklere dönüþeceði mucizevi bir zaman
olarak düþünür ve düþler. Bunu hakettiðine inanýr. Çünkü insanýn ruhsal bilincine
yerleþmiþ, tanrýsal bir ayet gibi insan
kimliðini oluþturan bir inanç vardýr. Bu,
insanýn nüvesine yerleþmiþ, belki de
sevgiden var edilmesine dayandýrdýðý, en
deðerli varlýk olma bilincidir. Her insan
bu bilincin kendine bir ayrýcalýk sunduðunu
düþünür. Dünyadaki diðer varlýklardan
baþka ve apayrý bir deðerde olduðu fikri,
sabittir. Bu nedenle her þeyin en iyisini,
en güzeli eþsiz olaný kendi içindir. Yani

insan, her þeyin, bütün güzelliklerin dünya
nimetlerinin önüne serildiðini, hak olarak
verildiðini düþünür. Ýnsanýn sevgiden
varedildiði bilinci, ruhunda öyle yerleþmiþtir ki, ruhsal olarak da kendini
mükemmellikle ve üstünlük içinde hisseder. Bu duygunun ruhta kök salmasýndandýr ki, kendisi söz konusu olduðunda
hep güzellik ve kolaylýk bekler. Hattâ
güzelliðin ve kolaylýðýn hüküm sürdüðü
yalan bir dünya içindedir. Bu dünya
kantarýn topuzunun her zaman kendine,
saygýnlýðýna doðru aðdýrdýðý sanal bir
düþünceyle çevrilmiþtir. Bu nedenle
yaþadýkça, yaþlandýkça geçmiþinden
þimdiye sakladýðý anýlarýnda, güzellikler,
mutluluklar varmýþ gibi hep hoþ olaylarý
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dile getirir. Yaþadýðý nahoþ günleri
unutmak, sýkýntýlarý olmamýþ farzetmek,
kendi duygularýndan bile gizlemek ister.
Henüz yaþanmamýþ, henüz duygularýn
içine sýzmadýðý, kiþiye mutluluk ve güzellik
çaðrýþtýran, geleceki, geçmiþin bütün
yaþanmýþlýklarý ile yaþlanmýþ, hýrpalanmýþ,
düþüncelerin olumsuz tesirlerinden
korumak niyetindedir.
Gelecek, insan için gizemli bir mutluluk
vahasý gibidir... Her an güzelliklerin gerçekleþeceðinin umudunu hissettirir. Ýnsan
bir serap karþýsýndaki heyecanla geleceði
bekler. Ne yazýk ki gerçek, serap kadar
heyecanla beklenen güzellik ve kolaylýkta
deðildir... Kýsa sürede daðýlýp yok olmayacak yoðunlukta olaylarý, durumlarý
insanýn önüne býrakýr. Çünkü yaþam,
zorluklarla ince ince örülmüþ bir ipek
kozasý gibi insaný içine almýþtýr. Bu kozanýn
içinde sanýlanýn aksine kolaylýktan eser
yoktur. Ýpek böceðinin, ipliðin güzelliði
yanýnda saðlamlýðýna da kavuþ-masý için
en zorunu yapmasý kozasýný sýmsýký örmesi
gerekir. Bir canýn yok olmasý pahasýna
boyun eðdiði bir kader, yaþamýný
anlamlandýran gayesini meydana çýkarttýðý
zaman mutluluða kavuþur, kolaylýkla
tanýþýr. Acýdan kurtulur.
Yaþamýný acýdan kurtulmak için harcar
insan... Çünkü son nefesine kadar acýyý
kanýksayamaz... anlamýný çözemez...
Yaþama içgüdüsüne dayanarak ona, acýya
baþkaldýrmak ister. Yok sayar. Çünkü acýyý
kabullendiði zaman kendini güvensiz
hisseder. Güvensizlik ise ruhundaki bütün
mukaddes gerçeklerin üstünü lekeler.
Belleðinde yeþerttiði bütün güzellikleri
kurutur. En deðerli varlýk olma övüncünü
içinde duyamaz olur. Acý duymak, zorlukla
yüzyüze gelmek riskini öylesine büyütür

