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SEVGÝLÝ DOSTLAR
Sizler de her geçen gün adeta dünyanýn
tavanýnýn alçalmakta olduðunu hissediyor
musunuz? Eskiden geniþ ve havadar bir
dünyada otururken ve nimetlerinden bolca
belki de hoyratça faydalanýrken gelecekte
baþýmýza gelecekleri iyice hesap etmeden
yaþadýk durduk. Geçen sayýmýzda sevgili
Ahmet Kayserilioðlu'nun yazdýðý gibi
alemle gelen düðün bayram misali eylemlerimizin sonuçlarýný iyice düþünmeden,
gelecekte bizleri nelerin beklediðini iyice
hesap etmeden salt yaratýlmýþ olmanýn
sevinciyle ve belki de biraz þýmarýklýðýyla
yaþadýk durduk. Geleceðini ama yalnýzca
kendi geleceðini düþünerek yaþayanlar
oldu elbet ki. Bunlar arasýnda büyük
devletler de vardý. Salt kendi uluslarýnýn
geleceði diyerek ayný özden yaratýlmýþ
olan kardeþlerinin elinde olana göz diktiler. Ortaya çýkan hýr gür, kargaþa ve kavgalar deðildi aslýnda Yaratanýn bizlerden
istediði. ‹þte þimdi pek çok sorunla
uðraþýyor dünyamýz. Biliyor muyuz ki
üzerimize almayý düþündüðümüz yeni bir
ceket ve pantolon bile onu üreten
endüstrinin atmosferdeki ozon tabakasýný
bir milim daha delmesine neden olacak
hale geldi? Dün alýp, bugün usandýðýmýz
için hep yenilerini almaya koþtuðumuz
ürünler ve tükettiklerimiz dünyamýzýn bir
yanýný hýzla sular altýnda býrakmaya,
diðer yanlarýný ise hýzla çölleþmeye doðru
götürmeye baþladý bile. Ýþte tavan bundan
dolayý alçalýyor. Gün gelecek her þeyimizle kýsýtlanacaðýmýz ve hiç bir þey yapa-

maz hale geleceðimiz için. Gün gelecek
yaþamak için de var edildiðimiz gerçeði
acý bir tokat gibi yüzümüze çarpýlacaðý
için...
Belki de mutluluk anlayýþlarýmýzý
deðiþtirmenin zamaný geldi ve geçiyor
bile. Bu sayýmýzda Çin ile Hindistan arasýna sýkýþmýþ olan küçük bir ülkeden,
Butan'dan bahsediyoruz sizlere. Küçük
ama yaptýðý ve uyguladýklarýyla büyük bir
ülke. Maddi zenginliðin yerine, ruhsal
dinginliði ve mutluluðu koyduðu için
Batýlý araþtýrmacýlarýn ilgisini çeken bir
ülke. Dileriz eninde sonunda Batý uygarlýðýnýn buldozer gibi ezip geçen gücünün
altýnda kalmazlar ve çabalarýnda sonuna
kadar baþarýlý olurlar. Öyle ki gerçekten
örnek alýnýrlar...
Yaratanýmýzýn merhametine, sevgisine ve
baðýþlayýcýlýðýna olan ihtiyacýmýz her
geçen gün daha da artýyor. Biliyoruz ki o,
yaptýðýmýz en ufak bir iyilikte bile bize
hemen cevap verecek. Durum ümitsiz
gözükse bile biz iyide ve doðruda olmaya
devam ettikçe, yanlýþlarýmýzý bir ucundan
düzeltmeye baþlayýnca onlarýn zararlý ve
yok edici sonuçlarýnýn bize geri dönmesine
izin vermeyecek, eli her zaman üzerimizde
olduðu ve iyilerin hiç bir zaman ümitsizlik
halkasýndan bakmamalarýný söylediði
için...
Sevgiyle kalýn
Sevgi Dünyasý

ÖNCE SEN

Dr. Refet Kayserilioðlu

“Önce sen” diyenler çoðalýnca
herkes birbirinin hakkýna saygý
gösterecek ve kendi hakkýndan vermeye çalýþacaktýr. Karþýsýndaki de
ayný istekte olduðu için, herkesin
hakký en iyi þekilde korunacakt›r. O
zaman toplumda aç, yoksul ve iþsiz
kalmayacaktýr. Kavga, dövüþ son
bulacak, her imkandan herkes faydalanacaktýr.
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V

aktiyle bilgili ve
ergin bir zat
öðrencilerine yalnýz kendini düþünenlerle, baþkasýný düþünenler arasýndaki farký
göstermek istemiþ. 12
kiþilik bir masa hazýrlatmýþ. 6 kiþi bir
tarafta, 6 kiþi masanýn
karþý tarafýnda oturacak
þekilde. Karþýlýklý
altýþar çorba kâsesi
konmuþ sofraya.
Yanlarýna da saplarý bir
metre uzunluðunda
kaþýklar konmuþ. Ýlk
olarak sofraya, yalnýz
kendini düþünenler
oturmuþ. Hemen kaþýklara sarýlýp çorba içmeye koyulmuþlar. Fakat
kaþýklarýnýn saplarý,
yanlarýndaki kiþilerin
kaþýklarýna takýldýðý
için, çorbalarýn yarýsýndan çoðunu dökerek,
ancak yarýsýndan azýný
içebilmiþler.
Sonra onlar kalkmýþ,
sofra temizlenmiþ. Yeni
çorba kâseleri ve yine
saplarý birer metre
uzunluðunda çorba
kaþýklarý konmuþ. Bu
defa içeriye baþkasýný
da düþünenler
çaðýrýlmýþ. Karþýlýklý
altýþar kiþi oturmuþlar.

Çorbalara ve kaþýklara
bakmýþlar ve hemen
çare üretmiþler: "Ben
senin kâsenden çorbayý
sana içireceðim, sen
benim kasemden bana
içireceksin." Ve
karþýlýklý birbirlerinin
çorbalarýný içirmiþler,
hem de hiç dökmeden.
Neþeyle, mutlulukla,
Allah'a þükrederek
sofradan kalkmýþlar.
Ergin zat, Öðrencilerine verdiði bu canlý
örnekten sonra demiþ
ki: "Gördünüz, yalnýz
kendini düþünenler,
ellerindeki nimetleri,
imkanlarý nasýl boþa
harcýyorlar, nasýl heder
ediyorlar!.. Ve yine
gördünüz, onlarýn
arasýnda sevgi yok,
yardým yok, gönüllerinde huzur yok,
herkesin gözü
baþkasýnýn elindekinde... Kýskançlýk,
haset ve bencillik,
onlarý kolaylýkla kavgalara, çatýþmalara
götürür.
Baþkasýný düþünenleri
de gördünüz.
Ellerindeki nimetleri
hiç boþa harcamýyorlar,
hiç heder etmiyorlar.
Sürekli birbirlerine

yardým ettikleri için,
deðer verdikleri ve
sevdikleri için hepsi
huzurlu ve mutlular.
Kimsenin baþkasýnýn
malýnda, imkânýnda
gözü yok. Aksine onlar
kendilerinde olanlardan
kardeþlerine vermeyi
candan istiyorlar. Onlar
bencillik, kýskançlýk ve
haset gibi küçük
duygulardan kurtulmuþlar. Aralarýnda
anlaþma ve sevgi var.
Kavga yok.
BENCÝLLÝK VE
ÇIKARCILIK
GERÝLÝKTÝR
"Önce ben" demek,
hep kendi çýkarýný
düþünmek ve kendi
çýkarý için baþkalarýna
haksýzlýk etmek ve zulmetmek ilerilik deðil,
geriliktir. Tecrübesi ve
bilgisi az olan küçük
çocuklarda bunu açýkça
görürüz. Onlar, her
hoþuna giden oyuncaða, "benim" diye
sahip çýkarlar.
Oyuncaðýn esas sahibi
olan çocuk, oyuncaðýný
onun elinden almak
isteyince de aralarýnda
kavga çýkar.

Gördüðü her þeyi sahiplenmek, yani bencillik ve ç›karcýlýk büyük bilgisizliktir.
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Küçük yaþta bencillikten kurtulamayanlar, ömür boyu, hatta bazen
ömürler boyu, bu gerilikten kurtulma uðraþýsýný vermek zorunda kalýrlar.

Aðlamalarla ve tepinmelerle kendisinin
olmayan oyuncaðý vermek istemez o bilgisiz
çocuk. Araya aileler
girer, onlarý yatýþtýrmaya çalýþýrlar. Bu
sýrada bilgili bir
anatanýn o çocuða,
haksýz olduðunu
öðretmesi, baþkasýnýn
malýný, ancak sahibi
izin verirse alabileceðini benimsetmesi
gerekir.
½u örnek açýkça gösteriyor ki, her þeyi
sahiplenmek, yani bencillik, bilgisizliktir.
Çocuklar terbiye ile ve
eðitimle bu bilgisizlikten yavaþ yavaþ kurtulurlar. Çocuklarýný eðitmeyen, onun bencilliðine, her þeyi almasýna, baðýrarak, aðlayarak her þeyi
sahiplenmesine engel
olmayan anatalar,
çocuðun geliþmesini
geciktirmekte ve zorlaþtýrmaktadýrlar.
Çocukken sevgiyle
açýklayarak, çocuðu
överek o davranýþýn
yanlýþlýðý çok kolay

öðretilebilir. Mesela
denebilir ki çocuða:
"Sen iyi çocuksun,
güzel çocuksun, kimseye haksýzlýk yapmazsýn. O senin deðil,
baþkasý sana verirse
alabilirsin." Bunu kýzmadan, dövmeden,
ama çok kesin bir dille
söyleyin. Haksýz aðlamalarýna ödün vermeyin. Hatta haksýz
aðlamalarýný ayýplayýn.
"Çok ayýp, sana hiç
yakýþmýyor" deyin ve
katiyen yumuþamayýn.
Edepsizlik edip aðlamakta devam ederse:
"Çýk odadan dýþarýya,
dýþarýda aðla" deyin.
Mutlaka yola gelecektir. Çocuk anlamaz
demeyin. Sevgi sözlerinizi, övgü sözlerinizi nasýl anlarsa,
bunu da anlayacaktýr.
Terbiye, çocuk doðduðu andan baþlar.
Küçük çocuk size
cevap veremez ama,
sevgiyle, övgüyle söyleye söyleye anlamaya
baþladýðýný göreceksiniz.

"Önce sen" demeye
baþlamak þüphesiz
üstünlüktür. Daha üst
seviyede bir bilgiye ve
ahlaka sahip olmakt›r.
Ýnsan bu safhaya
gelebilmek için, önce
haksýzlýk ve çýkarcýlýk
tarzýndaki bencillikten
kurtulmak zorundadýr.
Yalnýz kendi hakk›na
razý olacak, baþkasýnýn
hakkýna el uzatmayacaktýr. Ýkinci adýmda
yoksullara ve
sevdiklerine kendi
hakkýndan verecek ve
ikram edecektir.
Üçüncü adýmda,
baþkalarýný da
kendisini düþünür gibi
düþünecektir. Bu çok
önemli ve ileri bir
safhadýr. Çoðunluðu bu
safhada olan bir
toplumda, kavga ve
tartýþma olmaz, birlik,
huzur ve mutluluk olur.
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"ÖNCE SEN" DEMEYE BAÞLAMAK
"Önce sen" demeye baþlamak þüphesiz
üstünlüktür. Daha üst seviyede bir bilgiye
ve ahlaka sahip olmaktýr. ‹nsan bu safhaya gelebilmek için, önce haksýzlýk ve çýkarcýlýk tarzýndaki bencillikten kurtulmak
zorundadýr. Yalnýz kendi hakkýna razý olacak, baþkasýnýn hakkýna el uzatmayacaktýr. ‹kinci adýmda yoksullara ve sevdiklerine kendi hakkýndan verecek ve ikram
edecektir. Üçüncü adýmda, baþkalarýný da
kendisini düþünür gibi düþünecektir. Bu
çok önemli ve ileri bir safhadýr. Çoðunluðu bu safhada olan bir toplumda, kavga
ve tartýþma olmaz, birlik, huzur ve mutluluk olur.
Bunun daha üstünü, "Önce sen" demektir. Böyle olan kiþi, kendinden önce baþkalarýný düþünen, herkesin hayrýna çalýþan, yaptýðý her iþte kendinden önce baþkalarýna bir faydasý olsun isteyen, hayýrlý
bir insandýr. Böyle hayýrlý bir insan, herkesçe sevilir, beðenilir, baþ tacý edilir.
Çýkarcýlar, yalnýz kendini düþünen benciller, bu üstün kiþiye, saf veya enayi gözüyle bakabilirler. Çünkü böyle bir fedakarlýðý, sencilliði onlarýn aklý almaz. Bilgileri, benimsedikleri esaslar, buradaki üstünlüðü idrak edecek seviyede deðildir.
Onlar o üstün kiþiye göre çok gerilerdedir.
Ama onlar o üstün kiþinin hizmetlerinden
seve seve yararlanýrlar verdiklerini de iþtahla alýrlar. Ama, zamanla bu güzel örnekten etkilenmeye baþlayacaklardýr, muhakkak.
"Önce sen" diyebilmek veya "Önce ben
deðil" diyebilmek kolay deðildir. Ýnsanýn
bunun örneklerini görmesi ve böyle diyenlerin üstünlüðünü, herkesçe sevilen, beðenilen kiþiler olduklarýný gözlemlemesi

gerekmektedir. Aslýnda çoðu insan, küçükten itibaren annelerinde ve babalarýnda "Önce sen" demenin güzel örneklerini
görmüþlerdir. Nice anatalar vardýr ki, evlatlarýna daima öncelik tanýrlar, yemez,
yedirirler. Onlar, bunu evlatlarýný çok sevdikleri için, hiçbir zorluk çekmeden, seve
seve yaparlar. Böyle yapmalarý, yani "Önce ben deðil, önce sen" demeleri, evlatlarýný kendi canlarýndan çok sevdiklerini
göstermez mi? Bütün mesele bunu baþkalarýna da, daha sonra tüm insanlara da
yapabilmektir. Öyleyse baþkalarýný da,
kendi evlatlarý yerine koyarak sevmeye
baþlamalarý gerekiyor.
Tüm insanlar ayný özden, ayný hamurdan, Yaratan'ýn sevgi özünden yaratýlmýþ
kardeþlerdir. Bu büyük ve temel bir gerçektir. Kardeþlerin birbirini ayýrt etmeden
sevmeleri, birbirlerini en az kendilerini düþünür gibi düþünmeleri gerekir. Bu büyük
temel gerçeðin doðruluðunu, önce akýllarýna, sonra gönüllerine benimsetmeye
baþlayanlar, "Önce sen" deme seviyesine
adým atmýþ olurlar. Sonraki seviye, o kardeþlere acýma, onlara destek olarak sýkýntýlarýný giderme isteðinin doðmasýdýr. Böylece, insanlarý evlatlarý gibi benimseme
dönemine geçilmiþ olur.
"Önce Sen" demeyi baþarmak aslýnda
zor deðildir. Bunun doðruluðunu kabul
eden ve gönlüne benimsetmeye çalýþan
kimse, bunu bir uçtan uygulamaya baþlamalýdýr. O zaman yavaþ yavaþ bu güzel
davranýþýn tadýný alacak, gittikçe daha güzel uygulamaya baþlayacaktýr. O zaman
herkesin sevdiði, saygý duyduðu, üstün ve
mutlu bir insan olacaktýr.
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"Önce sen" demeye baþlayan kimse üstün bir insandýr. O herkesçe sevilen,
beðenilen, baþ tacý edilen hayýrlý bir insandýr. "Önce sen" diyenler bir
toplumda çoðalýnca, orada aç, yoksul, iþsiz kalmaz. Kavga dövüþ son bulur.

EÐÝTÝM KÜÇÜK
YAÞLARDA BAÞLAR

Küçük yaþta bencillikten kurtulamayanlar,
ömür boyu, hatta bazen
ömürler boyu bu gerilikten kurtulma
uðraþýsý vermek zorunda kalýrlar.
Diyeceksiniz ki insanýn
kendisini, kendi çýkarlarýný, menfaatlerini
düþünmesi suç mudur?
Hayýr, suç deðildir.
Herkes kendisini ve
kendi çýkarlarýný hak
sýnýrý içinde düþünmek
zorundadýr. Bir insan
çalýþýyor, emeðinin
karþýlýðýný alýyor, bu
onun hakkýdýr. Bu
hakkýndan yoksullara
yardým yapabilir, kendi
yaþamýný zora sokmayacak dozda. Ama birisi
onun rýzkýný zorla elinden alamaz. Bu, hakka
tecavüz olur. Çýkarcýlar, haksýz benciller,
kolayca baþkalarýnýn

haklarýna el uzatanlardýr.
Hak sýnýrý çok incedir.
Biri size, bir þeyini
gönül rýzasý ile, isteyerek vermiþse haktýr.
Ayný þeyi o vermeden
siz almýþsanýz suçtur.
Birbirimizin birbirine
isteyerek verdiði hak,
isteyerek vermediði ve
zorla, hile ile veya
gizlice, habersizce
almalar haksýzlýktýr ve
suçtur.
"ÖNCE SEN"
DÝYENLER
ÇOÐALINCA
Herkes birbirinin
hakkýna saygý gösterecek ve kendi hakkýndan vermeye çalýþacaktýr. Karþýsýndaki de
ayný istekte olduðu
için, herkesin hakký en
iyi þekilde korunacaktýr. O zaman toplumda
aç, yoksul ve iþsiz
kalmayacaktýr. Kavga,

dövüþ son bulacak, her
imkândan herkes faydalanacaktýr. Toplumda
her þey planlanacaktýr
o zaman. Çocuk
doðumlarý, üretim,
dünyadaki su, petrol,
doðalgaz, maden kaynaklarý planlanacaktýr.
Hiçbir þeyde aþýrýya
gidilmeyecek, hiçbir
þey israf edilmeyecektir. Öyle güzel bir
dünyada, kimse kendi
kaderine terk
edilmeyecek, iþ imkânlarý, kazanç imkânlarý
geliþtirilecektir.
Kavgalar son bulacaðý
için, sadece dünyanýn
düzenini saðlayacak
kolluk kuvvetleri tüm
ülkelerde organizasyonun iyi iþlemesine
gözcülük edeceklerdir.
O zaman dünya bir
cennet olacaktýr.