ki, doðuþtan, hakettiði yaþama hakkýna
sahip çýkamaz.
Kiþi ta baþýndan beri yarýný düþleyip
tasarlamýþ kurgulamýþtýr. Bugünde, hatta
anda olup geçen olaylardan kaçmaya
çalýþmýþtýr. Olaylarýn kendine býrakacaðý
tecrübelerden edineceði bilgilerin, geleceði
çin ne büyük varsýllýk olduðunu farkedememiþtir. Çünkü yaþam bütün ihtiþamý,
nimetleri ile insaný içine almaya hazýrken,
korkunun itilimiyle, içgüdüsüne sýmsýký
sarýnýp oluþturduðu savunma kozasýna
kendini kilitler. Böylece, yaþama karþý,
daha doðrusu yaþamdaki acý çekme riskine
karþý önlem almýþ olur. Ancak koza, ipek
böceðinin sardýðý koza gibi ipliðe
dönüþecek sapasaðlam, güzel bir eser
deðildir. Hatta tam zýddýdýr.
Birinde, ipek ipliði eðirmek için, en
doðal yaþama hakkýndan vazgeçmek,
yaþamdan feragat etmek vardýr. Yani
fedakârlýk seçilmiþtir. Diðerinden ise,
insanýn korkularý ve endiþeleri ile kendine
ruhsal bir koza kurmasý, yaþama karþý
kendini korumak için yaþamak hakkýna
sahip çýkmamasý vardýr. Üzülmemek,
zorluklarýn içine düþmemek için hayata
seyirci kalmayý yeðler. Oysa ki Shakespeare, yaþamý bir tiyatroya benzetmiþtir.
Ýnsaný ise bir oyuncuya. Ýnsanýn elindeki
ise ilâhi bir metinden baþka bir þey deðildir.
Ýnsan yaþamý gözardý edemeyecek
kadar yaþamla içiçedir. Çünkü dünya bütün
nimetleriyle insana yaþamasý için
verilmiþtir. Doðmak bir anlamda yaþama
mecbur olmaktýr... Mecburiyet her zaman
ister bilinçli ister bilinçsizce olsun, boyun
eðmeyi gerektirir. Salt yaþamak, insanýn
kaderi olabilir. Bu kader içinde daima bir
deðiþim ve geliþim vardýr... Bir nevi alýþveriþtir. Ýnsanýn, diðer insanlarla olaylarla
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diðer varlýklarla evrenle iliþkisinde her
zaman almak kadar vermek de esastýr.
Eðer insan, acýdan kaçmak ister, kendine
emniyetli bir koza içinde olmak için
uðraþýrsa... bu alýþveriþten doðacak
kazançtan kendini mahrum býrakacaktýr.
Çünkü kaçtýðý tecrübe etmediði olaylardan
ve durumlardaki bilgiyi özümsemeyecek,
böylece güzellikler ve mutluluklara tahsis
ettiði, geleceðe bilgiden ve tecrübeden
yoksun ve hazýrlýksýz kalacaktýr.
Budha, Dört Soylu Gerçek olarak
sýraladýðý evrensel bilgilerin baþýnda
yaþamak acý çekmektir cümlesini
koymuþtur.
Yaþamak, dünya düzeni içinde, her
insanýn çevresi, kültürü, ruh dünyasý,
düþünce dünyasý fiziksel geliþimi, nefsi
ihtiyaçlarý ve zevklerini içine alan, herkesin
kendine has, özgün olan, her insana
evrensel deðerleri öðreten yüce bir
gerçektir.
Evrensel deðerler; insaný zamanýn akýþý
içinde doða ve diðer varlýklarla olan
iletiþimini uyumlu bir iþbirliðine götüren
hasletler bütünüdür. Ýnsan söz konusu
olduðunda bireyselliðin öne çýktýðý yaþam,
kiþinin aktivitesi ortaya çýktýkça baþka
yaþamlarý da etkileyici bir faktör
olmaktadýr. Çünkü Dünya üstünde insanlar
ve varlýklar arasýnda devamlý deðiþen bir
iliþki vardýr. Her insanýn yaþam seçimi
(hür iradesi ile bu kendi özgürlüðüdür)
eylemleri yakýnýndaki diðer yaþamlarý da
mutlaka etkileyecek güçtedir. Bu etkileþim
hiçbir zaman tek yanlý yaþanmaz. Hiç
eylem yokmuþ gibi görünse de, salt bir
insanýn yakýnýnda olmak bile kiþinin
gelecek kurgusunu etkileyip, deðiþtirecek
bir risk taþýr. Bir risk ihtimali bile kiþiyi
tedirgin eder. Zaten geçmiþ anýlar dile
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getirilmeyen yüzlerin, isimlerin, unutulmak
istendiði kiþiye göre bugünkü huzurunu
ve refahýný paramparça eden insanlarla
dolmuþtur. Kiþinin hayatta yaþadýklarý
bütün baþarýsýzlýklarýn, mutsuzluklarýn,
geçmiþ ömürlerinden kalan hamlýklarýnýn
hatta düþünce ve eylem tembelliklerinin
vebali anýlardaki bu insanlarýn sýrtýna
vurulmuþtur. Bu ayný zamanda kiþi için
ferahlýk ta getirir. Geçmiþini iyi
deðerlendirememiþ insan yaþamdaki bütün
yanlýþ seçimlerini, ihtiraslarýnýn faturasýný
kendi üstünden atacak iyi bir bahane de
bulmuþ olur. Bu bahane çevresindekiler
için sunulmuþ olsa da asýl inandýrmasý
gereken kendisidir. Yaþamdaki bütün
hatalarý, baþarýsýzlýklarý, mutsuzluklarý
içindeki en sevimli, en saygýn, en deðerli
varlýk bilincini zedelemeyecektir.
Kimliðini koruyacak, kendini yargýlamaktan kurtulacaktýr. Kendi gözünde yine en iyi yerde kalacaktýr. Bu insana
tehlikeli bir duraðanlýk, böbürlenme
getirecektir. Kendi olma, yaþamdan
beslenme þansýný yitirecektir.
Kötü koþullarda sevgisiz insanlar
arasýnda zorbalýk ve baskýlarla, þefkatsiz,
sýcak ilgiden mahrum bir çocukluk
geçirenler de, çoðu zaman iyi niyetle salt
korunmak amacýyla diðer insanlarýn
yanýnda kendini güvensiz hisseder...
Yakýnýndaki kiþiler onun için potansiyel
bir risk taþýmaktadýr.
Risk karþýsýnda, çoðu zaman aþýrý
önlemler alýnýr. Ýnsan kendi mutluluðunu,
huzurunu, maddi-manevi kazancýný,
hedeflerini, düþlerini, hülâsa var saydýðý
yaþamýnýn (böyle insanlar daima yaþamý
ertelemeyi yaþamak sayarlar) güvenliðini
saðlamak için insanî iliþkilerini dondururlar. Yalnýzlýðýn insaný ürküten kýsýr
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atmosferine çekilmek isterler. Çoðu zaman
sanatsal üretkenliðin kaynaðý olarak
düþünülse de bir dost yüreðin þefkatinden,
arkadaþça bir paylaþýmdan yoksundur.
Üzüntüye ve acýya karþý yüksek bir hisar
görevi görse de münzevi bir hayat insanýn
doðasýna aykýrý olduðundan farklý
sýkýntýlarýn içine de düþürür. Yalnýzlýkla
olabilecek bütün sorunlara kesin önlem
aldýðýný düþünen insan, ruhsal ihtiyaçlarýný
karþýlayamamaktan bunalmaktadýr.
Bunalým da bir anlamda acýyý sadistçe
yaþamaktan baþka bir þey deðildir. Çoðunlukla ayýrtedilemeyen bu durumdan
kurtulmanýn çeþitli çözümleri vardýr.
Kimine göre sigara, içki, uyuþturucu gibi
keyif verici maddeler imdada yetiþirken,
kimileri alternatif topluluklarýn içinde
kendini bulur. Bu topluluklar, yaþamýn
doðallýðýndan yoksun, radikal geleneklerin
hatta katý kurallarýn sözkonusu olduðu
birliklerdir. Bu radikal topluluklarýn
özelliði, insanlarýn ruhsal ve zihinsel olarak
pasif ve edilgen bir yapýya sahip olmalarýdýr. Ýnsanýn iç dinamiklerini hareketlendirecek, zenginliklerini açýða
çýkaracak marifetten yoksundur. Hepsinin
düþüncelerinde ruhsal olarak kendilerini
hasta eden bunalýma yani hastalýklý
yalnýzlýða çare aramak vardýr. Bu nedenle
çabuk uyabilen, sorgulamaktan uzan,
radikal bir doktrin içinde kendilerini
emniyette hissederler... Önlerine konan
katý kurallara uymak, onlar için kutsal bir
emirdir.
Bir insana eziyet ederken, iþkence
yaparken, birilerine pusu kurarken,
kundaklayýp yakarken, aldýklarý kutsal
emire körükörüne uyarlar... Cinayet
iþlediklerini korktuklarý acýlarý baþkalarýna
yaþattýklarýný, diðer yaþamlarýn acý unsuru
olduklarýný hissetmezler, düþünmezler.

Çünkü saðduyudan, özgür düþünceden
merhamet, sevgi, hoþgörü gibi hasletlerden
yoksun kalmýþlardýr. Yaþamýn dýþýna
çekilip, yaþamýn onlarý ana gibi sarýp
sarmalayan sýnýrsýz nimetlerinden öksüz
kalmýþlardýr. Yaþamýn en soylu gerçeðini
acý çekmenin insan aklýný ve gönlünü
zenginleþtirip olgunlaþtýran öðreticiliðini
tanýyamamýþlardýr. Bu nedenle gözlerini
kýrpmadan acý verebilmekte, öldürebilmektedirler. Uyuþturucunun kurbaný
olmuþ insanlarýn, ölümcül vuruþu bile bile
yüksek dozda maddeyi damarlarýna
zerkederek ölümü keyifle beklemelerinde
de ayný kayýtsýz teslimiyet yok mudur?
Korku bazen devletleri yöneten insanlarýn yakasýna yapýþýr. Büyük imkanlarý
kullanabilme yetkisine ve prestijine sahip
bu insanlar, her olayda tehdit görecek
kadar güvensizliði ilke edinmiþlerdir.
Savaþlarýn, kýyýmlarýn, Doðanýn ve diðer
varlýklarýn gelecek nesillerini yok edecek,
Dünyanýn dengelerini etkileyecek güçte
bir ihtiras haline de dönüþebilmektedir.
Çünkü korku, kin, nefret ve ihtirasý
körükleyen, insaný ölümseverliðe iter.
Ruhsal güçsüzlük, yaþama sevincinden
yoksunluk baþ gösterir. Carl Jung, bu
konuyu: Nevrozlar daima katlanýlmasý
gereken normal acýlarýn yerine konur diye
açýklamaktadýr.
Oysa sorunlar yaþama anlam katar.
Onlarý çözmek için uðraþmak, baþarýsýzlýktan toparlanýp yeniden cesaretlenip, arasýndaki farký ayýrdetmek... Kiþinin
aklýný kullanmasý, ruhen güçlenerek
geliþmesi, sorunlar dolayýsýyla acýnýn
sayesindedir. Benjamin Franklin de: Acý
veren þeyler öðreticidir diyerek acýyý
Budhanýn soylu gerçek olarak nitelemesini
daha da iyi açýklýyor. Çünkü bilgi edinmek
dünyadaki en soylu gerçektir. Yaþamýn
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ereði bu soylu gerçekte gizlenmiþtir. Saklý
olaný bulmak için insan kendi dýþýndaki
herkesin, herþeyin; Doða, insan, diðer
varlýklar, zaman, kader ve benzeri gibi
varlýk nedenlerini gözlemleyip,
irdeleyerek, aralarýndaki iliþkileri çözmek
zorundadýr. Bu sayede hayatýn içindeki
zorluklarý ve yaþayacaðý acýlarý
kabullenebilir. Çünkü her þey canlý ve
kendine özgü bir yapýya sahiptir.
Doðaadan, dünya þartlarýndan, kendi
çevresinden, türünden etkileniþi de
özgündür. Özellikle insanlar akýl ve ruh
dünyalarý nedeniyle yaþamlarý bir muamma
gibi deðiþken ve kendine has bir gizem
içindedir. Ýrdelenip, hesaplanmaya,
yönlendirilip baský altýnda tutulmaya
gelmez. Ancak kiþi kendi özel ihtiyacýndan
(yani acýdan kaçmak, korunmak dileði)
kendini soyutlayabilirse bütünle olan doðal
iliþkisini yok sayarak tarafsýz bir gözlemci
gibi olaylara nedenlerine yaklaþabilir.
Böylece nesnelerin dünya içindeki gerçek
yönlerini, durumlarýný analiz edip,
sentezleyebilir. Bunu baþarabilirse
dünyadaki varlýklarýn birbirine zincirleme
baðlý yaþam bütünlüðünü görerek,
nesnelerin zamanýn akýþý içinde
canlýlýklarýný, dinamik deðiþimlerini
kavrayabilir. Bunu baþarabilmek, her þeye,
herkese, Bütünün içindeki parçalar gibi
fonksiyonuna müdahaleci olmadan
kendisiyle olan doðal iletiþimini, baðýný
izleyerek, kendi rolünü sahiplenebilir.
Nesneleri olduklarý gibi kabullenebilme
kabiliyeti geliþtikçe, acý riski üstünde
nevrotik bir titizliði kalmayacaktýr. Tedbirli
olacaðým derken korkunun içine
düþmeyecektir.
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Nesneleri olduklarý gibi kabullenebilme
kabiliyeti geliþtikçe, insanýn kendi
dýþýndaki varlýklarýn özgün yaþamlarýnýn
da kendisi gibi en deðerli olduðunu ve
sevgiyle varedildiðini anlayacaktýr.
Bütünün her zerresindeki en küçük
elemanýn bile önemli ve tek olduðunun
farkýna varabilecektir. Bu, farkýndalýðýn
insana kazandýðý saygýyý keþfetmektir.
Ýnsanýn en büyük kazancý, dünyadaki en
büyük deðer olan yaþamýn saygýnlýðýný
idrak edip bu kavramý deðiþmez bir inanç
haline getirmek olabilir.
Kant: Hedefler aleminde her þeyin ya
deðeri ya saygýnlýðý vardýr. Deðeri olan
herhangi bir þey eþdeðerde baþka bir þeyle
deðiþtirilebilir. Öte yandan deðeri her þeyin
üstünde olan ve bu nedenle eþ deðer kabul
edilmeyenin saygýnlýðý vardýr demiþtir.
(Metafizik ve Ahlakýn Ýlkeleri)
Yaþamýn saygýnlýðýnýn eþ deðeri yoktur;
hiçbir þey onun yerine konulamaz. Yaþamýn saygýnlýðý (yani onuru) mutlak onun
sunduðu soylu gerçeklere tevekkülle
karþýlayarak özümsenebilir, korunabilir.
Bir insan saygýnlýða sahip çýkamazsa onu
kaybeder. Saygýnlýk ve onur, baþkalarýnýn
saygýnlýðýný taktirle karþýladýkça evrensel
bir güvence altýna girecektir. Çünkü
dünyada her þeyin deðiþimine ve
geliþimine raðmen deðiþmeyen bir þey
vardýr. Bu ilahi bir düzen içinde insanýn
varolduðu ve yaþadýðý gerçeðidir... insan
bu gerçeði özümlediði, analiz edip,
varlýklardaki tezahürünü sentezleyerek,
akýl ve bilinçle idrak edip yaþadýðý zaman,
dünya özlemlerin deðerlendiði,
güzelliklerin özlendiði bir yer
olmayacaktýr.