BÝR BENDEN NE ÇIKAR?
Birçoðumuz, hayatýn dertleri, sýkýntýlarý, sýrtýmýza binince; çözüm
aramak, olaylarýn dilini çözmek yollarýný hiç denemeden; kendimizi, içkilere, uyuþturuculara, boþ dedikodulara, TV’lerdeki deðersiz programlara kaptýrýp gidiyoruz. “Su akar, biz bakar” misali, kendimizi ve çevremizi ilerletmek için hazýr bekleyen fýrsat
pencerelerini görmezden gelince, geliþmesi engellenen ruhumuzun sessiz çýðlýðý içimizde fýrtýnalar yaratýyor.
Psikolog Ahmet Kayserilioðlu
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3000 yýl önce Ýsrail
G ünümüzden
Devletinde peygamberlik ve

krallýk yapmýþ olan Hz. Süleyman,
tarihte eþine rastlanmayacak çok
üstün yeteneklere ve kudretlere
sahipti. Doðuþtan getirdiði bilgelikle
parýldayan ruhu; kendisi gibi
peygamber ve kral olan babasý Hz.
Davud’un ve sarayýn usta eðitmenlerinin ince terbiyesinden geçmiþ,
özenle yetiþtirilmiþti. Hele babasýnýn
ölümünden sonra Yaratan tarafýndan
Peygamber olarak seçilmesiyle, o
zamana kadar kimseye verilmemiþ
ilâhî armaðanlar ona nasip olmuþtu.
Kurtlarýn, kuþlarýn dillerini anlýyor,
rüzgâra hükmediyor, cinleri inþaat
iþlerinde emrinde çalýþtýrýyordu.
½imdi tek duvarý kaldýðý için
“Aðlama Duvarý” denilen
“Süleyman Mabedi”ni inþa ettiren
de oydu.
Bu her yönüyle bilgin, bilge,
yeteneklerle ve ilâhî armaðanlarla
donanmýþ üstün kiþinin, kendisini
diðer insanlardan farklý ve ayrýcalýklý bir konumda görmesini ne kadar
doðal karþýlarýz deðil mi?.. Evet Hz.
Süleyman böyle bir sanýya kapýlmýþ;
acaba ben ayrý mýyým, benim hamurum, benim çamurum diðerlerinden
farklý ve yüce mi diye sormuþtu onu
gülyüzlü Peygamber yapan
Yaradan’ýna. Hepimizi sevgisinden
vareden ve hepimizi eþ sevgiyle
seven O Yüce’nin cevabý doðrudan
olmamýþtý. Bir kuyu baþýnda güzel
bir kadýnla sohbet ederken yaþadýðý
dramatik bir olayýn sonrasýnda o
güzelin aðzýndan kendiliðinden
dökülen kelimeler sorusunun tam
karþýlýðýydý. Ýþte ancak o büyülü
anda, “Ýnsanýn insana farksýzlýðýný”

10
Elbette herkesin hayatýnda köþelere
sýkýþtýðý, dert küplerine döndüðü,
kolu kanadý kýrýlmýþ, takatsiz,
çözümsüz kaldýðý dönemler de var ve
olacak. Durup beklemekten baþka
çarenin kalmadýðý bu tsunami
dönemleri için ne söyleyebilirim
ki?!.. Ama tüm yaþamýmýzý “Dur
bakalým ne olacak?” teranesiyle
sürekli tribünde oyalayýp, oyuna hiç
katkýda bulunmadan seyirci olarak
geçirmenin, bizlere sunulan bu eþsiz
hayat fýrsatýný boþa harcamanýn
tehlikelerinden sakýnmak da
hepimizin görevi.

bu deðiþmez ilâhî yasayý yüreðinin
özünde duyup ürpermiþti.
Hz. Süleyman kuyu baþýnda güzel
kadýnla sohbet ederken bir taraftan
da yüzüðüyle oynamaktaydý. Ama
bu yüzük, hepimizin parmaðýmýzda
taþýyabileceðimiz geliþigüzel yüzüklerden deðildi. Kendisine insanlarýn
hayrýna kullansýn diye armaðan
edilmiþ o üstün ilâhî yetenekleri
kullanabilmesi için bir aracý idi o
yüzük. Yani eþsiz, çok ayrýcalýklý,
týlsýmlý bir yüzüktü o. Aksilik bu ya,
sohbet ederken oynamakta olduðu o
týlsýmlý yüzük aniden elinden kayýp
kuyunun dibini boylamasýn mý?!..
Kim böyle bir dramý yaþar da tüyleri diken diken olmaz ki? Büyük
bir telaþ ve stresle hemen elini
kuyuya daldýrdý. Neyse ki kuyu
derin deðil; parmaklarý dibe ulaþtý.
Fakat o ne?!.. Elini kuyudan çýkarýp,
avucunu açtýðýnda gördükleri her
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ikisini de hayretten hayrete düþürdü.
Çünkü kuyudan çýkardýðý sadece tek
bir yüzük deðil, hepsi birbirinin
ayný bir avuç yüzüktü. Gülyüzlü,
uzun zaman bilemedi hangisi kendisinin o eþsiz yüzüðüydü acaba? Ve
yüce Yaradan’ýn cevabýný o güzel
kadýnýn aðzýndan iþitti: “Ýþte hepsi
birbirinin aynýdýr.”
Hepimizin, o birbirinin ayný olan
yüzükler gibi, ayný hamurdan, ayný
çamurdan varedildiði, Yaradan
katýnda hiç kimsenin ayrýcalýklý bir
konumda olmadýðý, herkesin hayatýnýn deðer bakýmýndan birbirinin
ayný olduðu o “yüzük sahibi Hz.
Süleyman” tarafýndan elbette çabucak anlaþýldý. Bizler de bugün
kendimize ve insan kardeþlerimize
bu gözle bakabilsek, bir bakabilsek,
tutumlarýmýz, düzenlerimiz ne kadar
deðiþecek, geliþecek, hepimizin
kýymeti ne kadar artacak!.. Elbet bir
gün gökte olduðu gibi yerde de
O’nun buyruðu, O’nun deðiþmeyen
ahlâk yasalarý bütün gönüllerde yer
bulacak. “Göklerin melekûtu
yeryüzünde tesis edilecek” (Ýncil).
Yaradan’ýmýzýn bizlere kesin müjdesi var: “Elbet bir gün Dünyamýz
salih kullarýn, doðru yolda yürüyen
kullarýn yönetimine girecek (Kuran,
Enbiya 105) Ama bizler, þu satýrlarý
okuyan sizler, kendi eþsiz deðerimizi, o günleri beklemeden þimdiden
bilme fýrsatýna sahibiz. Zorluklar
içinde iki büklüm kývrandýðýmýz
zamanlarda bile, her yeri dolduran
O’nun gücünün, bizim içimizde kullanýlmayý beklediðini görüp, ümitsizlik kapýlarýndan deðil, fýrsat
pencerelerinden bakmayý huy
edinebiliriz. Yaradan’ýn deðiþmez

anayasasýný ortaya koyan þu sözler;
iyi, kötü; büyük, küçük hepimizi
kapsamaktadýr:
* “Her yer bir insan
Her insan bir yerin malýdýr
Ýnsanlar, yerlerinizi ve deðerlerinizi biliniz”
* “ Her insan O’nun sevgisinden
yaratýlmýþ yüce bir deðer, eþsiz bir
varlýktýr”
KÖTÜLEME
YARIÞINDAYIZ;
KENDÝMÝZÝ DE,
BAÞKALARINI DA!..

Ýnsanlýða yukardan bakan “Semavî
Varlýklar” hepimizin gönlünde
O’ndan bir parça olduðunu, gönüllerimizin O’nunla tamamen dolmak,
O’nun yeri olmak için türlü
serüvenlerden, acýlardan, sevinçlerden, öfkelerden, sevgilerden
geçmekte olduðumuzu görüp bildiklerinden, býkýp usanmadan eþsiz
deðerlerimizi dile getirip duruyorlar.
Ama bizler, hem kendimize, hem
birbirimize bu gözle bakmaktan çok
uzak, baþka dallara tutunmuþ, sallanýp durmaktayýz. Sabahtan akþama; akþamdan sabaha kendimizi,
birbirimizi iþe yaramaz hale
getirmek için sürekli aþaðýlayýp durmayý, kusurlar bulmayý huy edindik.
“Birine kýrk defa deli desen deli
olur” örneði, sonunda sanki insan
deðil de boþ çuvallarmýþýz gibi
hedefsiz, plansýz günübirlik yaþayýp
gitmekteyiz. Bir de hayatýn dertleri,
sýkýntýlarý, ýstýraplarý sýrtýmýza binince; çözüm aramak, olaylarýn dilini
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çözmek yollarýný hiç denemeden;
kendimizi kumarlara, içkilere, uyuþturuculara, boþ dedikodulara,
TV’lerdeki deðersiz programlara
kaptýrýp gidiyoruz. “Su akar, biz
bakar” misali, kendimizi ve çevremizi ilerletmek için hazýr bekleyen
fýrsat pencerelerini görmezden
gelince, geliþmesi engellenen ruhumuzun sessiz çýðlýðý içimizde fýrtýnalar yaratýyor. Bu defa daha çýlgýn
zevk denemelerine sarýlýp iyice dibe
batýyoruz.
Lütfen sýrça köþklerde oturup
rahatça böyle konuþup durduðumu
düþünmeyin. Elbette herkesin hayatýnda köþelere sýkýþtýðý, dert küplerine döndüðü, kolu kanadý kýrýlmýþ,
takatsiz, çözümsüz kaldýðý dönemler
de var ve olacak. Durup beklemekten baþka çarenin kalmadýðý bu
tsunami dönemleri için ne söyleyebilirim ki?!.. Ama tüm yaþamýmýzý
“Dur bakalým ne olacak?” teranesiyle sürekli tribünde oyalayýp,
oyuna hiç katkýda bulunmadan
seyirci olarak geçirmenin, bizlere
sunulan bu eþsiz hayat fýrsatýný boþa
harcamanýn tehlikelerinden sakýnmak da hepimizin görevi.
Geçmiþte her þeyi tozpembe
gördüðüm, yanlýþ sandýðým
davranýþlarý, iyice anlamadan, dinlemeden uluorta eleþtirdiðim toyluk
dönemlerimde, ortaklaþa iþ
görürken; az çalýþýyor, okumaya,
incelemeye az vakit harcýyor diye
çýkýþtýðým yaþlý, görmüþ geçirmiþ
bir Ýstanbul Hanýmefendisi’nin cevabýný hiç unutmadým. “Evlâdým”
demiþti, “Sen benim durumuma hiç
bakmadan, geçimi nasýl, kocasýyla,
çocuðuyla problemleri var mý,
hastalýk dertleri neler?.. Bunlarý hiç
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hesaba katmadan sadece doðru
bildiklerini söyleyip duruyorsun.
Aslýnda bu tutumunla, beni motive
etmiyor, aksine mevcut gücümü de
yarýya düþürüyorsun!..” Bu þamar
gibi sözler hem aklýmý, hem gönlümü titretmiþ, kendime getirmiþti.
Aslýnda çok deneyimlerden, sýkýntýlardan süzülerek bu yaþa geldiðini
bildiðim bir hanýmefendiydi. Paþa
kýzý olarak Büyükada’da, özel
yetiþtiriciler elinde yabancý dil,
müzik, âdap erkân ne varsa sular
seller gibi öðrenmiþ, güzelliði
dillere destan olmuþ, zekâsý ve
konuþmasýyla etrafýný büyülediði bir
gençlik yaþamýþtý. Ama birden hayatý alabora olmuþtu. Akraba iliþkileri, evliliði, maddi durumu... Her
þey tersine dönmüþ, üstelik týbbýn
hiç yardýmcý olamadýðý bir rahatsýzlýk ve kullandýðý ilaçlarla, “cami
yýkýlmýþ, mihrabý kalmýþ” misali
cazibesi de eski parlaklýðýný yitirmiþti. Sýrat köprüsünden geçtiði bu
zor zamanlarýnda bilge bir varlýða
durumundan þikâyet edip: “Nedir
benim kabahatim?!..” diye sorduðunda aldýðý cevabý hiç unutmamýþtý: “Alelâdeliklerle baþlayan
ve alelâdeliklerle sona erecek olan
dümdüz bir hayatý mý tercih ederdiniz?!..”
Ýþte bana uyarýda bulunan böyle bir
hanýmefendiydi. Kendisiyle ilgili
yanlýþýmý dile getirdikten sonra,
yaþanmýþlýðýn olgunluðuyla konuþmasýný sürdürmüþ ve sanki bedduaymýþ gibi geleceðimle ilgili þu
öngörüde bulunmuþtu: “Oðlum;
iyisin, hoþsun ama tecrüben eksik.
Geliþmen için senin ýstýraba ihtiyacýn var!..”
Haklýydý. Sonraki yýllarýmda,
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yaþam deneyiminin en önemli öðesi
olan sýkýntýlarý yaþarken bu söz
sürekli kulaðýmda yankýlanýyordu.
Ama farkettiðim önemli bir baþka
þey daha olmuþtu: “Hele þu sýkýntým
geçsin de, þunlarý yapayým” kolaycýlýðýna girmeden, dertler sürerken
de, kendimi pasifize etmeden atýlýmlarýmý sürdürdüðüm, iþe koyulduðum zaman, hem dertlerimden
daha çabuk kurtulduðumu, hem de
geliþmemin kösteklenmediðini sevinçle görmüþtüm. Sýkýntýlarý gidermek, biraz neþe bulmak için eðlenmek elbet hakkýmýz. Ama bunu
dozunda tutup, olumlu gayretlerimizi sürdürmemiz de pekâlâ mümkün.
DÜNYAMIZI DEÐÝÞTÝRENLER
Besteleriyle, senfonileriyle
aklýmýzda, ruhumuzda coþkular,
doruk deneyimler yaratan
Beethowen: “Tanrým, bir anlýk mutluluk lütfen!..” diye bunalýmlar
geçirirken o eserlerini notaya dökmüþtü. Bertrand Russell, 17 ve 18.
yüzyýlda yaþamýþ ve çalýþmalarýyla,
buluþlarýyla uygarlýða yön vermiþ
olan yüz kiþi, sadece yüz kiþi, eðer
yaþamamýþ, ya da o eserleri vermemiþ olsaydý bugünkü uygarlýk
düzeyine asla ulaþamayacaðýmýzý
haklý olarak öne sürer. Ve o kiþilerin
yaþamýný yakýndan inceleyince, her
birinin nice sýkýntý ve dertler
içindeyken bu buluþlarý yaptýðýný
görürüz. Hiçbiri “Hele þu sýkýntým
geçsin” kolaycýlýðýna, ya da “Bir
benden ne çýkar?” yanlýþýna
düþmemiþ, didinip çýrpýnýp, her birimizin hayatýna kolaylýklar getirmiþtir. Ya o yüz kiþinin çevresindek-

Beethowen, “Tanrým, bir anlýk mutluluk lütfen!..” diye bunalýmlar geçirirken tüm o
muhteþem eserlerini notaya dökmüþtü.

iler, anneleri, babalarý, kardeþleri,
arkadaþlarý, hocalarý, meslektaþlarý,
yurttaþlarý... onlarýn katkýsýný unutacak mýyýz?!.. Ýþe bu açýdan bakarsak
sadece sonuca varan, golü ataný
deðil; onu o hedefe ulaþtýran bin bir
insanýn katkýlarýný da gözardý edemeyiz. Bundan dolayýdýr ki: “Her
insan bir yerin, her yer bir insanýn
malýdýr.”
Dünyamýz ekonomisiyle, çevresiyle, insan iliþkilerindeki çarpýklýklarla, inanç buhranlarýyla öyle zor
yerlerden geçiyor ki bugün her
bireyin tek tek uyanmasýna, insanlýðýnýn, deðerinin farkýna varmasýna
hayatî ölçüde muhtacýz. Her birimizin çorbaya katacaðý bir þeyler var.
Hele bir de çorbayý hazýrlayan
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“Çorbacýbaþý”nýn; hamuru yoðuran
“hamurkâr”ýn sorumluluðu ne kadar
büyük. Geçmiþte Fransa’da sayýsýz
yeteneði olduðu halde hiçbirini
doðru dürüst kullanmadan, hiçbir
iþe yaramadan ölüp gitmiþ Constant
isimli kiþiye, tarihçilerin alaycý bir
biçimde “Kararsýz Constant” ismini
takmalarý ne kadar ibret verici
(Fransýzca da Constant kararlý
anlamýndadýr) Bizim Temel de herhalde bu kararsýzý örnek almýþ. Yan
gelip yatmaktan baþka bir þey yapmadýðýndan, sürekli çabada olan
Dursun’a alay edercesine sormuþtu:
“Ne didinip duruyorsun arkadaþ bu
kadar?” “Tabii çabalarým, partimde
yükselmek istiyorum” “Sonra?”
“Milletvekili olacaðým” “Sonra?”
“Bakan olacaðým” “Sonra?”
“Baþbakan olacaðým” “Sonra?”
“Cumhurbaþkaný olacaðým”
“Sonra?” “Hiççç...” Temel olanca
rahatlýðýyla cevabý yapýþtýrmýþ:
“Ben þimdiden hiç’im...”
HÝÇLÝKTEN HÝÇLÝK DOÐAR
Evet “hiç”likten de ancak “hiç”lik
doðar. Halil Cibran ikisi de kabuklu
hayvan kaplumbaða ile istiridyenin
konuþmasýný ne güzel anlatýr.
Kaplumbaða hayatýndan çok memnun olduðunu, hiçbir þeyi kendine
dert etmediðini, hiç kimseyi umursamadýðýný, dýþarýda hava
kötüleþirse suya sabuna dokunmadan hemen kabuðuna çekiliverdiðini ballandýra ballandýra
anlatýrken istiridye renkten renge
girer. “Ne mutlu arkadaþ sana” der.
“Ne mutlu. Ben hiç senin gibi
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Bertrand Russell, 17 ve 18. yüzyýlda yaþamýþ yüz
kiþinin önemini çarpýcý sözlerle vurgular.