Nelda Bayraktar

Dur, Bekle, Geldim!
Aylardýr ilgiyle izlenen bir otomobil reklâmý var. Pencere tamiri için duvara merdiven
dayayýp týrmanan bir adamýn ayaðýnýn altýndan kayan merdiven, adamý düþme tehlikesiyle
baþ baþa býrakýyor. Ayaklarýný nereye basacaðýný bilemeyen adam yardým istiyor. Tam
bu sýrada bir kadýn sesi duyuluyor. Kadýn: Dur bekle geldim, geldim! diyor. Üzerindeki
sabahlýkla aþaðýya inen kadýn, adamýn hemen altýnda duran sevgili otomobiline binip,
onu hýzla oradan uzaklaþtýrýyor.
Üzerindeki sabahlýkla dýþarýya fýrlayan kadýný ilk gördüðünüzde, her þart altýnda dahi
(dýþarýya çýkacakmýþ gibi hazýr olmamasýna raðmen) bir baþkasýna yardýmcý olabilmek
için dýþarýya fýrlayabilecek cesarete ve iyi yürekli bir kalbe sahip olduðunu düþünüyorsunuz
ama sonuçta tam bir hayal kýrýklýðýna uðruyorsunuz. Kadýnýn o cesareti, sevgili otomobili
için gösterecek olduðunu sonradan anlýyorsunuz.
Altý üstü bir reklam iþte deyip geçebilirsiniz buna, ancak reklamda verilmek istenen
mesajýn nasýl verildiði daha önem kazanýyor. Ýþlenmek istenen mesaj: Benim otomobilim
çok kýymetlidir, deðerlidir, sevgilidir. Onun üzerine titrerim, onu sakýnýrým. Baþýna bir
þey gelmesin diye her þeyi yaparým. Bu cümleler tek baþlarýna söylendiklerinde ne kadar
da doðru deðil mi? Gerçekten de otomobillerini çok seven insanlar tanýrým. Kiþisel
bakýmlarýna gösterdikleri özeni otomobilleri için de gösterirler. Benzinsiz, yaðsýz
býrakmazlar. Senelik bakýmlarýný ihmal etmezler. Ýçinde sigara içilmesine izin vermezler.
En ufak bir yeri tozlansa dahi hemen tozlarýný alýrlar. Arabalarýný dikkatli kullanýrlar, v.s.
Bu kiþilerin çoðu kendi özel hayatlarýnda da ayný þekilde titizdirler ve bu titizliklerini
hayatlarýnýn her alanýna yaymak isterler. Ancak reklâm filminde karþýmýza þöyle bir
savunma çýkmýyor mu? Benim otomobilim, baþka bir insanýn hayatýndan bile çok
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kýymetlidir, deðerlidir, sevgilidir. Onun üzerine titrerim, onu sakýnýrým. Baþýna bir þey
gelmesin diye her þeyi yaparým. Baþka birisi bundan zarar görse bile  Otomobil sahibi
bu savunmayý yaparken, ürünün reklamýný hazýrlayanlar ise þöyle demektedirler: Þayet
bir otomobil baþka bir insanýn zarar görmesinden bile daha önemliyse, bu, o otomobili
almanýz için iyi bir nedendir. Çünkü vazgeçilemeyecek þekilde baðlanacaðýnýz arabanýz,
sizin sevgiliniz olacaktýr.
Artýk insanlar kendilerini kýþkýrtan, yaþadýklarý düzenin sýradanlýðýndan onlarý
uzaklaþtýran ve algýlamalarýný deðiþtiren reklamlara ilgi duyar oldular. Elbet ki yaratýcý
olabilmek için kliþelerin ötesine geçmek ve standartlarýn dýþýna çýkmak gerekiyor. Nitekim
bu tarz reklamlarý, adýný çok iyi bildiðimiz bir Ýtalyan giyim firmasý da yapýyor. Rahibelerin
eteklerini kaldýrdýðý ve Avrupa reklam panolarýnda bir süre sergilendikten sora tepki
çektiði için kaldýrýlan beyaz bir at ile siyah bir atýn çiftleþme reklamlarý, bazý kliþeleri
veya tabularý, zýtlýklarla vurgulayarak ve insanlarý kýþkýrtarak deðiþtirmeyi hedefliyor.
Ancak ürün reklamlarýnýn bir yandan yeni dünya düzenine kendilerini uydururken, diðer
yandan yeni anlayýþlar yerleþtirmeye çalýþtýklarýný da unutmamak lâzým. Daha çok teþvik
edelim, daha çok satýlsýn, insanlar hep alsýn ve hep tüketsin zihniyetini yerleþtirmeye
çalýþýrken, hiç farkettirmeden insanlardaki bencillik duygularýný da körüklemiþ oluyorlar.
Gitgide çevremizde kural tanýmayan, önce ben diyen, kendi rahatý ve refahý için
bir baþkasýnýn rahatýný kolaylýkla kaçýrabilen insanlar türemeye baþladý. Bunlarý alenen
yapan, eðitimsiz ve cahil insanlara halk arasýnda ne isim verildiðini biliyoruz. Ancak
benzer davranýþlar eðitimli insanlarda da var. Her türlü görsel ve iþitsel bombardýmanlarla
kýþkýrtýlan insanlar ürün reklamlarýyla kendilerine verilmek istenen mesajlarý almaya
öylesine istekliler ki.
Bugs Bunny çizgi fimlerini izlemiþsinizdir. Merhaba arkideþler diyerek havucunu
yiyen ve kendini savunmaya kalkarken, bin misli kötülüðü karþýsýndakine yapmaktan
çekinmeyen Bugs Bunny, hakkýný her þart altýnda her türlü hinliði ve hainliði yaparak
elde etmeye çalýþýr. Çizgi filmlerde en sýk gördüðümüz sahne, kahramanlarýn birbirlerine
eziyet yapmalarý ve türlü planlar yaparak öldürmeleridir. Ama öldürülenler hemen
dirilirler. Dolayýsýyla burada gönüllerimizi hoplatacak bir durum deðil, tam tersine
kanýksanmýþ bir durum söz konusu olur.
Bugs Bunny kuþaðý öncesinde yetiþmiþ olan kiþiler, yukarýda bahsedilen otomobil
reklamýný izlediklerinde böyle bir þey olabilir mi? diye þaþýrýyorlar. Bencilliðin ön
plana çýkarýldýðý bu reklamda vurgulanan mesajýn gerçekten yanlýþ olduðunu üzülerek
vurguluyorlar. Yeni nesil ise kýlý bile kýpýrdamadan izliyor ve izlediði her þeyin normal,
olmasý gerektiði gibi olduðunu düþünerek: Altý üstü bir reklam, o kadar da büyütülecek
ne var ki bunda. Tabii ki insan otomobilini sever  diyor.
Denetimleri bile aþan (!) vurdulu kýrdýlý diziler, reklamlar, kötülüklerin ince ince
iþlendiði, her türlü hilenin en ufak ayrýntýsýna kadar gösterildiði sinema filmleri, insanýn
öbür yüzünü yani kötü tarafýný bütün çýplaklýðýyla gösterip, bizi bundan nefret ettirmeye
mi çalýþýyorlar yoksa yangýna körükle mi gidiyorlar?
Bir telkin varlýðý olan insanoðlunun düþtüðü en büyük yanlýþlardan birisi de, zaaflarýyla
oynandýðýnýn farkýna bile varmadan, zevkle, isteyerek ve hattâ eskiyi kýnayarak kendisine
sunulan mesajlara evet demesi oluyor.
Standartlarýn ötesine geçmeye çalýþarak, kendini güya aþmaya çalýþan insan, bu kez
bencilliðin kliþelerine uygun davranmaya baþlýyor. Sizce de en büyük tehlike bu deðil
midir?
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (16)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz
GÖNÜLDEN KÜÇÜLEREK ARINMAK