Bertrand Russell, 17 ve 18. yüzyýlda
yaþamýþ ve çalýþmalar›yla uygarlýða
yön vermiþ olan yüz kiþi, eðer yaþamamýþ, ya da o eserleri vermemiþ
olsaydý bugünkü uygarlýk düzeyine
asla ulaþamayacaðýmýzý öne sürer.
Ve o kiþilerin yaþamlarýný yakýndan
inceleyince, her birinin nice sýkýntýlar içindeyken bu buluþlarý yaptýðýný görürüz. Hiçbiri “Hele þu
sýkýntým geçsin” kolaycýlýðýna, ya da
“Bir benden ne çýkar?” yanlýþýna
düþmemiþ, çalýþýp, her birimizin
hayatýna kolaylýklar getirmiþtir.

15

davranamýyorum. Benim de
kabuðum var ama, çevremdekilerde
bunca dert, bunca sýkýntý varken,
onlarýn derdi benim oluyor, bir türlü
senin gibi kabuðuma çekilemiyorum. Bu nedenle içim dert dolu”
Karþýlýklý konuþmaya tanýk olan
hayvanlarýn filozofu leylek istiridyeye dönerek: “Senin o dert dediðin
içinde büyümekte olan parlak bir
inci “der. Ve sonra da
kaplumbaðaya seslenir: “Senin
içinde de sadece pislik var!..”
Görevini yapan, çevrelerini
katkýlarýyla devrimsel bir þekilde
deðiþtiren hamurkârlarý minnetle
anýyoruz. Yakýn tanýðý olduðum iki
öncüyü örneklemek isterim: Ýç
Hastalýklarý Uzmaný, keman
virtüözü Doktor Bedri Ruhselman,
Batý’nýn 100 yýllýk parapsikoloji
birikimini ülkemize aktarmakla
kalmamýþ, özgün tezler, teoriler öne
sürerek “Neo Spiritüalizma”
akýmýnýn önderi olmuþtu. Yazdýðý
“Ruh ve Kâinat” “Mukadderat ve
Ýcabat” gibi kitaplarýndan hayat
görüþümüzü oluþturmada ne kadar
yararlanmýþtýk. Haklý olarak
Prof.Dr. Recep Doksat kendisine:
“Üstadým” demiþti. “Siz ülkemizde
alfabesi olmayan bir bilimin, felsefesini yaptýnýz” Ve 1960 yýlýnda
öldüðünde cenazesinde 40 kiþi ya
var, ya yoktuk. Ertesi gün Hürriyet
Gazetesi bunca emeði hafife alan
bir baþlýkla “Ruhçu Bedri
Ruhselman öldü” baðlýðýyla haberi
duyurmuþtu. Ama ne gam; onun
yetiþtirdiði Dr. Refet Kayserilioðlu
bayraðý devralmýþ, “Ruh ve Madde”
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“Ruh Dünyasý” “Sevgi Dünyasý”
dergilerini 45 yýl aralýksýz yayýnlayarak “parapsikoloji” ve “doðru
yaþam” bilgilerinin halka malolmasý
için durup dinlenmeden çalýþmýþtý. 3
yýl çýkardýktan sonra Metapsiþik
Derneði’ne devrettiði “Ruh ve
Madde” dergisini oradaki
arkadaþlarýmýz azimle bugüne kadar
getirmiþler, derneðin diðer
þehirlerde de þubelerini, uzantýlarýný
açmýþlar, özgün ve çeviri kitaplarla
ülkemizin fikir hayatýna önemli
katkýlar saðlamýþlardýr. Bugün
Türkiye’de reenkarnasyondan, parapsikolojik olaylardan haberdar olan
geniþ bir kitle ve bu konularý
iþleyen nice yayýnevi var. ‹ki
hamurkârýn ve onlarý yetiþtirenlerin,
onlara yollarýnda destek olanlarýn,
izlerinden yürüyenlerin gayretleriyle
varýldý bu sonuca. Hamurkârlarýn ve
yardýmcýlarýnýn sevinci, adlarýnýn
anýlmasýyla deðil, bu iyi hazýrlanmýþ, iyi piþmiþ ekmekle açlýklarýný
giderenleri görmekle tamama erer.
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UÇUÞA HAZIR BÝR ÜLKE TÜRKÝYE
Bugün ülkemizde her alanda, nice hizmete koþanlar ve nice boþ býrakýlmýþ, hizmet bekleyen konular var. 27.09.2005 tarihli Tempo Dergisi’nde Ahmet Ýnam, ülkemizdeki yanlýþ tutumlarýn altýný
bir bir çizmekle beraber, aslýnda Dünya kültürüne ne büyük katkýlar yapabileceðimizi ilhamlý bir
þekilde düþleyebilmektedir. Her birimizin; “durumdan vazife çýkarmak” amacýyla üzerinde derince
düþünmemiz dileðiyle son olarak sizi Sayýn Ýnam’ýn bu rüyasýyla baþ baþa býrakýyorum:

Türkiye’nin çok özel bir kona... Oturuyorlar, rakýlarý
numda olduðunu ve inanýlaçýp bir adama beyaz etekmaz çeliþkiler yaþadýðýný dülik giydirip, semah yaptýrýp
þünüyorum. Tam Avrupalý giiçiyorlar. Mevlâna, Yunus;
bi olamýyoruz, bir Uzakdoþiþ kebap, raký, fes, kýlýç
ðulu, bir Hint gibi de deðiliz.
kalkan gibi bir þey oldu. Biz
Bize özgü çok ilginç bir düngeçmiþimizi de kötü biçimya var. Arada oluþumuz, bide sömürüyoruz. Ama tüm
zim için bir anlamda inanýlbu çirkinliklere raðmen ben
maz bir olanak. Bu hayatý
bu topraklardaki geçmiþe
yaþayan insandan inanýlmaz
müthiþ bir þekilde güveniyoderecede yaratýcý þair, sinerum.
ma yönetmeni, tiyatrocu çýÞöyle bir düþüm var: Biz
kabilir. Hattâ filozof bile çýkabu topraklarýn kültürleriyle
Ahmet Ýnam
bilir. 19. yüzyýl Rusya’sýndaöyle bir yoðrulacaðýz ki, öyki kaosa çok yakýnýz. ‹nanýlle þeyler söyleyeceðiz ki,
maz bir kaotik ortam var. Bu ortamýn çok
baþkalarý bunu Türkçeden çevirmek zoolumlu anlamda yoðrulabileceðini düþürunda kalacak. “Bu Türkler de ne diyor
nüyorum. Hayatýn anlamýna dair akadeacaba?” diyecekler. Bunun için mücadele
mik çevreler hiçbir þey üretemiyor. Öbür
etmek gerek. Taþýdýðýmýz anlam ve detarafta, iþin popüler tarafýna kaçýþ var.
ðerlerin farkýna varmamýz gerek. KendiKonu mistiklere býrakýlmýþ. Bugün bir kimizi Amerikalý ve Avrupalý sayýp hiçbir
tapçýya girin, büyük bir bölüm görürsügeçmiþimizin olmadýðýný düþündüðümüz
nüz: “10 derste mutluluk sanatý, 20 dersiçin boþlukta ve hiçlikte yaþýyoruz; bu tate baþarýlý seks, nasýl cenneti bulursuvýr bizim çok kolay ortadan kalkmamýza
nuz, nasýl akýllý olursunuz” gibi bir sanayi
yol açabilecek bir þey. Öyle bir tehdit aloluþmuþ. Anlam bunalýmý yaþayan, aðýr
týndayýz: Türkçe, kendimize mahsus yeanlam problemleri olan insanlarýn feci þe- mekler, yaþam biçimleri, musiki elden gitkilde sömürüldüðünü görüyoruz.
mektedir. Bu da özgün yaþamýn ortadan
Bu anlam arayýþýnýn saðlayabileceði
kalkmasý anlamýna gelir. Bu, insanlýk adýcoþku ve derinlik ile bu topraklardan müt- na bir kayýp. Anadolu’da yaþanan hayatý
hiþ insanlar çýkabilir. Bu topraklarýn mütdünyaya duyuramadýðýmýz için, dünyaya
hiþ bir geçmiþi var. ‹slâm sonrasý, mesehenüz bu topraklardan bir katký yapýlalâ tasavvuf birçok aydýnýn sömürmeye
madý. Bunun insanlýk adýna bir ayýp olduçalýþtýðý bir alandýr. Yunus Emre, Mevlâðunu düþünüyorum.

Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.” Gazi M. Kemal

EN ÇILGIN TÜRK ATATÜRK
Kimsenin baþarý þansý tanýmadýðý öylesine zorlu ve onurlu bir
savaþý, Kurtuluþ Savaþý’ný büyük bir zaferle tamamlayan,
vataný ve baðýmsýzlýðý uðruna canýný seve seve veren bir halk,
yani þu çýlgýn Türkler. Onlarýn baþýndaki ise doðal olarak
“En çýlgýn Türk” yani “ATATÜRK”
Güngör Özyiðit
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GENEL DURUM
smanlý Ýmparatorluðu, Almanya ve
Avusturya-Macaristan’ýn
yanýnda I. Dünya Savaþý’na girer. Bunun üzerine Ýngiltere Savaþ Bakaný Lord Kitchener, tüm
nefretini kusarcasýna
þöyle bir açýklamada bulunur:
“Türkiye’yi yok edinceye kadar savaþacaðýz!”
Çünkü Türkiye’nin Ýngilizler için öncelikli bir
önemi vardýr. Türk zaferinin Ýngiltere egemenliðindeki üç yüz milyona
yakýn Müslüman’ý cesaretlendiren bir örnek olmasýndan korkulur. Savaþ sonunda Ýttihat ve
Terakki iktidarý, yenilgiyi sineye çekerek mütareke ister.
30 Ekim 1918’de
Mondros Mütareke antlaþmasý imzalanýr. Ardýndan Sevr ile Ýmparatorluk parçalanýr.
Ýttihat ve Terakki’nin
elebaþlarý olan Enver,
Talat ve Cemal Paþalar
yurtdýþýna kaçarlar. Ýtalyanlar, Ýngilizler ve
Fransýzlar, Türk vatanýný
bölge bölge paylaþýrlar.
Kuzeydoðu Anadolu Ermenilere býrakýlýr. Doðu

O
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Karadeniz’de Pontus
devletini kurmak üzere
Rum çeteleri eyleme geçer. Ýstanbul ortaklaþa iþgal edilir. Padiþah Vahdettin, kendi eli ile yazdýðý bir tasarýyla “Osmanlý Ýmparatorluðu’nun
on beþ yýl süreyle Ýngiliz
sömürgesi” olmasýný ister. Ýngiltere Baþbakaný
Lloyd George Avam kamarasýnda, aðzý kulaklarýna varýrcasýna þöyle
der: “Türkiye sahneden
siliniyor diye üzülecek
deðiliz.”
Ve yine Lloyd George’un Osmanlý Ýmparatorluðu’nun mirasçýsý
olarak gördüðü Yunanistan 15 Mayýs 1919’da,
Ýngiliz donanmasýnýn korumasý altýnda Ýzmir’e
çýkarak Batý Anadolu’yu
iþgale baþlar.
Beþ gün sonra, Çanakkale’de yýldýzý parlayan
ve “Çanakkale geçilemez” dedirten Mustafa
Kemal Paþa 19 Mayýs
1919’da Bandýrma vapuruyla Samsun’a çýkar.
Kendisine verilen görev,
o bölgedeki güvenliði
saðlamaktýr. Oysa o, Ýstanbul Hükümeti’ni ve
galip devletleri þaþýrtan
bir þey yapar: Bütün mil-

leti iþgale tepki göstermeye çaðýrýr. “Ya baðýmsýzlýk, ya ölüm” parolasýyla halký ayaða kaldýrýr.
Egemenliðin kayýtsýz
þartsýz milletin olduðunu
belirterek tüm dikkatleri
tek hedefte toplar: “Bölünmez, baðýmsýz, hür ve
çaðdaþ Türkiye!”
Ýstanbul Harp Divaný
Mustafa Kemal’i ve kadrosunu idama mahkum
eder. Vahidettin bu kararý
hemen onaylar. Mustafa
Kemal’in rütbesi Paþa’lýktan yarbaylýða indirilir.
Ayrýca Þeyhülislam
Dürrizade Abdullah,
Mustafa Kemal ve yandaþlarý için ölüm fetvasý
çýkarýr.
Mustafa Kemal askeri
üniformasýný çýkararak
istifa eder. Sivilleri giyer
ve artýk halktan biri olur.
Halkla beraber mücadelesini sürdürür.
BASIN AYNASINDA
GÖRÜLEN

Times gazetesi Türk kýpýrdanýþý þu þekilde deðerlendirir: “Bütün dünyanýn kuvvetine karþý
milli bir hareket yaratmak... Ne çocukça bir
hayal!”

SEVGÝ DÜNYASI

19
Mustafa Kemal Paþa
19 Mayýs 1919’da Bandýrma vapuruyla Samsun’a çýkar. Kendisine
verilen görev, o bölgedeki güvenliði saðlamaktýr. Oysa o, Ýstanbul Hükümeti’ni ve
galip devletleri þaþýrtan
bir þey yapar: Bütün
milleti iþgale tepki göstermeye çaðýrýr.
“Ya baðýmsýzlýk, ya
ölüm” parolasýyla halký
ayaða kaldýrýr.

Atatürk, Dünyaya pençelerini geçirmiþ emperyalizme, galip devletlere, çetelere, içte Ýstanbul Hükümetine ve fanatik dincilere karþý
giriþilen silahlý mücadelede, önderliðiyle dünyayý þaþýrtmýþtýr.