Hadi gelin, vakit varken insaný tutsak eden tüm engelleri aþalým, insanda buluþalým.
(Güngör Özyiðit)
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Küçülerek arýnmayý düþünüyordum.
Ululanmayý hiç düþünmeden ve
hissetmeden, yanlýþlarýmý düzeltmeye
karar verdim ve baþladým. Ayný,
çocukken annemin, büyüyünce eþimin
önüme koyduðu tepsideki pirinçleri
teker teker býkmadan ayýklamak ve
temizlemek gibi...
Bugüne kadar hiç yanýlmadýðýmý
ve bundan sonra hiç yanýlmayacaðýmý
nasýl bilebilirim?
Kendimi kendi gözümle deðil,
baþkalarýnýn diliyle görmeyi kendime
düstur edinmeliyim.
Ýyi olmayý, iyi düþünceleri
düþünmeliyim.
Gözlerimi kapatýyorum. Bizi
S e v g i s i n d e n Ya r a t a n ý m ý z ý
düþünüyorum. Yüce Yaratanýmýz bizim
tarafýmýzda ve bizi sevgiyle izliyor.
Bize lûtfedip verdiði ve sonra sýnýrsýz
özgür býraktýðý aklýmýzla arýnýp,
yükselmemiz için bize iyiliklerin
nurlarýný gönderiyor... Ýyilikler
düþünmeliyim, hep iyilikler... Ýçim
güvenle doldu, yarýn bizim için mutlu
bir gün olacaðýna inanýyorum ve bütün
zorluklarý küçük bir adýmla
geçivereceðime...
Bestelediðim ve dinlediðim tüm
musikiler yalnýz hastalýklarýmýzý tedavi
için deðil, arýnmamýza ve
yükselmemize yardýmcý sanki...
Yalnýz iyilikleri, iyi olmayý ve
herkesle (bütün insan kardeþlerimle)
kardeþçe geçinmeyi düþündüm.
Uygulamaya baþladýðýmda, iyilikte ve
kardeþlikte bizim için büyük hayýrlar
olduðunu gördüm ve bildim.
Kötülüklerden uzak kaldýðým
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zaman, rahat olduðumu hissediyorum!
Huzura giden yolun iyilikten ve
sevgiden geçtiðini þimdi daha iyi
anlýyorum. Ortada "kötü" kalmamasý
için, büyüðü, küçüðü, iyiyi, kötüyü,
her þeyi sevmeliyim. Ýnanýyorum ki,
böylece kötü kalmayacak ortada...
Bu yolda gidenlerin, yüzlerinde bir
nur olduðu, her yerde sevildiði
söylenmiþti. Þimdi anlýyorum,
böylelerini görebiliyorum ve onlarýn
çoðalmalarý için duacýyým...
Dinlenilen þarkýlar hep mutluluktan,
iyiliklerden ve sevgiden anlatsýnlar...
Beethoven'in hiç bir sesi
duyamadan, tam saðýrken bestelediði
9.uncu Senfonisi (Ode to joy) (Sevinç
ve neþ'e kasidesi) 64 dakika süren
muhteþem bir eserdir ve bir senfonide
ilk defa insan sesi kullanýlmýþtýr! Koral
kýsmý tüm insanlýðý birliðe çaðýran bir
Yaratan emridir. Koral kýsmýndan önce,
çellolarýn hakim olduðu kýsýmlar ve
tüm senfoninin önemli bir kýsmýnýn
ilham deðil adeta vahiy ile alýnmýþ
Müteal (Yüksek, çok yüce, Yüce
Yaratan Katýndan, deneyüstü, tecrübe
ile elde edilen bilgilerin ve musikinin
sýnýrlarýný aþan) þaþýrtýcý ve inanýlmaz
tedavi edici gücü vardýr. Ayný zamanda
dinledikçe insaný (insan ruhunu)
arýndýran bir üstünlüðü vardýr...
Bunun gibi insaný arýndýran ve
tedavi eden çok önemli musiki eserleri
þunlardýr:
Beethoven'in son eserleri, Mozart
ve Bach'ýn pek çok eseri, Itrî'nin Neva
Kâr'ý, Dede'nin Rast Kâr-ý, Natýk'ýnýn
birçok makamý (bilhassa Nikrîz
makamý, Neveser makamý), Rast Kâr-
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ý Müþterek'inin murassa hafif kýsmý,
Rast Kâr-ý Nev'i, Hüzzam Mevlevi
Âyini, Ferahfeza Mevlevi Ayini,
Hüzzam Yürük Semaî, Zekâî Dede'nin
Sipihr makamýndaki tüm eserleri,
yaþayan büyük bestekârlarýmýzdan
Ýsmail Hakký Özkan'ýn tüm Sipihr
eserleri, bilhassa Sipihr Saz Semaî,
Segâh Darbeyn Peþrevi,"Bahar
Kýzlarý" adlý bir grup þarkýsý, "Varýn
gidin, ilân edin, tüm dünyaya dostum
bugün" sözleri ile baþlayan Segâh
ilâhisi, büyük müsikolog Rauf Yekta
Bey'i melodilerle anmak için icad ettiði
"Feyz-i Yekta" isimli makamdaki
klâsik beste ve semaî, þarkýlar ve saz
semaîden müteþekkil klasik faslý... (ilk
aklýma gelen eserler)
Karar verdim, arýndýran bu musiki
eserlerini devamlý dinleyerek ve ney'le
icra ederek tekâmül (olgunluk)
amacýma daha kýsa yoldan ulaþmaya...
Deli gönlüm kontrolsüz, istediði
gibi dolaþýr durur. Neler istemez ki?
Ciddiye alýp, araþtýrma yapýp gerçeði
bulabildiðimde, gerçeðin her zaman
deli gönlümün dilediði gibi olmadýðýný
görürüm. Bazen arýnmaya baþladýðým
ve yol aldýðýmý zannettiðim konularda
gönlümün dilediðinden daha farklý
gerçeklerle buluþtuðuna tanýk oldum.
Anladým ki, daha bir çok þeyde olduðu
gibi gerçekle buluþmak için de
arýnmak lâzým. Ya sevgi? Sevgi, iniþ
ve çýkýþý ve dönemeçleri olmayan
dümdüz bir yoldur. Sevgi, yükseldikçe,
þaþmaz bir þekilde güvene, inanca ve
teslimiyete gider. Yüce Yaratan'ýmýn
gönderdiði her þey (ama her þey) için
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gerçek sevenlerin sedasý yalnýz þükür
ve yalnýz sevinçtir, imdat ve feryat
deðil! (Sevgi Dünyasý Dergisi Mart2004 ayýnda verilen dua tabletine
bakýnýz.)
Aslýnda arýndýkça, SEVGÝ,
dilimizden gözlerimize yükseliyor.
Sözlerden daha fazla gözler "sevgiyle
bakmasýný" öðreniyor. Her baktýðý
yerde yalnýz O'nu görmeye baþlýyor
ve inanýnýz, gerçek ibadeti buluyor.
Ne mutlu o realitede bulunanlara,
onlarýn yollarý açýk olsun!
Demek ki bestelenmiþ dualarýmýz
da hem O'ndan dilediklerimizdir, hem
arýnma yolunda sabýr bastonumuzdur,
hem de musiki ile tedavinin bir
yoludur.
Bir gün Bizi Sevgisinden Vareden'e
varacaðýmýzý biliyoruz. Ve biz, iþte
bunun için yolda deðil miyiz? Bilerek,
bilmeyerek kötü düþünüyorsak hemen
yýkanýp arýnmalýyýz. Bizim için en
doðrusu yalnýz gerçekler önünde secde
etmektir. Yoksa düþündüðümüz, bizi
sadece düþündüðümüz yerde býrakýr.
Gerçeðe varmak, götürecektir bizi
O'nun yanýna gerçekten!
Bu yolculuk için meditatif musikiyi
de kullanmak gerekeceði
bilincindeyim.
Teslim oldukça yükümüzden
arýnýrýz. Ýnanýyorum ki kurtuluþ gerçek
teslimiyettedir. Biz Ona ancak
arýnmýþ gönüllerimizle yakýn olabiliriz.
Aklýmý gönlümün arýnmasý için
kullanýyorum, bu sebepten gönlüm
gerçeðe hep açýk, her þeyi nasýl kolayca
bulabiliyorum bilseniz?!.
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Bulduðum gerçekler ile sevinip öyle
neþeli ve iyilik ve güzellik dolu þarkýlar
besteliyorum ki, dinleyenler bile
farkýna varmadan þükrediyorlar,
evimizden sevgi dolu þarkýlar mýrýldanarak ayrýlýyorlar veya ayrýlmak
istemiyorlar...
Her sabah seher vakti yüzümü
yýkayýp balkona çýkýyorum, gelmiþ,
geçmiþ, yaþayan, ölmüþ, geri dönecek
veya dönmeyecek her insan kardeþime
(kendi evlâdým gibi) hayýr dua
ediyorum, hepsinden ve Yarataným'dan
baðýþlanmak diliyorum!
Niyet ediyorum, niyet eyliyorum
kopamadýklarýmdan kopmaya, býrakamadýklarýmý býrakmaya. (Ki onlar,
zaten bizi sýkan, tutan küçüklüklerimizdir)
Vaktin Saati geldiðinde, o güne arýnmýþ, o güne kopmuþ ve o güne temiz
varmayý dilerim Yüce Yarataným.
Ýyiyi vermesini iyi bilen,
Gerçek mutluluðu bulur.
Niceleri var ki, her þeyleri tam.
Mutluluktan yoksun, yorgun, üzgün
Etraflarý kalabalýk olduðu halde:
Yalnýz!
Ýþte bu çizilen bir yol, ilâhi ve tedavi
tableti halinde bestelendi, notasý
aþaðýdadýr. Dinledikçe ve söyledikçe
neþeleneceksiniz, bilhassa iç huzuru
duyacak ve rahatlayacaksýnýz.
Ýþlerinizde ve okullarýnýzda bir yýldýr
yorulan bedeninizi ve beyninizi
dinlendirir, yeni yýla yepyeni bir insan
olarak girersiniz. Bu musiki tabletinin
yine, Ney ile seslendirilmesinde ayrýca
tedavi edici etkiler var. Hamileliðin

son altý ayýnda, (bedene yakýn)
dinlenirse doðum kolay olur, doðan
çocukta da olaðanüstü deðiþikliði,
bilhassa birden fazla çocuklu annebabalar görüp, mutlu olacaklardýr.
Güzellikleri, dostluðu, birliði,
sevgiyi ve barýþý birlikte ve beraber
yaþamak ve gönülden paylaþmak,
birbirimizin gönüllerini asla kýrmamak,
olgunluk sýnavlarýmýzý en üstün
baþarýlarla vermek, evrenimizin en
güzel renkleri, sesleri, muhteþem
sessizliði ve muhteþem armonisi,
musikisi ile tekâmül etmek için saðlýk
ve hayýr dolu gelecekler, yüzümüz
O'na doðru, gönüllerimizde inancýn
ateþi, dudaklarýmýzda mutluluk
tebessümü, güzel gözlerimizde alçak
gönüllülük saygýsý ile dolu gerçek
sevgi, ellerimizin ve aklýmýzýn kýymetini bilerek ve aklýmýzla gönlümüzü
bir ederek, ellerimiz birlik ve sevgiyle
kenetlenmiþ hep el ele olsun.
Ne olur kendimizi tekrar ele alalým,
kibir ve gururdan arýnmýþ, dünya
okulumuzda dünyaya ait bir türlü
býrakamadýklarýmýzdan ve kopamadýklarýmýzdan kurtulmuþ, O'nun
yarattýðý her þeyi, ama her þeyi kusur
bulmadan sevelim. Bize verilen her
þeyin en iyilerini, büyük bir alçak
gönüllülük ve gerçek sevgiyle diðer
tüm yaratýlmýþlara verelim, daðýtalým.
Veya kutsal Kuran'ýn dediði gibi :
"Hediyeleþelim!"
Arýnmýþ gönlümüzün, perdelerini
kaldýrdýðý, güzel gözlerimizle her
baktýðýmýz yerde O'nu görelim ve
birbirimiz içinde eriyelim!
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan

Geçen ay sizlere dünyaya enkarne olmak üzere
eðitilen genç ruhlardan ve bunlarýn eðitiminden sorumlu olan
rehber varlýklarýn yaþadýklarý zorluklardan söz etmiþtik.
Bu ay OLAY 56 ile konumuza devam ediyoruz.
Olay, beþinci kademeye geçmiþ ve
spiritüel adý Andarado olan
26 yaþýndaki Detroitli bir kiþiyle ilgili.
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OLAY 56

Dr. N: Andarado, ruh dünyasýndaki
görevinle ilgili konuþmuþtuk. Bu
konuþmalar esnasýnda daha düþük
yaþam formlarý üzerinde, düþünce
süreçleriyle yaptýðýn enerji yaratma
çalýþmalarýndan da bahis etmiþtin. Belli
ki eðitim ya da tasarým alanýnda özel
birisi olmaya hazýrlanýyorsun.
S: (gülüyor). Bunlarýn hiçbirisi
doðru deðil. Ben bir etikçi olmak üzere
hazýrlanýyorum.
Dr.N: Nasýl yani? O halde yaptýðýn
bu çalýþmalar ne içindi?
S: Bunlar iyi bir etikçi olabilmem
için önceden yerine getirmem gereken
görevlerimdi. Benim baðlandýðým
görev bu iþte: Zeki varlýklarýn ahlâki
deðerlerini oluþturan yasalarýn üzerinde
çalýþmak.
Dr.N: Ahlâki deðerler ve yönetimle
ilgili standartlar zaten bütün rehberlerin
çalýþmalarýnýn temelinde bulunmazlar
mý?
S: Evet, ancak objektif deðerlerle
alâkalý olan ahlâki prensipler, kiþinin
uzmanlaþtýðý alanda insanýn geliþimi
için hayati önem taþýrlar.
Dr.N: Dünyaya gelmeden önce niçin
baþka bir dünyada bu kadar vakit
harcadýn?
S: Diðer zeki varlýklara ait toplumlarýn da kendilerine has ahlâki
prensipleri var. Bunlarý öðrenmek bir
etikçi için zenginlik sayýlýr.

Dr.N: Peki Andarado þimdi bana,
sana kaç tane öðrenci verildiðini
söyleyebilir misin?
S: Baþlangýçta sadece bir çift.
Dr.N: Bunlar çok genç ruhlar mýydý?
S: Evet fakat bu daha sonra deðiþtirildi. Þimdi on sekiz tane orta kademede öðrencim var.
Dr.N: Kendin daha Dünyaya geliþ
gidiþlerini bitirmeden nasýl oluyor da
orta kademede ruhlarla çalýþabiliyorsun?
S: Ýþte bu þimdiki görevimin gerçek
nedeni. Çok problemli ve az geliþmiþ
ruhlara yardýmcý olabilecek kadar
deneyimli deðilim. Zor vakalarý bu
nedenle vermiyorlar. Halbuki bu
ruhlara kolaylýkla öðüt verebiliyorum,
çünkü onlarýn çarýklarýný kýsa zaman
önce ben giymiþtim.
Dr.N: Talebelerinizle hem ruh dünyasýnda hem de Dünyada mý çalýþýyorsunuz?
S: Yeryüzüne enkarne olma dönemlerinde deðil. Onlarla sadece ruh
dünyasýnda çalýþýyorum.
Dr.N: Sence etik, insanlar için bir
sýnav oluyor mu?
S: Elbette. Çünkü insanlar kendi
davranýþlarýný aklileþtirebilmek adýna
kolaylýkla moral deðerlerden uzaklaþabiliyorlar.
Dr.N: Ortalama bir insanýn sadece
bireysel baþarýyý hedefleyen bir
pragmatik seçim yapmasýndan mý
kaynaklanýyor bu durum?
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S: Evet ve bu da insanlarýn evrensel
deðerlere karþý çýkmasýna neden oluyor.
Dr.N: Ýnsan davranýþlarýný ele
aldýðýnda, evrensellikle kiþilerin kaba
bireysellikleri arasýndaki bu çeliþkiye
bir çözüm getirebiliyor musun?
S: Kiþilerin kendilerinden farklý
olanlara karþý gösterdikleri toleranssýzlýðý yenebilmeleri için Dünyanýn
daha iyiye gitmesi için uðraþ vermeleri
gerekiyor. Ne yazýk ki, kiþisel statü ve
elit olma arzusu mutlulukla eþ
tutuluyor.
Dr.N: Kendi mutluluklarýný ve
kiþisel hedeflerini, insanlarýn çektikleri
acýlarýn ve ýstýraplarýn üzerinde tutanlarýn yaþadýklarý çeliþkiyi görüyorsun o halde?
S: Ýþte bu, yeryüzündeki kaçýnýlmaz
bencilliðin sonuçlarýdýr.
Dr.N: Bunu biraz daha açabilir
misin? Ýnsanoðlunun doðasýnda olmayan bir þeyden mi bahis ediyorsun?
S: Ortalama insanýn içindeki çeliþki
budur iþte. Birçoðu da içlerinde
duyduklarý çeliþkiden rahatsýzlýk bile
duymazlar. En büyük sýnav budur ve
benim iþim de iþte bundan zordur.
Kendi hayatta kalýþý için, doðasý gereði
çabalayan bir varlýðýn, baþkalarýnýn
feryatlarýný iþitmesi ikinci sýrada gelir.
Dr.N: Ýnsanýn doðasýnda vicdanla
ilgili bir bað bulunmamakta mýdýr?
S: Bu konu da uzmanlýk alanýma
giriyor. Ýnsanlarýn vicdanlarýný iyi
seviyelere çýkartarak, iyiliklerini
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onlarýn doðal reaksiyonlarý haline
getirmek
Dr.N: Ýnsanýn kendine güvenme
ihtiyacý, diðer insanlarla ilgilenmesiyle
ilgili ters bir durum oluþturur mu?
S: Özümüzdeki gücün doðruluk
olduðuna inanýrsak ve tümüyle bununla
ilgilenirsek, kiþisel ideallerimiz ve
deðerlerimiz, içinde yaþadýðýmýz toplumda genel bir mutluluk oluþturabilir.
Dr.N: Dünyaya gelmeden önce
öðrencilerine verdiðin en yararlý öðüt
hangisidir?
S: Onlar týpký yarýþ atlarýdýrlar. Bu
nedenle sabýrlý olmalarýný ve hýzlarýný
ayarlamalarýný söylerim. Enerjilerini
dikkatlice paylaþtýrmalarýný ve davranýþlarýnýn etik deðerlere uygun olmasý
için denge kurmalarýný öðütlerim.
Dünya gibi katý bir gezegende yaþayacaklarýndan dikkatli olmalarý onlarýn
yararýnadýr, aksi taktirde Dünya onlarý
yutar.
Sujemle çalýþmam bittikten sonra,
insanlarýn Taþ devrinden beri hayatta
kalabilmek için bencilliði ve saldýrganlýðý ne denli kullanmýþ olduklarýný
düþündüm. Beyinlerimiz henüz bedensel tepkilerimizi kontrol edemiyor.
Stres seviyemiz yükseldiðinde,
rasyonelliðimizi kaybedecek hale
gelebiliyoruz.
Tekâmül ettikçe de hatalarýmýzý
azaltabiliyoruz. Dünyaya pek çok kez
geliþ gidiþlerimizin sebebi de budur.
Ego merkezli olan insanýn en çok
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unuttuðu þey, kendisi için iyi olanýn
aslýnda tüm insanlar için iyi olacaðý
gerçeðidir.
Etikçi ruhlar iþte bu nedenle dünyamýz için önemlidir ve büyük ihtiyaçtýr. Denilebilir ki bazý insanlar,
geliþmemiþliklerinden ya da eksikli
olan diðer insanlarýn davranýþlarýndan
dolayý kötülükler iþleyebilirler. Bu
nedenlerle de insanlarýn yaptýklarý
seçimler etkilenebilir. Ruh dünyasýnda
bu tarz mazeretler kabul görmemektedir.
Hepimize düþen görev kendimizi
de aþacak þekilde tekâmül etmeye
çalýþmak olmalýdýr. Ruhsal rehberlerimizin de bir zamanlar bizler gibi
olduðunu unutmamalýyýz. Yaþamýmýz
boyunca bize verilen ve diðer enkarnasyonlarýmýzda deðiþecek olan bir
tek beden için bu kadar takýntýlý
olmaktansa, ruhumuzun geliþimine
aðýrlýk vermeliyiz.
Uyum Ortamý
Saðlayýcýsý
Olan Ruhlar
Bu uzmanlýk alanýnýn pek çok alt
gruplarý vardýr. Uyum ortamý saðlayan
ruhlar çeþitli özelliklere sahip olan
iletiþimcilerdir. Bu tarz ruhlar Dünyaya, devlet adamlarý, peygamberler,
arabulucular, sanatçýlar, müzisyenler