Ýç basýnda gazeteci Ali
Kemal, teslimiyetçi
tavrýyla, “Avrupa ile baþa çýkmayý yüzyýllardan
beri, Asya’nýn hangi kavmi baþarabildi ki, biz baþarabilelim!” yazar.
Yazar Refik Halit Karay da Milli Mücadeleyi
hafife alarak, çýlgýnlýk
olarak deðerlendirir: “Bir
patýrtý, bir gürültü, beyannameler, telgraflar...
Sanki bir þeyler oluyor,
bir þeyler olacak... Ayol
þuracýkta her iþimiz, her
kuvvetimiz meydanda.
Dört tarafýmýz açýk. Dünya durumumuzu biliyor.
Hülyanýn, blöfün sýrasý
mý? Hangi teþkilat, hangi

kuvvet, hangi kahraman?
Hülyanýn bu derecesine,
uydurmasyonun bu þekline ben de dayanamayacaðým. Bari kavuklu gibi
ben de sorayým: “Kuzum
Mustafa, sen deli misin?”
Dünyaya pençelerini
geçirmiþ emperyalizme,
galip devletlere, Yunan
ordusuna, Ermenilere,
Pontus çetelerine, içte Ýstanbul Hükümetine ve
fanatik dincilere karþý silahlý mücadeleye giriþmek, ortalama akýllýlar
için çýlgýnlýk olarak görülebilir. Türk ordusunun
bu tarihteki gücü 35-40
bin kadardýr. Oysa Türki-

ye’deki iþgalcilerin sayýsý en az 400 bin kiþidir.
Yoksul, bitik, tükenmiþ
Anadolu, güçlü silahlara,
paraya sahip on misli güce karþý savaþacak ve de
onlarý yenecektir. Böyle
çýlgýnlýða can kurban!
ÝNANCIN GÜCÜ

Tarihinin bu yaman
meydan okumasýnda,
Türkleri içinde bulunduklarý açmazdan ve çýkmazdan kurtaracak, onlarý esenliðe çýkaracak bir
bozkurt bekleniyordu. Ve
bozkurt da gelmiþti iþte.
Böylesi bir önderin büyük bir kumandan, derin
tarih bilinci olan, politik
bir devlet adamý, iyi bir
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örgütleyici, etkili bir hatip, cesur bir yürek, çözüm üreten pratik bir
akýl ve devrimci bir kiþilik olmasý gerekirdi ve
Mustafa Kemal tam da
böyle biriydi.
Bu tür sýra dýþý insanlar
bir misyonla dünyaya
gelir, ruh programýna göre bildiði iþini yaparak
görevini yerine getirir.
Mustafa Kemal daha
genç bir subay iken, siyasetle de yakýndan ilgilidir Ülkenin geleceðine
iliþkin sorumluluðunun
bilincindedir. Bir yandan
askerliðini en iyi þekilde
yaparken, bir yandan
“Vatan ve Hürriyet”
isimli gizli bir derneðin
lideridir.
Arkadaþlarýyla birlikte
devrim yapmanýn gereðine inanmaktadýr. Bir anlýk heyecanla, “Devrim
için ölürüz” diyen arkadaþlarýna, gerçekçi bir
mantýkla uyarýda bulunur: “Sorun ölmekte deðil, yaþayarak idealimizi
gerçekleþtirmek ve yerleþtirmektir.”
Gazi, 19 Mayýs 1919’da
Samsun’a gitmek üzere
Bandýrma vapuru ile Karadeniz’e açýldýðýnda, arkadaþlarý kendisini uya-
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rýr: “Ýngilizler, bindiðiniz
gemiyi izleyip batýrabilirler”
Bunun üzerine Mustafa
Kemal: “Burada esir gibi
yaþamaktansa, Karadeniz’de batmayý yeðlerim” yanýtýný verir ve yanýndakilere Dolmabahçe
önünde demirli düþman
gemilerini göstererek
þöyle der: “Bunlar iþte
böyle.. Dayandýklarý þey
yalnýz demir, çelik ve silah kuvveti! Bildikleri ve
güvendikleri þey yalnýz
madde. Bunlar hürriyet
uðruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu’ya silah ve cephane
deðil, ideal ve iman götürüyoruz.!”
Gerçekten Kurtuluþ Savaþý, bu ruh ve imanýn
þahlanan bir küheylan gibi kükremesidir.
Gazi 1919 Haziran’ýnda
Amasya’da bir kongrenin toplanmasý için yaptýðý çalýþmalarda, halký
düþmana karþý örgütlerken, umutsuzluða karþý
da kesin bir savaþ verir
ve çözüm odaklý düþünerek çözüm üretir:
“- Ordumuz yok?
- Yapýlýr
- Paramýz yok?

- Bulunur
- Diyelim ki bulduk.
Düþmanýmýz hem güçlü
hem çok?
- Olsun, yenilir!”
Bir Japon Atasözünün
dediði gibi, böyle ne yapacaðýný bilen bir insanýn
önünde, dünya bile bir
kenara çekilir ve ona yol
verir.
DÜÞMANDAN KAÇILMAZ

Gazi, Çanakkale Savaþý’nda atla gidilemediði
için yanýndakilerle yaya
olarak Conkbayýrý’na gelir. Orada cephaneleri
bittiði için çekilen ve
düþmanca kovalanan bir
gözetleme bölüðüne rastlar ve sorar:
- Niçin kaçýyorsunuz?
- Efendim düþman...
- Nerede düþman?
- Ýþte.. diye 261 rakýmlý
(Yükseklikteki) tepeyi
gösterirler.
Diyalog devam eder:
- Düþmandan kaçýlmaz!
- Cephanemiz kalmadý...
- Cephaneniz kalmadýysa, süngünüz var!”
“Süngü tak” emrini vererek, askerleri yere yatýrýr. Erler yere yatýnca,
ayný anda düþman da yere yatar.
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Gazi 1919 Haziran’ýnda Amasya’da bir kongrenin toplanmasý için yaptýðý çalýþmalarda, halký düþmana karþý örgütlerken, umutsuzluða karþý da kesin bir savaþ verir ve daima çözüm odaklý düþ¾ünür.

Tarihinin bu yaman
meydan okumasýnda,
Türkleri içinde bulunduklarý açmazdan kurtaracak bir bozkurt
bekleniyordu. Ve bozkurt da gelmiþti iþte.
Böylesi bir önderin büyük bir kumandan, derin tarih bilinci olan,
politik bir devlet adamý,
iyi bir örgütleyici, etkili
bir hatip, cesur bir yürek, çözüm üreten pratik bir akýl ve devrimci
bir kiþilik olmasý gerekirdi ve Mustafa Kemal
tam da böyle biriydi.

“Ýþte” der Mustafa Kemal anýlarýnda “Savaþý
kazandýðýmýz an, bu
an’dý”
KIRILMAYAN AZÝM

Kemal Paþa Sakarya
Savaþý öncesi attan düþerek bir kazar geçirir. Kaburga kemiði kýrýlýr.
Doktorlarýn tam istirahat
tavsiyelerini dinlemez.
Kazadan 48 saat geçmeden Paþa’yý at sýrtýnda
savunma hatlarýný dolaþýrken görürler. Yanýna
gelen asker topluluðuna,
acý ve bitkinlikten kýsýlmýþ bir sesle: “Kemiklerimden birinin kýrýldýðý

bir yerde, düþman direniþi de kýrýlacaktýr” der.
Mustafa Kemal’in kazanmak için gösterdiði
bu müthiþ, insanüstü
azim, orduya da sirayet
eder.
Halide Edip, o dönemdeki Paþa’yý þöyle anlatýr: “Gazi Paþa oturduðu
koltuktan güçlükle kalkmaya çalýþtý. Çünkü kaburga kemikleri hala aðrýlar içindeydi. Ona doðru mutlak bir hürmetle
yanaþtým. O mütevazý
odada bir millet yaþasýn
diye ölmeyi göze alan
kararýný temsil ediyordu.
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Gazi, 19 May›s 1919’da Samsun’a gitmek üzere Karadeniz’e açýlmadan
hemen önce yanýndakilere Dolmabahçe önünde demirli düþman gemilerini
göstererek þöyle der: “Bunlar iþte böyle.. Dayandýklarý þey yalnýz demir,
çelik ve silah kuvveti! Bildikleri ve güvendikleri þey yalnýz madde. Bunlar
hürriyet uðruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz
Anadolu’ya silah ve cephane deðil, ideal ve iman götürüyoruz.!”
Ne saray, ne þöhret ne de
herhangi bir kudret onun
o odadaki büyüklüðüne
yaklaþamaz. Gittim, elini
öptüm.”
ASKERLÝK SANATININ
USTASI

Askerliðini bir sanata
benzeten Mustafa Kemal, bu sanatýn ustasý
olarak, Kurtuluþ Savaþý’nda iki önemli buluþuyla askerlik sanatýna
katkýda bulunduðunu belirterek þunu þöyler:
“Bu savaþta iki þey buldum. Akýllý bir geri çekiliþin, sonunda zaferi getireceðini düþünerek, her
hattý kaybettiðimizde yeni bir hat (çizgi, sýnýr)
oluþturulmasýný buyurdum. ‘Bu hat da elimizden giderse hangi hattý
savunacaðýz?’ diye üzülerek soran bir kumandana: ‘Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr’
cevabýný verdim.”
Bu askerlikte devrim
sayýlabilecek yeni bir sa-

vaþ stratejisidir.
Gazi, ikinci buluþuna
iliþkin olarak da þunu
söyler: “Ýkincisi de bana
Sakarya’da gelen þu düþüncedir: Hiç bir zafer
gaye deðildir. Zafer ancak kendisinden daha
büyük bir gayeyi elde
emek için gereken bir
araçtýr. Gaye fikirdir. Zaferin, bir fikri kazandýrdýðý kadar deðeri vardýr.
Bir fikri kazandýrmaya
yaramayan zafer, kalýcý
olamaz. Her büyük meydan savaþýndan sonra yeni bir dünya doðmalýdýr.
Yoksa kuru baþýna zafer,
boþuna bir çaba olur.”
Kendisine, Napolyon’un “Programýnýz nedir?” sorusuna: “Ben yürürüm, programým kendiliðinden çýkar” dediði
hatýrlatýlýr. Bunun üzerine “Ama o türlü giden
sonunda baþýný Saint-Helen kayalarýna çarpar”
cevabýný verir.

KARÝZMATÝK LÝDER

Gazi, ordu ve millet
üzerinde olaðanüstü etki
gücü olan karizmatik bir
önderdir. Büyük Taarruzda Kocatepe’de savaþý
izlerken, Çiðiltepe’nin
ele geçirilemediðini görünce, destek vermek
amacýyla telefonla komutana ulaþýr:
- Reþat Bey, hala hedefinize ulaþamadýnýz. Bir
sorun mu var?
- Yarým saat sonra ulaþacaðýz efendim. Söz veriyorum.
- Peki, size güveniyorum.”
Yarým saat dolar. Ama
Çiðiltepe düþmemiþtir.
Gazi tekrar telefon ederek Reþat Bey’i ister.
Emir subayý Bozkurt
zorlukla: “Reþat komutan az önce intihar etti.
Size bir not býrakmýþ komutaným, okuyorum” der
ve okur: “Yarým saat
içinde tepeyi almak için
size söz verdiðim halde,
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sözümü tutamadýðýmdan
dolayý artýk yaþayamam.”
Sevgi ve saygýdan kaynaklanan ölümüne bir
baðlýlýk ancak bu kadar
olur! Ve öyle bir ordu zaferi bulur.
EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ

Savaþýn yoðunlaþtýðý bir
dönemde, Mahzar Müfit
Bey’in baþkaný olduðu
Öðretmenler Derneði’nin
bir kaç gün içinde Ankara’da toplanacaðý, ama
Paþa’ya ayak baðý olacaksa ertelenebileceði
bildirilir. Gazi “Hayýr,
hayýr... Ertelemeyin. Cahillikle, ilkellikle savaþ,
düþmanla savaþtan daha
az önemli deðildir” der
ve onca iþ arasýnda toplantýya katýlacaðýný, bir
de konuþma yapacaðýný
söyler. Gerçekten toplantýya katýlarak þu konuþmayý yapar:
“Milletimizi yetiþtirmek
gibi kutsal bir görevi
yüklenmiþ olan, gelecekteki kurtuluþumuzun yüce öncüleri, kadýn ve erkek öðretmenlerimiz
hakkýndaki saygý duygularýný bir kere daha belirtmek istiyorum. Silahý
ile olduðu kadar kafasýy-

Mustafa Kemal Atatürk, ordu ve millet üzerinde olaðanüstü etki
gücü olan karizmatik bir önderdir.

la da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdiði kudreti, ikincisinde
de göstereceðine asla
þüphem yoktur. Göreviniz çok önemli ve hayatidir. Bunda muvaffak olmanýzý Cenab-ý Hak’tan
temenni ederim.”
Konuþmayý herkes
ayakta alkýþlar. Mustafa
Kemal: “Mahzar Müfit
Bey” diye seslendikten
sonra, herkesin duyabileceði bir sesle, yerinde bir
uyarýda bulunur: “Kongreye haným öðretmenleri
çaðýrdýðýnýz için sizi kutlarým. Ama hanýmefendileri niye böyle ayrý oturttunuz? Sizin kendinize
mi güveniniz yok, yoksa

Türk hanýmlarýnýn faziletine mi? Bir daha böyle
bir ilkellik görmeyeceðimi umut ederim” Ve cevap beklemeden yürür
gider.
Bugün, onun ölümünden 67 yýl sonra, biz ne
yazýk ki türbaný tartýþýyoruz!
Mustafa Kemal, savaþ
planýný hazýrlamak üzere
haritanýn baþýnda sabaha
dek çalýþýr. Öðleye doðru
uyanýr, traþ olup aþaðýya
iner. Kendisini Mahmut,
Salih ve Muzaffer
Bey’ler beklemektedirler.
Paþa: “Biliyor musunuz”
der “Gece Reþat Nuri
Bey’in ‘Çalýkuþu’ romanýný okumaya baþladým.
Çok beðendim. Ýhmal
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Zafer gerçekleþtiðinde, Baþkomutan bir tepeden dürbünle güzel Ýzmir’e bir
süre baktýktan sonra, dürbünü indirir. Yüzüne akþam güneþinin ýþýðý vurmuþtur. Yanýndaki Ýsmet Paþa’ya: “Biliyor musun bir rüya görmüþ gibiyim”
der. Ýsmet Paþa: “Haklýsýnýz” der “Bu kadar mucize, olaðanüstülük, harikalýk ancak bir rüyada yaþanabilir.”
edilmiþ Anadolu’yu ve
genç bir haným öðretmenin yaþadýðý zorluklarý
ne güzel anlatmýþ. Bitirince Ýsmet’e (Ýnönü) vereceðim. Sonra da sizler
okuyun. Mahmut Bey,
“Savaþa beþ kala roman
okuyabiliyor” diye düþünür. Ve hepsi birden þu
sonuca varýrlar: “Mustafa Kemal Paþa’yý, Mustafa Kemal Paþa yapan
da bu özelliði olsa gerek.”
Savaþ’ýn bitimine doðru
cepheye çaðrýlan Halide
Edip ve Ruþen Eþref zorlukla Afyon’a yetiþirler.
Ýsmet Paþa: “Tam gününde geldiniz” diye karþýlar
onlarý. Ve Baþkomutanýn
yaþananlarý yazmalarýný
istediðini bildirir. Halide
Edip gülerek: “Bu arada
bunlarý da mý düþünüyor?” der ve hayret eder.
MUTLU SON

Yýldýrým ordularý komutanlýðýndan Ýstanbul’a
dönüp de, düþman donanmalarýný limanda gör-

düðünde, Mustafa Kemal
yaveri Cevat Abbas’a:
“Geldikleri gibi gidecekler!” der.
Ve gün gelir geldikleri
gibi giderler. Ýngiliz Baþbakaný Lloyd George,
þunu söylemek zorunda
kalýr: “Ne yapalým, yüzyýllar çok nadir olarak
dahi yetiþtirir. Þu talihsizliðe bakýnýz ki, o büyük dahiyi yüzyýlýmýzda
Türk Milleti yetiþtirdi.
Hiç bir çabamýz sonuç
vermedi. Mustafa Kemal
Paþa’ya yenildik.”
Zafer gerçekleþtiðinde,
Baþkomutan bir tepeden
dürbünle güzel Ýzmir’e
bir süre baktýktan sonra,
dürbünü indirir. Yüzüne
akþam güneþinin ýþýðý
vurmuþtur. Yanýndaki Ýsmet Paþa’ya: “Biliyor
musun bir rüya görmüþ
gibiyim” der. Ýsmet Paþa:
“Haklýsýnýz” der “Bu kadar mucize, olaðanüstülük, harikalýk ancak bir
rüyada yaþanabilir.”
Fevzi Paþa, bu mucize-

nin Mustafa Kemal Paþa’nýn eseri olduðunu
söyler. Yaþlý Yakup Paþa
Mustafa Kemal’e: “Bu
zafer sizin sayenizde kazanýldý. Sen Allah’ýn bu
millete bir lütfusun” dedikten sonra elini öpmek
ister. Gazi: “Estaðfurullah. Ben sizin ellerinizden öperim” der ve devam eder: “Hayýr, Paþam, bu savaþ milletin
gayreti, sizlerin emekleriyle kazanýldý. Bu zafer
hepimizin.!”
Kimsenin baþarý þansý
tanýmadýðý böylesine
onurlu bir savaþý zafere
dönüþtüren, vataný ve baðýmsýzlýðý uðruna canýný
seve seve veren bir halk,
yani; Turgut Özakman’ýn
son dönemde herkes
tarafýndan büyük beðeni
ve sevgiyle okunan
kitabýnda dediði gibi “Þu
Çýlgýn Türkler.” Onlarýn
baþýndaki ise doðal olarak “En çýlgýn Türk” yani “ATATÜRK”.

GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ MUTLULUK
“Geliþmiþ” batý ülkelerine göre bir ulusun memnuniyetini gayri
safi milli gelirin yüksekliði ortaya koyar. Ancak, Himalayalar’ýn
eteðindeki küçük ülke Butan bundan çok farklý bir þey deniyor.
1972 yýlýnda tahta geçen, yaln›zca ekonomik geliþmeleri üzerine
odaklanmýþ olan batý ülkelerindeki sorunlarý inceleyen Butan kralý
Jigme Singye Wangchuck, ülkesinin ekonomisini Budist
inanýþlarýnda yer alan paylaþma, sevgi ve doðru þekilde kazanýlmýþ
rýzýk temeli üzerine kuracaðýna dair söz verdi ve ülkesinin öncelikli
deðerinin gayri safi milli mutluluk olduðunu duyurdu!
Nelda Bayraktar
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MUTLULUK NEDÝR?

merika ve diðer
endüstrileþmiþ ülkeler için mutluluk
paraya eþittir.
Ekonomistler tüketicilerin ne derece mutlu ve
memnun olduklarýný
ekonomik yönden yaptýklarý ilerlemelere göre
ölçerler. Bir ulusun
memnuniyetini ise gayri
safi milli gelirin yüksekliði ortaya koyar.
Ama Himalayalar’ýn

A
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eteðindeki ülke Butan
farklý bir þey deniyor.
1972 yýlýnda tahta geçen, yalnýzca ekonomik
geliþmeleri üzerine
odaklanmýþ olan batý ülkelerindeki sorunlarý inceleyen Butan kralý Jigme Singye Wangchuck,
ülkesinin ekonomisini
Budist inanýþlarýnda yer
alan paylaþma, sevgi ve
doðru þekilde kazanýlmýþ rýzýk temeli üzerine
kuracaðýna dair söz ver-

di ve ülkesinin öncelikli deðerinin gayri safi
milli mutluluk olduðunu
duyurdu.
Butan kralý ülkesinde
yaþayan tüm insanlarýn
mutlu olabilmeleri için
kültürel geleneklerin,
çevrenin ve doðal kaynaklarýn korunmasý ve
daha da verimli bir hale
getirilmesi ve duyarlý
bir yönetim sayesinde
insanlarýn ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý ve birbirle-

BATI BUTAN’I ÖRNEK MÝ ALIYOR?
Batý dünyasý, zenginleþebilmek adýna Butan’da yapýlanlarýn tersini yapýp, burayý yönetenleri naif bir idealizmin peþinden koþmakla nitelerken ülkenin tüm fakirliðine
raðmen ilerleme kaydetmesi ve insanlarýnýn gerçekten mutlu olmasý dünyada ilgi
çekmeye baþladý. Birçok batýlý kuruluþ ve
organizasyon Butan ile ilgili çeþitli çalýþmalar ve araþtýrmalar yaptý.
Tam bu sýrada Butan kralý, 1990 yýlýnda yýlýnda dünyanýn çeþitli yerlerinden gelen
profesörleri, bilim adamlarýný, araþtýrmacýlarý, din adamlarýný, gazetecileri, hukukçularý, týp adamlarýný, yöneticileri, çevrecileri,
ekonomistleri, hükümet adamlarýný ve öðrencileri aðýrladýðý bir uluslararasý sempozyum düzenleyerek gayri safi milli gelirden
bile önemli olduðunu düþündüðü gayri safi
milli mutluluk kavramý üzerinde önemli bilgiler vererek yirmi yýldýr Butan krallýðýnda

bunun uygulandýðýný söyledi. Sempozyuma
katýlanlar aþaðýdaki aþaðýdaki hususlarda
fikir birliðine vardýklarýný beyan ettiler:
- Mutluluk daima insanoðlunun arayýþlarýndan birisi olmuþtur. Butan, barýndýrdýðý çeþitli kültürlere raðmen, bireylerinin mutluluðuna önem veren ülkelerden biridir
- Mutluluk fiziksel, duygusal yönlerden kiþinin kendini iyi hissetmesi ve ruhsal açýdan tatmin olmasý þeklinde anlaþýlmalý ve
peþinde koþulan bir deðer olarak, diðer kiþilere ve çevreye zarar vermeme ilkeleri
üzerine bina edilmelidir.
- Mutluluk eriþilmesi zor olan bir hedef gibi
de görülmemelidir. Mutluluðun yolu kiþinin
kendisine duyduðu sorumluluktan ve elinde
olaný paylaþmaktan doðan içsel tatminden
geçer. Baþkalarýnýn mutsuz olduklarý bir ortamda kiþi asla mutlu olmamalýdýr.
- Dünyadaki rekabet ve materyalizm insan-
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ri arasýndaki uyumun tesis edilmesi gerektiðini
söyledi. Ülkenin genç
kralý bu hedeflere varabilmek için geceli gündüzlü çalýþmalarýna devam ediyor.
PARA HERÞEY MÝ?

Gayri safi milli gelir ya
da hasýla kavramýný hepimiz biliriz. GSMG,
ekonomistlere göre belirli bir dönemde (genellikle bir yýl) toplumdaki

bireylerin yarattýklarý
mal ve hizmetlerin toplamýdýr. Milli gelirin dönemler itibariyle gösterdiði deðiþiklik, ekonominin performansýnýn
hassas bir göstergesi
olarak kabul edilir. Peki
ya, her þeyin ekonomik
olarak ölçüldüðü dünyamýzda gayri safi milli
mutluluðunu, gayri safi
milli gelirinin yani ekonomik geliþiminin
önünde tutan Butan’a ne

demeli? Üstelik de böyle yaparak 1961 yýlýna
dek Ortaçað koþullarýnda yaþamýþ ve bu tarihten itibaren rotasýný vatandaþlarýnýn mutluluðuna çevirmiþ olan, küçük
ülke Butan’dan söz ediyor isek.
Bir ülke düþünün ki, salt
vatandaþlarýnýn mutluluðunu önde tutacak diye
ülkeye giren turistlerin
yýllýk sayýsýný 7 bin ile
sýnýrlandýrýyor, tütünü

“Mutluluk fiziksel, duygusal yönlerden kiþinin kendini iyi hissetmesi
ve ruhsal açýdan tatmin olmasý þeklinde anlaþýlmalýdýr.”
lara mutluluk vaat ederken aslýnda insanlarýn mutlu olmalarýna engel olmaktadýrlar.
Gayri safi milli gelir diye tabir edilen ekonomik aktivite bu paradigmayý açýk bir þekilde
ortaya koymaktadýr. O halde bizler sosyal
ve çevresel varlýklar olarak farklý hedefler
ve prensipler belirlemeliyiz ki gerçek mutluluk istatistiki ekonomik geliþmenin ve aþýrý
tüketimin sunaðýnda kurban edilmesin.
- 20. yüzyýla damgasýný vuran ticaret ve tüketimin 21. ve ondan sonra gelecek olan
yüzyýllar için de geçerli bir norm sayýlmamasý gerekmektedir.
- Butan’da uygulanan gayri safi milli mutluluk programý, bu nedenle ulusal, bölgesel
ve yerel düzeyde sorumluluklar üstlenmelidir. Yine ayný þekilde farklý kültürlerin, yaþ
gruplarýnýn, cinsiyetlerin, iþ gruplarýnýn ve
ailelerin de ihtiyaçlarýný ve görüþlerini dikkate almalý ve farklýlýklara raðmen bir ol-

mayý hedeflemelidir.
- Gayri safi milli mutluluk programý, insanlarýn fiziksel ve duygusal yönden iyi olmalarýna yönelik olan her geliþmeyi anýnda
deðerlendirebilmelidir. Bu göstergeler ayný
zamanda iyi bir yönetimi, sosyal yönden de
yapýcý olabilen iþ ve ticari eylemlerini ortaya çýkartabilmelidirler. ‹nsanlar bunun sonuçlarýný hem gündelik hayatlarýnda hem
de uzun vadede alabilmelidirler.
- Butan yönetimi, bireyin ve toplumun holistik geliþimi için ekonomik, sosyal, duygusal, ruhsal ve kültürel ihtiyaçlarýnýn giderilmesi gerektiðine inanmaktadýr. Bunlarýn
baþarýlmasý için kullanýlacak yöntemlerin
ve uygulanacak esaslarýn mutlaka vatandaþlarýn mutluluklarýný saðlamasý için her
adýmda ölçülmeleri ve deðerlendirilmeleri
gerekir. Çünkü amaç yalnýzca ekonomik
yönden büyümek ve geliþmek deðildir.
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her türlü þekilde yasaklýyor, insanlar gerek
duymadýðý için ülkenin
hiç bir caddesine trafik
ýþýðý yerleþtirmiyor, çevreyi kirletiyor diye vatandaþlarýnýn da tam
onayýný alarak plastik
poþetlerin kullanýlmasýna son veriyor, ülke ormanlarýnýn yüzde altmýþýný hala koruyabiliyor,
kültürel yönden erozyona uðramamak için TV
ve internetin ülkeye giriþini 1998 yýlýna kadar
geciktiriyor ve yatýrým
yapmak isteyen yabancý
sermayeyi kýlý kýrk yararcasýna yine vatandaþlarýnýn huzurunu ve
mutluluðunu öne alacak
þekilde irdeliyor. Turistlerin sayýsýna sýnýr getirilmesi çevrenin ve tarihi eserlerin korunmasý
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amacýyla vatandaþlar tarafýndan talep ediliyor.
Keza tütünün yasaklanmasý da öyle. ‹nsanlar
onlarý yönetenleri seviyorlar ve þikayet etmiyorlar, onlarý yönetenler
de insanlarýn duygu, düþünce ve isteklerine en
güzel þekilde cevap vermeye çalýþýyorlar. Ülkenin dýþýna okumak için
giden Butan’lýlar bir an
önce ülkelerine dönüyorlar. Yýllarca batý
dünyasýnýn nimetlerinden faydalandýklarý halde geri dönüþ sebepleri
onlara sorulduðunda:
“Huzuru ve mutluluðu
bulmak için” cevabýný
veriyorlar. Aile baþýna
düþen gelirleri dünya sýralamasýna göre en alt
sýralarda olmasýna raðmen ortalama yaþam sü-

Butan kralý Jigme Singye Wangchuck,
ülkesinde yaþayan tüm insanlar›n mutlu
olabilmeleri için kültürel geleneklerin,
çevrenin ve doðal kaynaklarýn korunmasý,
daha da verimli bir hale getirilmesi,
duyarlý bir yönetim sayesinde insanlarýn
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve
birbirleri arasýndaki uyumun tesis edilmesi
gerektiðini savunuyor.

resinin 19 yýl içinde
66’ya yükselmesi, yazýlý
bir anayasaya geçmeleri, okur yazar oranýnýn
hýzla artmaya baþlamasý
ve 2012 yýlýna deðin ülkede okur yazar olmayan hiç kimsenin kalmayacaðý da ülkeyle ilgili çarpýcý gerçekler
olarak görülüyor. Butan
son 30 yýldýr yollarýnýn
sayýsýný da arttýrmýþ durumda. Saðlýk ve eðitim
hizmetleri ise bedava
verilmekte.
TOPLANTININ
DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ

Bu toplantýdan çýkan en
büyük ve güzel sonuç,
gayri safi milli mutluluk
kavramýyla bir milletin
gerçek baþarýsýnýn yalnýzca ürettikleri ve tükettikleri mallardan iba-
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Butan’ýn sembolü haline gelen ünlü Tiger's Nest Manastýrý.

ret olmadýðý gerçeðinin
ortaya konulmasýydý.
Bilindiði gibi gayri safi
milli gelir kavramý temiz suyu, temiz havayý,
geleneksel yaþam biçimlerini (örneðin aile
üyelerinin birbirlerine
olan baðlýlýklarýný, sevgilerini, hoþgörülerini)

ve yeþil ormanlarý (kolaylýkla ölçülebilen deðerler olmadýklarý için)
dikkate almamaktadýr.
Ayrýca dünyada geçerli
olan ekonomik görüþ
vericiliði, spiritüel ve
moral deðerleri ekonomi kavramý içinde deðerlendirmez ve insan-
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larýn rahatlýðýný satýn aldýklarý ve ürettikleri
mallara baðlar. Böylece
her þeyi parayla ölçer ve
yalnýzca maddeyle ilgilidir. Bir çok bilim adamý ekonominin bir bilim
dalý olduðunu ve subjektif deðerlerden arýndýrýlmasý gerektiðini
söyler. Çünkü ekonomik
doktrinlerin temelinde
insanlarýn maddi özgürlüklerine kavuþmalarýndan doðan mutluluklarý
söz konusudur. Ancak
ekonomik kaynaklar kýsýtlý ve süreli olduklarý
için de doðal olarak insanlarýn birbirleriyle rekabet etmelerini kaçýnýlmaz kýlar.
Batý ekonomisinde bir
ormandan kesilen aðaç
kütükleri ülkenin gelirine katký saðlar ama bunun olumsuz sonuçlarý
hesaba katýlmaz. Týpký
bunun gibi bir toplumda
süregelen gönüllülük
hizmetleri de hesaba katýlmaz. Halbuki bu tarz
hizmetler toplumlardaki
üretken iþ gücünün
önemli bir kýsmýný temsil ederler. Bunun yaný
sýra üretilen ve tüketilen
milyonlarca malýn ar-
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dýnda býraktýðý ve çevreyi korkunç þekilde kirleten atýklar da hesaba katýlmaz.
O halde bu süptil deðerler ekonominin içine nasýl dahil edileceklerdir?
Daha önceden ölçülemeyen faktörlerin de artýk batý ekonomilerinde
yer aldýklarýný yavaþ yavaþ görmekteyiz. Örneðin yapýlan iþlerin etik
boyutu da artýk giderek
önem kazanmakta, bir
iþte çalýþan insanlarýn
zekalarýnýn yaný sýra
duygusal zekalarý da hesaba katýlmakta. Böylece insanlarýn finansal
yönden iyi olmalarýnýn
artýk onlarý gerçekten
mutlu insanlar haline
getirmediði de hesaplanmakta. Batýdaki bazý
firmalarda “sosyal sorumluluk” kavramý yerleþtirilmeye baþlandý.
Bu konuda ölçümler yapan Dünya Bankasý’nýn
Varsýllýk Endeksi, insan
kapitaliyle çevre kapitali kavramlarýný ölçümlerine dahil etmekte yani
insaný çevresiyle birlikte
ölçmektedir. Ayrýca eðitim, insan haklarý ve ortalama yaþam süresiyle
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ilgili deðerlendirmeler
yapan Birleþmiþ Milletlere baðlý çalýþan insan
geliþimi endeksi ve kültürel deðerleri, insanýn
kiþisel geliþimiyle ilgili
olarak yaptýðý aktiviteleri ve grup paylaþýmlarýný da ölçümlerine dahil
eden baþka çalýþmalar
yapmaktadýr.
BAZI BUDÝST ÝLKELER

Elbet ki insanýn kendisini ve ruhunu geliþtirmesi matematiksel bir þekilde ölçülemez ama
bunun sonuçlarý çevremizi saran hava gibi doðal bir þekilde etrafýmýza yayýlýr. Uyguladýðý
gayri safi milli mutluluk
yönteminin kalbinde bulunan Budist inanýþa göre Buda’nýn öðretileri:
“Elindekileri paylaþ ve
hayýrlý eylemler yap,
servetini kýskançlýk ve
hasetle harcama ve gerçek spiritüel özgürlüðe
ulaþ, servetini doðruluktan ayrýlmadan kanunlara uygun þekilde geliþtir
ve kendini mutlu ve neþeli kýl” diyordu. Böylece Buda gerçek mutluluðun yalnýzca maddeye
sahip olmakla ya da

maddeyi harcamakla kazanýlmayacaðýný vurguluyordu. Çünkü mutluluk bir zihin hali idi ve
zihin de maddeden ayrýydý. Demek ki insanýn
psikolojik olarak kendini maddeden soyutlamasý, ruhsal özgürlüðü ve
aydýnlanmasý için adamasý gerekiyordu. Böylece gerçek mutluluða
ve ruhsal tatmine ulaþabilirdi. Mutluluða ulaþabilen bireyler ise mutlu
bir toplum yaratabilirlerdi.
Bu inançla yola çýkan
Butan Kralý Jigme Singye Wangchuck’un þu
sözleri hayli çarpýcý görünüyor: “Yeni girdiðimiz milenyum insanýn
geleceðiyle ilgili daha
farklý düþünmesi gerektiðini, içine dönmesini
gerektiriyor. Milenyum
ayný zamanda insanýn
geleceðiyle ilgili düþüncelerini rahatsýz etmeye
baþladý diyebiliriz. Üzerinde yaþadýðýmýz dünyada gerçek insanlýk
varlýðýný artýk sürdürememektedir. Dünya gitgide daralmakta ve zaman azalmaktadýr. ‹nsanlar gitgide daha da
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Butan yönetimi, çevreyi kirletiyor diye vatandaþlarýnýn da tam onayýný alarak plastik poþetlerin kullanýlmasýna son verirken öte yandan ülke ormanlarýnýn yüzde altmýþýný hala koruyabilimiþ.

kirlenmekte, mutluluktan gitgide uzaklaþmaktalar. Madde uðruna feda ettiklerimizin de bir
sonu olmalý deðil mi?
‹nsanlarýn açlýklarýný
doyurabildik mi? ‹þte bu
sorularýn yanýtlarýný arayan Butan halký gayri
safi milli mutluluk kavramýna da ilgi gösterdi.
Biz her vatandaþýmýza
uygun bir geliþme imkaný sunduðumuzda onlarýn maddenin balta gir-

memiþ ormanlarýna dalmak yerine baþkalarýna
da bulaþtýrabilecekleri
gerçek mutluluðun peþinden koþacaklarýna
inanýyoruz. Butan’ýn en
önemli deðerleri kültürü, dini, dili, çevresel
zenginliði ve insanlarýdýr. Elbet ki yaþabilmek
için modernize olmamýz
gerekiyor ama bunu yaparken yok edici olmak
istemiyoruz. ‹þte bu bilinç bizi diðerlerinden

farklý kýlýyor. Önemli
olan kendimizi modernizasyon için de kaybetmememizdir. Bizler Butanlýlarýn ve özellikle
genç nüfusun beklentilerinin de, artan eðitim
seviyesi ve kitlesel iletiþim nedeniyle farklýlaþtýðýný biliyoruz. Örneðin
tarým iþinde çalýþanlar
artýk memur olmak istiyorlar. Onlar son kýrk
yýldýr devam eden hýzlý
geliþmenin doðurduðu
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Butan’ýn baþkenti Thimphu’da bile trafik ýþýklarý bulunmuyor.

sosyal ve ekonomik optimizm ikliminde büyüdüler. Elbet ki gayri safi
milli mutlululuðu gayri
safi milli gelirin önünde
tutmak için fazla çaba
harcamamýz gerekiyor.
Bunun en büyük nedeni,
geliþen bir dünyada fikirlerin ve eserlerin yayýlmasý sonucunda,
maddesel beklentilerin
de artmýþ olduðudur.
Biz de eðitim sistemimize ve ulusal medyamýza evrensel deðerleri
enjekte etmeye devam
ederek ve bunlarý güçlendirerek ulusal mutluluk seviyemizi yükselteceðiz. Bu arada ülkemizin geliþmesi için elbet
ki yabancý sermayeyi de
ülkemize davet edeceðiz

ancak bu her sermayeyi
sýnýrlarýmýzdan içeri sokacaðýmýz anlamýna gelmemelidir. Milli mutluluðumuza zarar verebilecek sermaye giriþimlerini engellemek ise bizim elimizde. Bu gayri
safi milli mutluluk persfektifine ve geliþme felsefemize uygun, ince bir
þekilde ayarlanacaktýr.”
BÝR POLÝTÝKA OLARAK
MUTLULUK

Butan’ýn uyguladýðý
yöntemler þimdi sayýlarý
gittikçe artan ekonomistlere, toplum bilimcilere liderlere, bürokratlara da örnek teþkil
etmeye baþladý. Çünkü
yalnýzca ekonomiye giren paraya deðil, insan-

larýn aileleriyle geçirdikleri zamana, saðlýða,
doðal kaynaklarýn korunmasýna ve diðer ekonomik olmayan faktörlere aðýrlýk vermeye
baþladýlar.
Bu yönden bakýlýnca
gayri safi milli mutluluk
bir ideal ve bir politikadýr diyebiliriz. Ancak bu
kavramýn rafine edilerek, detaylarýyla ele alýnarak, deney ortamlarýnda test edilerek ekonomistlere ve politikacýlara ýþýk tutacak bir þekilde geliþtirilmesinde fayda vardýr diyebiliriz.
Faydalanýlan kaynaklar
http://www.bhutanstudies.com/
pages/gnh/contents.html,
Armington, S. (2002) Bhutan.
London: Lonely Planet Publications.
Carnoy, M. (1993). The New
global economy in the information age : reflections on our
changing world. University
Park, Pa.: Pennsylvania State
University Press.
CIA. (2003). World Factbook:
Bhutan.
UNDP. (2000). Bhutan Human
Development Report 2000.
Gross National Happiness and
Human Development: Searching
for Common Ground. Thimphu:
United Nations Development
Program Bhutan.
http://www.unicef.org/bhutan/
index.html
Stanford University, School of
Education, Education for Gross
National Happiness in Bhutan.

Evrenle uyumlu bir akýþ için:

T’AÝ CHÝ CH’UAN
T’ai Chi, kimi kaynaklara göre geçmiþi 5000 yýl gerilerde
olan bir Çin egzersiz sistemi. Bazen “Çin Yogasý” diye adlandýrýldýðýný da duyduðumuz T’ai Chi için, bir hareket
etme, hareket ederken kiþinin, kendiyle ve bütünle bir olarak, enerjiyi tazeleme ve evrenle ahenkli bir akýþ içinde olma sanatý. T’ai Chi’nin Türkiye’deki yetkin öðreticilerinden Suha Ertekin sorularýmýzý yanýtladý.

Nihal Gürsoy

SEVGÝ DÜNYASI

34

SÜHA ERTEKÝN KÝMDÝR?

Nihal Gürsoy: T’ai Chi
Ch’uan nedir? Ülkemizde
de artýk sýkça duyar olduk bu sözcüðü.
Süha Ertekin: T’ai Chi,

kimi kaynaklara göre
geçmiþi 5000 yýl gerilerde olan bir Çin egzersiz sistemi. Birçoðumuz
Çin ile ilgili belgesellerde parklarda, açýk alanlarda sabahýn erken saatlerinde, grup halinde
insanlarýn çok yavaþ
adeta dalgalanýrcasýna
hareketler yaptýðýný görmüþüzdür, adýný bilmesek bile T’ai Chi ile
görsel olarak ilk karþýlaþmamýz böyle olmuþtur. Bazen “Çin Yogasý”

Süha Ertekin, ODTÜ, Elektrik-Elektronik Bölümü’nden 1984 yýlýnda mezun. Üniversite yýllarýnda Yoga ve Taekvando yapmýþ. Bunlar,
onun için daha sonra tanýþtýðýT’ai Chi için bir
alt yapý oluþturmuþ. T’ai Chi ile Ýhan Güngören
sayesinde tanýþan Ertekin, daha sonra öðrendiklerini deneyimleyip geliþtirmiþ. 1990 yýlýnda
iþiyle ilgili bir projede çalýþmak üzere gittiði Almanya’da T’ai Chi yapan bir grupla karþýlaþmýþ. Ve çeþitli baðlantýlar sayesinde, halen ustasý olarak kabul ettiði Toyo Petra Kobayashi’yle tanýþmýþ. Daha sonra Türkiye’ye dönen
Ertekin, 1993 yýlý baþlarýnda ilk grubunu çalýþtýrmaya baþlamýþ. Bugün T’ai Chi birikimini
paylaþmaya devam ediyor.

diye adlandýrýldýðýný da
duyarýz. T’ai Chi için,
bir hareket etme, hareket ederken kendinle ve
bütünle bir olarak, enerjiyi tazeleme ve evrenle
ahenkli bir akýþ içinde
olma sanatýdýr diyebiliriz. Ama sonuçta tek bir
cümleye sýkýþmýþ tanýmlama onu anlatmaya
yetmez. Örneðin; “T’ai
Chi spordur” dediðimizde sadece bir boyutu anlatmýþ olur. T’ai Chi
Ch’uan hareketlerinin
oluþumu felsefe, fizyoloji, psikoloji, geometri,
dinamik kurallarý gibi
farklý boyutlarýn ayný
anda varlýðý ve karþýlýklý

etkileþimi ile oluþur. Bir
yanýyla hareketli meditasyondur. Sürekli uygulandýðýnda T’ai
Chi’nin, ruh ve beden
saðlýðýmýza çok önemli
etkileri vardýr. Öyle ki
bir koruyucu hekimlik
sistemi olarak karþýmýza
çýkar. Bir yanýyla da yumuþak bir savunma sanatýdýr. Öncelikle Çin’in
Mao Devrimi’nin ardýndan, batý dünyasýna geçiþi hýzlanan T’ai
Chi’nin uygulayýcýlarýnýn sayýsý giderek artýyor.
NG: T’ai Chi’yi tam ola-

rak anlayabilmek için felsefesini kavrayabilmek
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gerekiyor deðil mi? Bize
kýsaca felsefi boyutundan
söz eder misiniz.
SE: T’ai Chi, Taoculuktan kaynaklanan felsefenin ürünüdür. Taoculuk,
Zen Budacýlýðý, Konfiçyüscülük Çin kültürünün üçlü saç ayaðýný
oluþturur. Taocu bilgeler
binlerce yýl önce, evrenin içinde insan olarak
eylemimizle nerede durduðumuzu sorgulamýþlar, doðayý gözlemlemiþler, doða yasalarýný
anlamaya çalýþmýþlar.
Ve doðanýn bir mesajý
olduðunu görmüþler. Bu
mesajýn insan yaþamýna
taþýnmasý gerektiðini,
bu olmadýkça, sýkýþmýþ
– daralmýþ– mutluluðu
bir türlü yakalayamayan
yaþamlarýn ortaya çýkacaðýný vurgulamýþlar.
Bu mesaj çok sade bir
ifade ile þudur: “Davranýþlarýnda sabýrlý, esnek
ve yumuþak ol. Çevrenle, doðayla uyumlu,
akarak yaþa. Sert olan
kýrýlýr. Saldýrgan yenilmeye mahkumdur.” Taocu ustalar, bu yüzden
suyu kendilerine örnek
seçmiþlerdir. Yataðýnda
sabýrla akan bir nehir,
kendisinden çok daha
sert olan taþý, topraðý
alýr götürür. Kayalarý

oyar, kanyonlar yaratýr.
Yumuþak olanýn serti
yenmesidir bu. Çin’de
300 çeþit savaþ sanatý
yelpazesinin yumuþak
ucunda yer alan T’ai
Chi, bu mesajý hareketlerine sindirmiþtir. Yani
Taoculuk, T’ai Chi’nin
kaynaðý olmuþtur. Bu
yüzden yalnýzca saðlýðýmýza iyi gelen bir hareketler dizisi sistemi deðil, olgunlaþma ve bilgeleþme yoludur. Hareketler daima döngüsel,
yumuþak, görsel açýdan
da çok estetiktir.
NG: Sanýyorum, oldukça
sade ama bu öðretiyle de
ilgili bir sembolü var T’ai
Chi’nin.
SE: Evet. Ying – Yang
motifi, T’ai Chi’nin
sembolüdür. Dediðim
gibi Taoculuk da T’ai
Chi kaynaðýdýr. Taoculuðun tüm varoluþa yaklaþýmý T’ai Chi’de harekete dönüþmüþtür. Bu
yüzden de T’ai Chi “harekete dönüþmüþ bilgelik öðretisidir” diyebiliriz. Taoculuk’da tüm
varoluþ “bir”i, TAO’yu
oluþtururken karþýtlýklara bölünmüþtür. Kadýn –
Erkek, Sýcak – Soðuk,
Kutuplar (Kuzey-Güney), Ýyi – Kötü, Iþýk –

T’ai Chi, daha çok Taocu felsefenin ürünü.
Taocu bilgeler binlerce
yýl önce, evrenin içinde
insan olarak eylemimizle nerede durduðumuzu sorgulamýþlar,
doðayý gözlemlemiþler,
doða yasalarýný anlamaya çalýþmýþlar. Ve
doðanýn bir mesajý olduðunu görmüþler. Bu
mesajýn insan yaþamýna taþýnmasý gerektiðini vurgulamýþlar.
T’ai Chi ruhsal yapýyý
güçlendiriyor,
dinginleþtiriyor, inceltiyor. Kiþinin sezi ve algýlarýnýn gücünü artýrýyor. Esneme, sadece
bedende deðil, zihinde
de yaþanýyor. Bu da insanýn çevreyle ve kendisiyle olan iliþkisinin
kalitesini deðiþtirip,
yükseltiyor. T’ai Chi
Ch’uan ustalarý ve uygulayýcýlarý tarafýndan,
bir iletiþim sanatý, baðlantýlý olarak da yaþam
kalitesini geliþtirme
yolu olarak kabul
ediliyor.
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Karanlýk, karþýtlar ama
bir aradadýrlar, biri tek
baþýna varolamaz. Doða
da böyle deðil midir?
Zýtlýklar bir arada, doða
yasalarýyla uyum içinde
devinirler. Galiba sadece insan türü, bu olaðanüstü zincir içinde artýk
arsýzlýk boyutunda
uyumsuzlaþýyor. Doðanýn diðer varlýklarýna
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verdiðimiz zarar bir yana, kendi türümüz içinde uyumu ne kadar yakalayabiliyoruz ki? ‹þte
T’ai Chi sembolü, varoluþtaki bölünmüþlüðün
birliðini anlatýr.
NG: Kelime anlamý olarak T’ai Chi Ch’uan
Türkçe’ye tam olarak nasýl çevrilir?

SE: Chi, evrensel enerjidir. T’ai Chi; en üst seviye diye çevrilebilir.
Ch’uan, yumruk anlamýna gelir. Form içindeki hareketler, görünmeyen bir partner ile mücadeleyi andýrýr. Ama bu
mücadele, derinliðine
karþý tarafý sezme çabasýdýr. Taoculuðun bu uygulamasý ile doðayý, do-

T’ai Chi yapmanýn saðladýðý yararlar
T’ai Chi yapmanýn sayýsýz yararlarý
var. Kendimden ve öðrencilerimden aldýðým duyumlardan dolayý bu faydalara bizzat þahit oluyorum, birkaç nedeni
þöyle sýralayabiliriz:
- Birçok egzersiz sisteminde kas gücüne ihtiyaç duyulur. Oysa T’ai Chi kas
gücünü en alt düzeyde kullandýrýr. Yaþlandýðýnýzda kaba kas gücüne sahip
olamayýz, bu anlamda bir alternatif egzersiz sistemidir. Yaþlý bir kiþiyi, bir gün
çok dengeli, esnek, dinamik egzersizlerini yaparken bir parkta görürseniz
þaþýrmayýn. Temel olan, gevþemektir.
Hareketler, dinamik gevþeme durumunu yaþatarak, rahatlamayý saðlar ve
genel enerji seviyemiz yükselirken,
enerjinin tüm bedenimizde dengeli daðýlýmýný yaratýr. Sonunda yorulmuþluk
deðil, dinlenmiþlik duygusu, kendini iyi
hissetme, hoþnutluk hali ortaya çýkar.
Gerilimlerden ve baþka nedenlerden
doðan blokajlar yavaþ yavaþ ortadan
kalkar ve yaþam enerjisi (Chi) vücudumuzda rahat akmaya baþlar. Vücut
enerjisi dengesi iyileþir.
- T’ai Chi’nin, vücudun kendini iyileþtir-

me sistemlerini uyarmasý sonucu birçok hastalýða karþý olumlu etkisi olduðu artýk bilinen bir gerçektir. Özellikle
baðýþýklýk sistemimizi güçlendirir. Kan
dolaþýmý bozukluklarý, yüksek tansiyon, damar sertliði, bedensel duruþ
bozukluklarý, kemik erimesi, stres, koordinasyon bozukluklarý, yaþlýlarda
denge sorunlarý, allerjik hastalýklar,
Alzheirmer, MS gibi hastalýklara karþý
olumlu etkiler, batý ülkelerinde klinik-istatistik çalýþmalarda kanýtlanmýþtýr.
- T’ai Chi ruhsal yapýyý güçlendirir, dinginleþtirir, inceltir. Sezi ve algýlarýmýzýn
gücünü artýrýr. Esneme, sadece bedende deðil, zihinde de yaþanýr. Bu
çevremizle ve kendimizle olan iliþkimizin kalitesini deðiþtirir, yükseltir. Yani
T’ai Chi Ch’uan için bir ‘iletiþim sanatýdýr’ tanýmý, yapýlabilecek tanýmlardan
biridir. Baðlantýlý olarak, yaþam kalitesini geliþtirme yolu denebilir.
Özetlersek; varlýðýmýzýn ruh-beden-zihin-enerji dengesinin akordu iyi yapýlmýþ bir müzik aleti gibi çalýþmasýný
saðlar.
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T’ai Chi’nin hareketleri, oldukça yavaþ, kesintisiz, daima döngüsel hareketlerden oluþuyor.

T’ai Chi ustasý Tung Ying Chieh, “Biz, bu savunma tekniklerini baþkalarýný
savurup atmak için (zarar vermek amaçlý) deðil, bu harika prensipleri
arkadaþlarýmýzla birlikte yaþamak, paylaþmak için yapýyoruz” diyor.