ve yazarlar olarak gelmektedir. Ýnsan
iliþkilerini ilgilendiren gezegensel
enerjilerin dengelenmesiyle ilgili görev
yaparlar. Dünya olaylarýnýn olup
durduðu sahnenin arkasýnda yer alýrlar.
Olumsuz enerjinin daðýtýlmasýnda
büyük rol oynarlar.
Bilge kiþilerin, kendi tekâmülleri
için olmasa da hâlâ Dünyaya gelebildiklerini yazmýþtým. Bu tarz insanlarýn en büyük özellikleri etkili
konuþarak insanlarýn gönül tellerini
titreþtirmeleridir. Bu insanlarýn misyonu insanlara yardým etmektir.
Bundan dolayý bir ün, mevkii veya
övgü beklemezler. Bunlarýn sayýsý fazla
deðildir. Uyum Ortamý Saðlayýcý
Ruhlarýn arasýna bilge kiþileri de
katmamýz gerekir.
Ruh dünyasýnda, Uyum Ortamý
Saðlayýcý Ruhlarýn yaný sýra Gözlemci,
Gözleyici ruhlar da vardýr. Bunlar
yeryüzüne enkarne olmazlar. Sadece
pek çok kaynaktan dünya ile ilgili bilgi
toplarlar. Bunlar hakkýnda sujelerim
kanalýyla topladýðým bilgiler pek az
olmasýna raðmen bunlarýn Uyum
Ortamý Saðlayýcý Ruhlara yardýmcý
ruhlar olduðunu biliyorum. Aþaðýdaki
olay Beþinci kademeye gelmiþ olan
Larianla ilgili. Lairan, Uyum Ortamý
Saðlayýcýsý olarak yetiþtirilen bir ruh.
(Gelecek ay: Olay 57 ile konumuza
devam edeceðiz.)
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Yetilerin Varlýðý
Gerçek mi?
Derleyen: Arýn Ýnan

(Ýllüstrasyon: HAP Grieshaber)

Yeti ya da Büyük Ayak denilen ve insanla maymun arasýndaki kayýp halka
olduðu tahmin edilen esrarengiz yaratýk gerçekten yaþýyor mu? Bunlar insanlar
kadar akýllý mý? Nasýl yaþýyorlar? Ýnsanlarýn týpký UFO gözlemleri gibi Yeti
gözlemleri de var. Dünyanýn her yanýndan, ancak özellikle Amerikanýn
Kuzeyinden, Himalayalardan ve Çinden gelen gözlemler bir araya getirildiðinde
ve birbirleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda benzer özellikler taþýdýklarý ortaya çýkýyor.
Bu güne kadar Yetilerin tam bir fotoðrafý çekilememiþ. Varolan fotoðraflar
uzaktan çekilmiþ flu görüntülerden oluþtuðu için, pek çok kiþi bunlarýn hileli
resimler olduðunu bile söyleyebiliyor.
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Tanýklarýn anlattýðýna göre Yeti,
yüzü aynen insanýnkine benzeyen, iki
ayaðý üzerinde ve dizlerini kývýrarak
yürüyebilen, 2.1 ila 2.7 metre boyunda,
her tarafý kýllarla kaplý bir yaratýk. Son
iki yüz yýl içinde Yetilerle karþýlaþanlarýn sayýsý 1000i bulmuþ durumda.
Amerikanýn Pasifik kýyýsýnýn
Kuzeyinde ve Batýsýnda, Kanadanýn
British Colombia bölgesinde, Oregonda, Washingtonda ve Kaliforniyada, Himalaya Daðlarýnda ve
Çinin bazý bölgelerinde görülmüþ.
Yetilerle ilgili ilginç bir özellik ise,
onlarla karþýlaþan insanlarýn sadece
gözlemlerini bildirmeleri ancak fotoðraflarýný baþarýlý bir þekilde
çekememeleridir. Bunun bir diðer
nedeni de Yetilerin insanlardan zeki
bir biçimde kaçabilmeleri ve kendilerini gizleyebilmeleridir. Washington
Devlet Üniversitesi Antropoloji bölümü hocalarýndan Dr. Gover Krantz,
Yetilerin yerde fazla iz býrakmadýklarýna dikkat çekerek: Sanýrým
sayýlarý fazla deðil. Aksi taktirde daha
fazla ize rastlardýk. diyor.
YETÝLERLE
ÝLGÝLÝ GÖZLEMLER
Evin verandasýnda
çöp karýþtýran Yeti
Ormana bakan büyük evimizin
salonunda eþimle birlikte oturuyorduk.
2001 Ocak ayýnýn 6 veya 7siydi. Evin
arka verandasýnda birisinin çöplerimizi
karýþtýrdýðýný iþittim. Sesin geldiði yöne
doðru gittiðimde boyu iki metreyi
geçen iri, kýllý ve bir insana benzeyen
bir siluet gördüm. Dikkatimi çeken en
belirgin tarafý kalýn ensesiydi.