ða yasalarýný bütünle ve
kendimizle bir olma çabasýný daha yoðun yaþarýz. Bir T’ai Chi ustasýndan þu sözü aktarmak,
böyle bir sistemi anlatýrken ve uygularken sahip
olunmasý gerekli yaklaþýmý anlatmasý açýsýndan
önemlidir. “Biz, bu savunma tekniklerini baþkalarýný savurup atmak
için (zarar vermek
amaçlý) deðil, bu harika
prensipleri arkadaþlarýmýzla birlikte yaþamak,
paylaþmak için yapýyo-

ruz” Tung Ying Chieh.
NG: Felsefi bir düþünce
yapýsý, neden kendisini
birtakým beden hareketleriyle, özellikle bir savunma sanatý olarak ifade etmeyi uygun görmüþ?
SE: T’ai Chi söylence-

lerinde, Zen Budacýlýðý
ve Taoculuk iç içedir.
Hindistan’ýn Madras
Bölgesi’nden gelen Budacý Keþiþ Bodhi Dharma (M.S. 450 – 543)
Çin’in Henan Eyaleti’ndeki efsanevi Sha-

olin Tapýnaðý’nýn ve
Zen Budacýlýðýnýn da
kurucusu olarak bilinir.
Bodhi Dharma yalnýzca
öðretisini Çin’e taþýmamýþ, ruh-beden bütünlüðü üzerine güçlü bir
“yol” geleneði olan
Hindistan’ýn yogasýndan
etkilenerek, tapýnaktaki
keþiþlerin uzun süreli
meditasyon oturuþlarý
sonucu oluþan rahatsýzlýklarýna çare diye bir
takým hareketler dizisi
yaratmýþ. Bu hareketler
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gerçekten de uzun süre
oturmaktan kan dolaþýmý, oksijen daðýlýmý ve
eklem rahatsýzlýklarý çeken keþiþlere çok iyi
gelmiþ, yýllar içinde tamamen benimsenmiþ.
Daha sonralarý Çin oldukça çalkantýlý dönemler geçirmiþ, savaþlarsaldýrýlar olmuþ, tapýnak
rahipleri bu hareketlerden yola çýkarak bir savunma sistemi geliþtirmiþler.
NG: T’ai Chi’de pek çok
stiller var. Siz hangi stili
uyguluyorsunuz?
SE: Her usta, sanata

kendince katkýlarda bulunmuþ ve kendi isimleri ile anýlan stiller ortaya çýkmýþ. Chen, Yang,
Wu, Sun ve Yang stilinden derlenen Pekin Stili
1950’lerden sonra ortaya çýkmýþ. Ben. Yang
stilini uyguluyorum.
NG: Hareketleri öðrenebilmek ve uygulayabilmek
için ne kadarlýk bir süre
gerekli?
SE: Aslýnda süre sýnýrý

yok. T’ai Chi yaparak
bu alanda gittikçe ustalaþýyor, kendinizle ve
evrenle daha derin bað-
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lar kurmaya çalýþýyorsunuz. Yaptýðýnýz iþten aldýðýnýz haz artýyor, T’ai
Chi size saðlýk kazandýrdýðý gibi olumlu bir
deðiþime yönelik kimlik
de kazandýrýyor. T’ai
Chi’nin hareketleri, oldukça yavaþ, kesintisiz,
daima döngüsel hareketlerden oluþur. Bu hareketler dizisine “Form”
denir. Benim uyguladýðým Yang stilindeki hareketler dizisinin tamamýný öðrenmek aþaðý
yukarý iki yýla yakýn bir
zaman alýr. Ama tabii ki
uyguladýkça farkýndalýðýnýzýn, düþünsel ve
ruhsal bütünlüðünüzün
ve çevrenizle olan uyumunuzun ne kadar farklý
boyutlara geldiðini görerek, ömür boyu yapýlmasý gereken bir uygulama olduðuna karar veriyorsunuz.
NG: T’ai Chi yapmak
için ne kadar bir alan gerekiyor? T’ai Chi’nin genelde toplulukla birlikte
yapýldýðýný görüyoruz, tek
baþýna da yapýlabiliyor
mu?
SE: Küçük bir alan ye-

terlidir. Sizden özel bir
kýyafet, alet ya da akse-

suar istenmez. Tek baþýna ya da bir grupla birlikte uygulanabilir. Bütün bu hareketler dizisini günde bir defa yapmak en fazla 15-20 dakikanýzý alýr.
NG: T’ai Chi’uan derslerine yeni baþlayanlar çalýþmalara kolaylýkla
adapte olabiliyorlar mý?
Yoksa önce bir hazýrlýk
aþamasýndan mý geçiyorlar?
SE: Öncelikle iþin özünü çok iyi benimsemeleri gerekiyor. Kiþinin
yaþam hedefleriyle buluþmasý önemli. Ben yeni baþlayanlara birkaç
ay T’ai Chi’yi anlatýyorum. Form dizisindeki
hareketlere geçiþ sürecindeki egzersizleri ve
çalýþmalarý yaptýrýyorum. Eðitim süreci sistemli bir biçimde devrelere bölünmüþ durumda.
Eðitim programý EkimHaziran aylarý arasýndaki dönemi kapsýyor.
‹kinci yýl daha üst bir
seviyeye yine ayný dönem içerisinde devam
ediliyor. Yeni baþlamak
isteyenler olduðunda 810 kiþilik yeni sýnýflar
oluþturuyoruz
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KORKUSUZCA ÝNANMAK
Yalnýz darda kalýnca deýil, her zaman en iyi ve en güzel þekilde O’nu
anabilmek önemlidir. Sevgimizi, sevinçlerimizi, hüznümüzü, þükrümüzü
O’nunla paylaþmak, O’nunla aramýza girerek bizi O’ndan uzak tutup
kendimizi suçlu hissettirecek her türlü inanç, düþünce ve fikirden
zihnimizi arýndýrmak gerekmektedir. Korkularýmýzdan özgürleþmeden
Yaratanýmýzý içimizde ve gönlümüzde hissetmemiz çok zordur.
Özenç Kayserilioðlu

Y

aþça büyük, iki saygýdeðer ve
inançlý hanýmla yüzlerce sene
önce yaþamýþ büyük bir insanýn
kabrini ziyarete gitmekten söz ediyorduk.
“O ancak çaðýrýrsa gidilebilir oraya” dediler,
“Hayýr” dedim, “Ýnsan kendisi gitmek isterse, gidebilir”
“Bunu nasýl söylersin? Hani bir
keresinde sen de çaðýrýlmýþtýn ve
orada nasýl aðýrlanmýþtýn” dediler.
“Evet ama, ben gitmek istemiþ ve
gitmeye karar vermiþtim. Onun gibi
kiþilikler insan seçmezler. Onlarýn
kapýsý herkese açýktýr.” dedim.
“O izin vermeseydi gidemezdin,
bir þey bahane olurdu, bir engel çýkardý, gitmek nasip olmazdý” dediler, bunu destekleyici baþka yaþanmýþ örnekler verdiler. Ah, nasýl gurur okþayýcý, kendini arýnmýþ ve ayrýlmýþ hissettirici sýcacýk sözlerdi
bunlar. Bu manevi ortamda ve konuþmada durumumun giderek sivri,

fazla akýlcý, fazla nesnel, hatta duygu lezzetinden ve yumuþaklýktan
uzak olmaya baþladýðýný hissediyordum ama gene de ümitsizce
“Evet ama, böyle düþünmekle kucaðýnýzdaki toplarý, sýcak patatesleri
onun kucaðýna atmýþ oluyor, oraya
gidememenin faturasýný ona çýkarmýþ olmuyor musunuz?” demekten
alýkoyamadým kendimi.
“Hayýr, büyüklerimiz derler ki,
böyle büyük zatlar ziyaret edilirse,
onlar çaðýrdý da biz öyle gittik diye
düþünmek gerekir. Aksi taktirde
benlik içine düþmüþ oluruz” dediler. Ben ise böyle algýlamanýn benlik olduðunu düþünüyordum; yani
çaðýrýlmak, çaðrýlmayý beklemek, o
çaðrýya avdet etmek… Özleyen,
bekleyen, yanan, nasip almak isteyen çaðýrýlýp çaðýrýlmadýðýna bakmadan koþar, kapýlarda kul olur.
Yeterince “Evet ama” dediðimi düþünerek ve onlara saygýmdan sustum artýk tabii. Ama bu yazýyý yaz-
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Ýnançlý olmak ve her þeyimizde
O’nun rýzasýný gözetmek için,
seçme ve karar verme özgürlüðümüzü kullanmanýn bir engel
oluþturacaðýný düþünmek, O’nun
bizden beklediði çok
önemli bir hususun henüz iyice
farkýna varamamýþ olduðumuzu
gösterir. O, yarattýðý tüm varlýklardan farklý olarak, bizden her
þeye raðmen kendi aklýmýzý kullanýp, kendi seçimimizi yapýp,
kendi kararlarýmýzý vermemizi
beklemektedir. Hele O’na saygý ve
hürmet adýna bu yönümüzü yok
farz edip görmezden gelmemiz,
inançlýyýz, teslimiz derken iþin kolayýna kaçýp baþýmýza gelenlerin
tüm sorumluluðunu Yukarý’ya býrakmamýz demek olur
dýðýma göre, aklým ve gönlüm bir
olarak onlardan farklý düþünmekte
devam ettiðimi tahmin etmiþsinizdir.
Yaþadýklarý zaman diliminde büyük düþünceler yaymýþ, insanlara
ýþýk olmuþ kiþiler, öldükten sonra
manevi âlemde daha hýzlý yükselmeye devam ederler. Onlarýn orada
yapacaklarý, düþünecekleri, içinde
yaþadýklarý bizlerin hayal bile edemeyeceði öyle güzellikler, bilgi dolu enginlikler, varýlacak yücelikler
vardýr ki, kabirlerini kimlerin ziyaret edip kimlerin etmeyeceðini,
oraya kimlerin çaðýrýlýp kimlerin
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geri býrakýlacaðýný tek tek hesap
edip planladýklarýný düþünmek, onlarý bu iþlerle meþgul zannetmek,
onlarý hafife almak olur. Maneviyatla ilgilenen hemen herkes, yukarýda sözü geçen iki haným da biliyordur bunun böyle olduðunu, ama
adap gereði bu tarzda söylemeleri
icap eder deniyorsa eðer, hadi onlarýn vesile olduklarý düþüncelerle biraz fikir alýþ veriþinde bulunalým, o
zaman þu soruyu sormak gerekir,
doðruyu ve gerçeði açýk ve net bir
þekilde dile getirmekten neden bu
kadar çok korkuluyor? Ýçlerindeki
þeytanýn benliklerini el geçireceðinden bu kadar çok korkanlar,
onun tarafýndan ayartýlmanýn en
kestirme yolunu kendi elleriyle hazýrlýyorlar demektir.
NEDEN BU KORKU?

Ýnanan kiþilerin en büyük korkularýndan biri, yaþamýn herhangi bir
yerinde yaptýklarý herhangi bir tercihin, bir yol ayrýmýna geldiklerinde karar vererek tuttuklarý yolun,
aslýnda kendi istek ve iradeleriyle
yaptýklarý bir seçim olduðunu hissetmektir. Çünkü onlar yaþadýklarý
ve baþlarýna gelebilecek her þeyin
üst güçler, üstün varlýklar, deðiþmeyen kader ve elbette Yaratan tarafýndan onlar için önlerine çýkarýldýðýna, yollarýna serildiðine inanmak isterler. Bu inançlarýnýn temelinde öncelikle kendinden büyük ve
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üstün varlýklara, Yaratan’a duyduklarý saygý ve hürmet vardýr kuþkusuz. Ama bir o kadar da kendini
güvende hissetme, korunma ihtiyacý bu tavrý belirler. Korunmak,
inançlarýný yaþamak, kutsallýðý, kutsanmýþlýðý hissetmek için, karþýlýðýnda, kendi iradeleriyle kendi kararlarýný verebilme özgürlüðünden
seve seve vazgeçmek gerektiðini
düþünürler.
ÝNANMAK VE KARAR VERME
ÖZGÜRLÜÐÜ

Oysa inançlý olmak ve her þeyimizde O’nun rýzasýný gözetmek
için, seçme ve karar verme özgürlüðümüzü kullanmanýn bir engel
oluþturacaðýný düþünmek, O’nun
bizden beklediði çok önemli bir hususun henüz iyice farkýna varamamýþ olduðumuzu gösterir. O, yarattýðý tüm varlýklardan farklý olarak,
bizden her þeye raðmen kendi aklýmýzý kullanýp, kendi seçimimizi yapýp, kendi kararlarýmýzý vermemizi
beklemektedir. Hele O’na saygý ve
hürmet adýna bu yönümüzü yok
farz edip görmezden gelmemiz,
inançlýyýz, teslimiz derken iþin kolayýna kaçýp baþýmýza gelenlerin
tüm sorumluluðunu Yukarý’ya býrakmamýz demek olur ki, bu tarz
bir saygý kiþinin kendince sorgulanmalýdýr.
Attýðýmýz her adýmda, yaþadýðýmýz
ve yaþayacaðýmýz her olayda O’nun
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rýzasýný gözetmek ve ona göre hareket etmek çok baþka bir þeydir. Bunu da gene inananlar bilirler. Hayata geçirilmesi zor, yüzde yüz uygulanmasý imkânsýz bir durumdur.
Eðer ölçüm yapýlabilse ve yüzde
altmýþ uygulama tespit edilse büyük bir baþarý sayýlmalýdýr. Çünkü
hepimiz biliriz ki, içimizde ortalama inancý olanlar dahi, ancak bir
aþýlmazýn önünde kaldýklarýnda,
zorda olduklarýnda O’na yönelirler,
O’nun hoþnutluðunu kazanýp kazanmadýklarýný irdelerler. Oysa yalnýz darda kalýnca deðil, her zaman
en iyi ve en güzel þekilde O’nu
anabilmek önemlidir. Sevgimizi,
sevinçlerimizi, hüznümüzü, þükrümüzü O’nunla paylaþmak, O’nunla
aramýza girerek bizi O’ndan uzak
tutup kendimizi suçlu hissettirecek
her türlü inanç, düþünce ve fikirden
zihnimizi arýndýrmak gerekmektedir. Korkularýmýzdan özgürleþmeden Yaratanýmýzý içimizde ve gönlümüzde hissetmemiz çok zordur.
Bastýrýlmýþ öfkelerin, inkâr edilen
arzularýn, biriktirilen kin ve hasedin
varlýðýna raðmen, sanki bunlarýn
içimizde hiç yok olduðunu belirtmek için yapýlacak her türlü davranýþ bize yarar saðlamaz. Bu sefer
de baþýmýza gelebilecek olumsuzluklara göze geldik, nazar deydi diyerek bir kýlýf bulmaya çalýþýrýz ki,
kendi kendimizi daha da vahim bir
þekilde avutmaya devam ederiz.

Psiþik Medyum, öte alemdeki sevdiklerimizde konuþuyor

SON BÝR KEZ
Geçen ay, “Elinde Berber Taraðý Olan Adam” baþlýðý altýnda
medyum Edwards’ýn baþýndan geçen ilginç olayý aktarmýþtýk.
Edwards’ýn bir hayal þeklinde görmüþ olduðu bu kiþinin yakýn bir
akrabasý olan Carmine Amca’nýn berberlik yapmýþ olan babasý
olduðunu öðrenmiþtik. Ne yazýk ki medyum Edwards Carmine
Amca’nýn da bir kalp krizi esnasýnda öleceðini önceden görmüþ ve
bu bu acý olay gerçekleþmiþti. Edwards’ýn içindeki en büyük arzusu
ölen kiþilere son bir kez bir pencere açýlmasý ve bu zaman zarfýnda
dünyadaki sevdikleriyle konuþabilmeleriydi. Bu düþüncesi
nedeniyle annesi tarafýndan oldukça optimist olarak tanýmlanan
Medyumumuz bakalým bunlarý baþarabilecek mi?
John Edwards / Çeviri: Arýn Ýnan
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elki de ölüm bir
son deðildi. Belki
de aklýma gelen bu
düþünceler öte tarafa
gitmiþ olan ruhlara aitti.
Carmine Amca’nýn ölümünden sonra bunun
üzerinde epey düþündüm. Ýsimler ya da varlýklarý iþaret eden sözcükler artýk eskisinden
de daha güçlü ve ýsrarlý
bir þekilde gelmeye baþladý. Bunlarý birer duygu þeklinde algýlýyordum. Öyle bir duygu ki
kendimi sevginin ve huzurun ortasýnda hissediyordum.
Öte alemle irtibat konusunda ne bulduysam
okumaya baþladým.
Okumanýn dýþýnda öte
alemin kendisini anlatan
yayýnlarý da araþtýrýyordum. Henüz öte alemle
tam bir irtibat kurma
derecesine gelememiþ
olsam bile, baþkalarýnýn
zihinlerini okuduðum
kesindi. Okudukça öte
alem hakkýnda düþüncelerimi geçerli kýlan bir
çok veri ya da bilgi temin ettim diyebilirim.
Sayý bilimi, meditasyon ve tarotla ilgili olan
çalýþmalarýmý daha da
derinleþtirdim. Meditas-

yon hocam olan Sandi
Anastasinin tanýdýðý bir
çok medyum vardý.
Bunlarýn arasýnda evimizden çok da uzakta
yaþamayan Shelly
Peck’i seçtim.
ÖTE ALEMLE BULUÞMA