Ormanda odun kesen
ormancýlarýn Yeti gözlemi
Odun yapmak üzere yaþlý Akçaaðaçlarýn olduðu bölgeye gittik. Zincirli testeremizi çalýþtýrdýðýmýz anda, bulunduðumuz alanýn doðusundaki
çalýlýklarda bir hareketlenme hissettik.
Birdenbire sýrtý hafif kambur, ancak
bizler gibi iki ayaðýnýn üzerinde yürüyebilen, iri bir yaratýk belirdi önümüzde. Sarýmtrak gözleriyle bize baktý
ve burun deliklerinden (aynen bir at
gibi) hava üfledi. Elimizdeki tahta
parçalarýný ona doðru fýrlatarak oradan
hýzla kaçtýk. Yaþadýðým bu korkunç
karþýlaþmadan sonra bir daha ormana
gitmedim. Zincirli testerem bile artýk
verandamda duruyor. Isýnma ihtiyacým
için doðalgaza geçtim. Hayatýmda
yaptýðý bu deðiþiklik için de Yetiye teþekkür ediyorum..
Göl kenarýnda
kamp kurmuþ kiþiler,
gördüklerinin
Yeti olduðunu söylüyorlar
Suttle Gölü (Jefforson County)
kýyýsýnda, 2002 yýlýnýn Ekim ayýnda
kamp kurmuþtuk. Hava oldukça soðuktu. Toplam beþ kiþiydik. Göl
kýyýsýndaki kulübelerde kalýyorduk.
Kýz arkadaþýmla balýða çýkmýþ, geç
saatte dönmüþtük. Sohbet o denli
güzeldi ki saat gecenin 3ünü bulmuþtu. Güneþin doðmasýna bir buçuk saat kalmýþtý. Arkadaþýmla birlikte gölü
besleyen nehirlerin olduðu yere doðru
bir yürüyüþ yapmak istedik. Elimizde
fenerlerimiz vardý. Kamptan uzaklaþtýkça kendimizi bir miktar huzursuz
hissetmeye baþladýk. Adýmlarýmýz
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ilerledikçe huzursuzluðumuz da artmaya baþlamýþtý. Geri dönmeye karar
verdik.
Ertesi gün yeniden balýða çýktýk ve
yorgun olduðumuzdan erkenden yataða
girdik. Kýz arkadaþýmla ben bir türlü
uyuyamýyorduk. Kamp ateþi de sönmüþtü. Bir sigara yaktým ve kulübenin
arka camýndan dýþarý baktým. Kampýn
elektrikli lambasý yanýyordu.
Birdenbire aðaçlarýn sallandýðýný
farkettim. Bir an, gözlerimin bana oyun
oynadýklarýný sandým. Kýz arkadaþýmý
da yanýma çaðýrdým ve onun da
bakmasýný istedim. Arkadaþým hemen
bunun bir Yeti olduðunu söyledi. Hem
heyecanlanmýþ hem de ürpermiþtik.
Yaklaþýk 2-2.5 metre boyundaydý. Her
tarafý kýllarla kaplýydý, omuzlarý ve
göðsü geniþti. Bir kolunu baþýnýn arkasýna atmýþ aðaçta sallanýyordu.
Üzerinde olduðu aðacý adeta bir salýncak gibi sallýyordu. Orada baþka Yetilerin olduðu anlaþýlýyordu. Diðerlerine
baktýðýmýzda bunlarýn daha genç ve
daha küçük olduklarýný gördük. Ne
yapacaðýmýzý bilemez bir halde beþ ilâ
on dakika boyunca durduk ve onlarý
seyrettik. Kulübesinin duvarý bizimkine
bitiþik olan arkadaþýmý uyandýrdým. O
da bizim gördüklerimizin aynýsýný
gördü.
Ertesi gün kýrýlmýþ aðaç dallarýna
ve ezilmiþ çalýlýklara rastladýk. Belli
ki iri cüsseli yaratýklar buradan
geçmiþti.

týrmanýn eski yolun yanýndaki dereden
geçtik. O gün derenin aþaðý kýsmýnda
avlanmak istedik. Tam bu sýrada uzakta
yanmýþ bir aðaç gövdesi dikkatimi
çekti. Tüfeðimin dürbünüyle biraz daha dikkatli bakýnca bunun bir aðaç
gövdesi olmadýðýný fark ettim. Bu bir
yaratýkdý. Yaklaþýk 2.5 metre boyundaydý ve tüm bedeni kömür rengindeki
tüylerle kaplýydý. Ýki ayaðýnýn üzerinde,
týpký bizim gibi rahat durabiliyordu.
Kollarý ve bacaklarý hayli uzundu. Her
hangi bir ses çýkarmýyordu. Acayip bir
þekilde kokuyordu. Bulunduðu
noktadan bana bakýyordu, ben de ona
bakýyordum. Bakýþlarýyla onun
bölgesine girdiðimi bana anlatmaya
çalýþýyordu. Sýk sýk avlandýðým için
cesur sayýlýrým ve ormanda hiç korkmam ancak gördüðüm bu þey, beni ilk
kez böylesine ürpertiyordu. O gün,
güneþ batmadan önce ormandan hemen çýktýk. Yeðenim de yaþadýðý evin
yakýnýndaki ormandan korkunç sesler
duyduklarýný söyledi. Burasý bizim
avlandýðýmýz yerden çok uzakta deðil.
Sesler inekleri bile ürkütmüþ. Ertesi
gün sesin geldiði yeri incelediklerinde
kýrýlmýþ dallar ve ezilmiþ otlar
görmüþler. Ýri bir yaratýðýn oradan
geçtiði belli oluyormuþ.

Avcýlar
Yeti gördüklerini söylüyorlar

BBC Haberler (2 Ekim 2003)

17 Nisan 2004 günü, Oklahoma
eyaletinin Big Cedar kasabasý yakýnýnda avlanýyorduk. Daðýn tepesine

YETÝLERLE ÝLGÝLÝ
ÇEÞÝTLÝ DERGÝ VE
TV KANALLARINDA ÇIKAN
VE YAYINLANAN BÝLGÝLER

Yetilerle ilgili bulunan pek çok
kanýtýn sahte olduðu söylenmekte
ancak uzman bir polis, Yetilerle ilgili
güçlü kanýtlarýn olduðunu iddia ediyor.
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Bu yaratýklarla yüzyüze gelmiþ olan
insanlar için elbet ki Yetiler oldukça
gerçek, ancak birçok bilim adamý için
varlýklarý hâlâ soru iþareti. Uzman,
1987 yýlýnda Washingtonda bulunan
42 cm.lik ayak izinin kesinlikle
yetilerle ilgili olduðunu ve bunun
fiziksel bir delil sayýlabileceðini belirtiyor. Polis araþtýrma projesinin bir
parçasý olarak yýllarca maymun ve
orangutan izleri topladýðýný söyleyen
uzman, bulduðu bu yeni izin kesinlikle
farklý bir þey olduðunu iddia ediyor.
Adý Jimmy Chilcutt olan uzman polis:
Biliyorum ki o yaratýk var diye ilave
ediyor.
Yetilerin Kuzey Amerikada da
yaþadýklarý söyleniyor. Yetilerin diðer
adý Büyükayak. Bunun nedeni ise
Kaliforniya çöllerinde, 1959 yýlýnda
bulunmuþ olan iri ayak izleri. Bu
tarihten sonra da yüzlerce buna benzer
ayak izi bulundu. Teksasta bulunan
Büyükayak Araþtýrma Merkezi direktörü Craig Woolheater ABDnin
hemen hemen her eyaletinden Büyükayak gözlemlerinin kendilerine
iletildiðini söylüyor. Woolheater
birçoklarý gibi Yetilerin insanla
maymun arasýndaki kayýp halka
olduðuna inanmýyor. Ona göre bunlar
insanlardan kaçan veya yüzyüze
gelmekten kaçýnan bir çeþit hayvan
türü.
Teksas Büyükayak Araþtýrma Merkezine her yýl yaklaþýk olarak 100 adet
Büyükayak gözlem raporu geliyor. Bu
kuruluþa üye olanlar uzaktan kumandalý kameralar, video sistemleri, gece
görüþlü ve ýsýyý algýlayan makinelerle
bu yaratýklarýn varlýðýný kanýtlamak
istiyorlar. Bunca çabaya raðmen pek
fazla döküman toplayamadýklarý da bir

gerçek. Ancak bulunan ayak izleri, ses
kayýtlarý ve aðaç dallarýnýn ancak bilek
veya dirsek hareketiyle kývrýlýp,
kýrýlabileceðini ispatlayan görüntüler
kanýt olarak sayýlabilmekte.
Gözlem raporlarý gönderenlerin en
büyük hayalleri Yetilerin resimlerini
yakýndan çekebilmek. Halbuki elde
olan resimlerin hepsi flu ve uzaktan
çekilmiþ görüntülerden oluþuyor. Elde
bulunan zayýf kanýtlarýn hepsi bir araya
getirilse bile tam ve güçlü bir kanýt
oluþturamýyorlar. Yetilerle ilgilenen
bilim dalýna Kriptozooloji adý veriliyor.
Yani gizli yaratýklarý inceleyen bilim.
Bazý bilim adamlarý bu konuya hayli
þüpheyle yaklaþýyorlar ve bulunan
izlerin iri maymunlara ait olduðunu
söylüyorlar.
(Gelecek ay: Yetilerle ilgili konumuza devam edeceðiz)