Bir gün Shelly’den beni meditasyon kanalýyla
öte alemdeki ruhsal rehberlerle tanýþtýrmasýný
rica ettim. Onlarýn kim
olduklarýný öðrenmek
istiyordum. Çünkü onlardan kendim için daha
net ve kesin bir yön talep edecektim.
Bunun için hipnoza
benzeyen rehberli imgeleme yöntemiyle iþe
baþladýk. Shelly zihinsel
imgelemler kullanarak
bana bir dizi egzersiz
yaptýrdý. Bundan amaç
bilinçaltýmýn kilitlerini
açmak ve rehberlerimle
buluþmamý saðlamaktý.
Bu görsel imgeleme
teknikleriyle farklý bir
bilinç alanýna doðru çekildiðimi hissediyordum. Bunlarýn sonucunda bir tanesi hepsinin
üstadý olan toplam altý
tane rehber varlýðýmýn
olduðunu öðrendim. Üs-

tad olanýn, doðumunuzdan ölümüze kadar size
eþlik ettiðini öðrendim.
Rehberlerimden bir tanesi Doðu’lu bir rahibe
benziyordu. Üstad olan
rehber varlýðýmýn üzerinde Kýzýlderililere has
olan tüm simgeler mevcuttu. Annem de þaþýlacak derecede Kýzýlderilileri ve sembollerini severdi. Evimizde Kýzýlderili heykelleri bulunurdu ama ben bunlarýn
hiç birisini sevmezdim.
Ýþte böyle bir trans halinde Shelley’e neler
gördüðümü anlattým:
“Bu varlýk kendi mevcudiyetini benim için
bilinir kýlmak istediðini
söylüyor. Kanýta ihtiyacým olduðunu ve bunun
kanýtýný ailemde bulacaðýmý vurguluyor.” Þüpheciliðime raðmen Shelley bunun doðru çýkacaðýný iddia etti.
Bu meditasyondan iki
hafta sonra bir öðleden
sonra, evimizin garajýna
gitmek için içimde inanýlmaz bir istek belirdi.
Garaja gittim ama kendi
kendime : “Acaba niye
geldim. Burada ne iþim
var benim?” diye soruyordum. Sonra içimden
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bir ses : “Þimdi rafa
doðru git” dedi. Ben de
gittim. Orada büyük bir
kutu duruyordu. Ýçini
açtýðýmda bir sürü fotoðraf albümüne rastladým. Özellikle birini açtým. Ýçinde anne ve babamýn evliliklerinin ilk
yýllarýnda çektirdikleri
resimler vardý. Hepsinin
de altýnda çekildikleri
tarih yer alýyordu. Albümü gözden geçirirken
sanki oraya ait olmayan
bir resmin albümün içine konulmuþ olduðunu
fark ettim. Annemin bana hamileyken çektirdiði bir resimdi bu. Yanýnda babama ait olan bir
baþka resim duruyordu.
Ama ilginç olan her iki
resmin ortasýnda nere-
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deyse üzgün bir palyaçoya benzeyen birinin
solmuþ bir resmi vardý.
Resmin hemen altýnda:
“Prin ve Jack, 1968” yazýyordu. Annemin takma adý Prin idi. Bu
Prensesin kýsaltýlmýþýydý.
Bu albümü, içindeki
solmuþ fotoðrafý alarak
anneme gösterdim ve
ona gittikleri o yerde
baþka bir resim çektirip
çektirmediklerini sordum. Annem albümdeki
fotoðraflarýn ben doðmadan hemen önce gittikleri tatil yerinde çekildiðini söyledi. Ona
palyaçoya benzeyen
adamýn solmuþ resmini
gösterdiðimde, “Hayýr
ben bu resmi bilmiyo-

rum. Tek bildiðim senin
elindeki resmin yerinde
babanla arabamýzýn
önünde birlikte çekildiðimiz bir resim olduðudur” dedi.
Fotoðrafý odamda sakladým. Bir kaç gün sonra fotoðrafa yeniden
baktýðýmda deðiþmiþ olduðunu fark ettim. Resim adeta canlý renklere
bürünmüþtü ve üzerinde
Kýzýlderili kýyafetleri taþýyan bir adamýn resmi
oluþmuþtu. O günden
beri bu resme baktýðýmda hep þaþýrmýþýmdýr.
Bana kalsa kendim için
asla bir Kýzýlderili rehber varlýk seçmezdim.
Ama meditasyon esnasýnda görmüþ olduðum
Kýzýlderili üstad rehbeRehber varlýðýmýn sunduðu
kanýt iþe
yaramýþtý. Bu
konuda daha da
fazla bilmek
istiyordum.
Okuduðum tüm
kitaplar, daha
yetkin ve iþinin
ehli olan
medyumlarla yaptýðým tüm
görüþmeler adeta
bir bilgi
okyanusuna
sürükledi beni.
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rim kendisini bana bu
þekilde tanýtmak, ihtiyaç
duyduðum kanýtý sunmak ve ruhlar alemine
duyduðum ilgiyi güçlendirmek ve yolumda
beni cesaretlendirmek
istemiþti.
BÝLGÝ OKYANUSUNA
SÜRÜKLENÝÞ

Gerçekten de iþe yaradý. Bu konuda daha da
fazla bilmek istiyordum.
Okuduðum tüm kitaplar,
daha yetkin ve iþinin
ehli olan medyumlarla
yaptýðým tüm görüþmeler adeta bir bilgi okyanusuna sürükledi beni.
Her gün yepyeni þeyler
beliriyordu önümde.
Ýþte tam bu sýralarda
olabilecek olan dünya
çapýndaki negatif olaylarý ya da felaketleri ön
sezilerimle yakalamaya
baþladým. Örneðin dünyada olacak felaketlerin
öncesinde üç ila beþ gün
sürecek bir depresyona
giriyordum. Ýnsanlarla
aram bozuluyor, sinirli
ve gergin bir vaziyette
dolaþýyordum. Bu nedenle insanlar benimle
konuþmaz oldular. Bir
kaç gün sonra neden

böyle olduðumun sebebi
de ortaya çýkýyordu. Bunu ilk kez hissettiðim
zaman 1986 yýlýydý.
Uzaya gönderilen Challenger mekiði havalandýktan sonra infilak etmiþti. Bunu Ýskoçya’daki Pan Am faciasýyla
Oklohoma City’deki terörist saldýrýlar takip etti. Hemen ardýndan ise
Ýkiz Kulelerin yýkýlýþý
geldi.
Bu tarz bilgilerin rehber varlýklarým vasýtasýyla bana verildiklerini
biliyordum. Rehber varlýklarýmý helyum balonlarý þeklinde hayal etmeye baþladým. Onlarý
iplerinden tutarak kendime doðru çekmeye
çalýþýyordum. Böylece
bir baþkasýnýn zihnini
okuduðumda veya geleceðini söylediðimde onlarý yakýnýmda hissediyordum.
SEMBOLLERLE GELEN
ÝÞARETLER

Artýk müþterilerime
araya baþka varlýklarýn
da girebileceðini ve konuþabileceðini söylemeye baþladým. Bazýlarý
benim baþka bir geze-

Tesadüfen bulduðum
siyah beyaz fotoðrafý
sakladým. Bir kaç gün
sonra fotoðrafa
yeniden baktýðýmda
deðiþmiþ olduðunu fark
ettim. Resim adeta
canlý renklere bürünmüþtü ve üzerinde
Kýzýlderili k›yafetleri
taþýyan bir adamýn
resmi oluþmuþtu.
Meditasyon esnasýnda
görmüþ olduðum
Kýzýlderili üstad
rehberim kendisini
bana bu þekilde tanýtmak, ihtiyaç duyduðum
kanýtý
sunmak ve ruhlar
alemine duyduðum
ilgiyi güçlendirmek ve
yolumda beni
cesaretlendirmek
istemiþti.
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Ýlk geliþme yýllarýmda, öte alemden gelenleri tam çözemiyordum.
Çünkü bunlar bana þifreler ya da semboller þeklinde geliyordu.

genden geldiðimi söylediler. Bazýlarý da sakince dinleyip iþin sonunu
merak ettiler. Medyum
olarak ilk geliþme yýllarýmda, öte alemden gelenleri tam olarak çözemiyordum. Çünkü bunlar bana þifreler ya da
semboller þeklinde geliyordu. Adeta yabancý
bir lisan gibiydi ve bunu
öðretecek bir öðretmen
olmadýðýna göre her þeyi benim çözmem gerekiyordu. Sonra yavaþ
yavaþ bunlarýn ne anlama geldiklerini çözmeye ve bulmaya baþladým. Ýlk aldýðým semboller çiçek sembolleriydi. Bunlar þüphesiz ki

kutlamalarý iþaret
ediyordu. Özellikle
beyaz çiçekler bu iþ için
biçilmiþ kaftanlardý.
Ancak tüm bunlar
benim için bir mücadele
oldu. Ýþaretleri her
zaman çözemiyordum.
Bir pazar sabahý karþýma baþtan aþaðýya
siyahlar içinde olan bir
haným oturdu. Kaliforniya’dan geldiðini söyledi. Annesiyle birlikte
kalýyormuþ. Holiday Inn
otelinin önünden geçerken durup, bir çay içmeye karar verdiðini ve
iþte o an, benim burada
bulunduðumu öðrendiðini söyledi.
Konsantre olduðumda

ona bir isim söyler söylemez, siyahlý kadýn histerik bir biçimde aðlamaya baþladý. Neler oluyor diye sorduðum zaman bu ismin babasý olduðunu ve onun henüz
ölmüþ olduðunu söyledi. Babasý ona durumunun iyi olduðunu ve
üzülmemesi gerektiðini
telkin etti. Kadýn New
York’a babasýnýn cenazesi için gelmiþti. Bana
da cenazeden çýkýp geldiðini belirtti. Ne yazýk
ki, babasýna elveda bile
diyememiþti. Siyah giysileri neden giymiþ olduðu da böylece ortaya
çýkmýþ oldu.
O gün siyahlý kadýnýn
anneannesi ve dedesiyle
de irtibat kurdum. Siyahlý kadýn öylesine
memnun kalmýþtý ki ayrýlýrken bana sarýldý ve
ertesi gün annesiyle beraber geleceðini söyledi.
Bu hanýmla yapmýþ olduðum görüþme benim
için bir dönüm noktasý
oldu. Kadýn bana sarýldýðýnda yaptýðým iþin ne
denli önemli olduðunu
da anlamýþtým çünkü.
(devam edecek)

HOMEOPATÝ
Homeopati, Türkiye’de çok bilinmeyen ama Batý’da 200 yýldan
uzun bir süredir uygulanan ve tüm dünyada popülaritesi giderek
artan doðal tedavi yöntemlerinden biri. Dünyada homeopati yöntemlerini deneyen hastalarýn sayýsýnýn 300 milyon, bu alanda
çalýþan doktorlarýn sayýsýnýn ise 100 bin civarýnda olduðu tahmin
ediliyor .

Doç.Dr. Þafak Nakajima
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evgi Dünyasý’nýn
sürekli okurlarýnýn
artýk, yazdýðým yazýlar
aracýlýðýyla benim doðal
týbbýn tamamýný kapsayan, ruh ve beden bütünlüðünü dikkate alan
holistik týp alanýnda çalýþan bir hekim olduðumu bildiklerini sanýyorum. Bu sayýda sizlere,
Türkiye’de çok bilinmeyen ama Batý’da 200
yýldan uzun bir süredir
uygulanan ve tüm dünyada popülaritesi giderek artan bir doðal tedavi yönteminden, homeopati’den söz etmek istiyorum. Dünyada homeopati yöntemlerini
deneyen hastalarýn sayýnýn 300 milyon, bu
alanda çalýþan doktorlarýn sayýsýnýn ise 100 bin
civarýnda olduðu tahmin
ediliyor. Ýngiliz kraliyet
ailesinin bireyleri, saðlýklý ve uzun yaþamlarýný büyük ölçüde homeopatiye baðlýyorlar.
Fransýzlarýn % 60’ý homeopatinin etkin bir tedavi metodu olduðunu
düþünüyor.

HOMEOPATÝ NEDÝR?

Döneminin tedavi yön-
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temlerinin acýmasýz ve
etkisiz olduðunu düþünen Alman Doktor Samuel Hahnemann, 1796
yýlýnda sýtma hastalýðýnýn tedavisi ile ilgili
araþtýrma yaparken, kýnakýna aðacý kabuðundan elde edilen kinin
maddesini az miktarda
içtiðinde, saðlýklý olmasýna karþýn sýtma belirtileri gösterdiðini fark
eder. Buradan, hastalýk
belirtilerinin aslýnda bedenin hastalýkla baþa
çýkma yolu olduðu kanýsýna varýr ve saðlýklý bir
kiþide bir takým belirtiler yaratan bir maddenin, bu belirtilerle ortaya çýkan hastalýklarýn
tedavisinde kullanýlabileceðini çeþitli vakalarla
gösterir. Homeopati
böylece ortaya çýkar.
Homeopati sözcüðü,
‘Homos = benzer’ ve
‘Pathos = acý, rahatsýzlýk’ sözcüklerinin birleþmesinden meydana gelir. Homeopati, tedavide
sadece hastalýk belirtilerine deðil, insanýn bütününe odaklanan bir doðal týp metodudur. Homeopatide fiziksel, ruhsal ve zihinsel yakýnmalar ayrý ayrý tedavi edil-

Samuel Hahnemann, homeopati’nin ilk temellerini attý.

mez, bir bütünün parçalarý gözüyle incelenirler.
NEREDE KULLANILIR?

“Benzeri benzer ile tedavi”, homeopatinin temel felsefesidir. Buna
göre, herhangi madde,
kiþiyi hasta edebiliyorsa, ayný zamanda iyileþtirebilir. Saðlýklý insanda hastalýk belirtileri
oluþturabilecek herhangi
bir madde ise, hasta insanda bu belirtileri ortadan kaldýrabilir. Kiþi
hastalandýðýnda belli
semptomlar gösterir. Bu
semptomlarýn benzeri
bir ilaçla yeniden saðlanabilirse, kiþinin hastalýðý yenebilmesi için gereken yaþamsal enerji
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harekete geçirilebilir.
Homeopati, cerrahi müdahale gerektirmeyen
hastalarda tek baþýna veya týbbi tedaviye ek olarak ve týbbýn bütün dallarýnda kullanýlýr. Migren,
sinüzit, alerjiler, midebarsak sorunlarý, hormonal bozukluklar, çocuk
hastalýklarý, jinekolojik
sorunlar, uykusuzluk, çeþitli enfeksiyonlar, cilt
hastalýklarý, panik atak,
hafif depresyon ve stres
ile baðlantýlý tüm fiziksel
rahatsýzlýklarda homeopatik tedavi uygulanabilir.
HOMEOPATÝK ÝLAÇLAR
NASIL HAZIRLANIR?

Homeopatik ilaçlar bitki, mineral ve hayvansal
maddelerin su ile seyreltilip bazý aþamalardan
geçirilmesiyle hazýrlanýr.
Papatyadan arseniðe, soðandan yýlan zehirine kadar sayýsýz madde homeopatik ilaç olarak kullanýlýr.
Kimyasal herhangi bir
iþlem yapýlmaz ve homeopatik ilaçlar toksik madde içermeyecek bir biçimde imal edilirler. Yaklaþýk olarak 2500 civarýn-

da homeopatik ilaç bulunmaktadýr. Bu ilaçlarýn
içerdiði aktif maddeler
ondalýk, yüzdelik ve elli
binlik birimlerde sulandýrýlmýþtýr. Az sulandýrýlmýþ
dozlar ( D/C 4 ila D/C 12
arasý) fiziksel, yüksek sulandýrýlmýþ dozlar ( D/C
30 / 200 / 1000 vs.) psikolojik rahatsýzlýklarý tedavi etmek amacýyla uygulanýr. Homeopatik ilaçlar sývý veya þeker tabletleri þeklinde olabilir.
ÝLAÇ SEÇÝMÝ
NASIL YAPILIR?

Homeopati tedavisini
uygulayan uzman, homeopat olarak adlandýrýlýr.
Homeopat, muayene sýrasýnda notlarýný alýrken
yalnýzca hastasýnýn ana
þikâyetlerini deðil, onun
önemsiz kabul ettiði bazý
bulgu ve belirtileri de
sorgular. Doðru ilacý saptamak için homeopatýn,
hasta hakkýnda gerekli
her þeyi bilmesi gerekir.
Hastanýn yaþamý, iþ hayatý, aile düzeni, alýþkanlýklarý, sosyal iliþkileri,
hatta gerekirse özel yaþamýnýn ayrýntýlarýnýn yaný
sýra, ailesinin þimdi ve
geçmiþteki saðlýðý hak-
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kýnda da birçok soru sorarak, verilen cevaplara
göre uygun ilacý bulmaya çalýþýr. Bunun nedeni, homeopatinin hastalýðý, beden-akýl-ruh bütünlüðünün ve dengesinin bozulmasý olarak
kabul etmesi ve tedavide bu bütünlüðün ve
dengenin yeniden kurulmasýný hedeflemesidir.
Homeopatiye göre herkesin ayrýca, belli hastalýklara yatkýnlýk saðlayan temel yapýsal özellikleri vardýr. Bu nedenle seçilen ilaçlarýn, hastalýðýn belirtileri kadar
hastanýn temel yapýsýna
uygun olmasý gerekir.
Sonuçta, ayný hastalýða
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yakalanmýþ iki insana,
farklý temel özelliklere
sahip olduklarý için deðiþik ilaçlar tavsiye edilebilir. Ayný baðlamda,
bir homeopatik ilaç,
farklý hastalýklarýn tedavisinde kullanýlabilir.
Homeopatide seçilen
ilaç, hasta kiþiye özgüdür. Yani homeopatik
týpta, ‘hastalýk yok, hasta var’dýr. Homeopati,
yan etkisiz, güvenilir bir
sistemdir. Homeopatinin
hayvanlarda ve çocuklarda da iyi sonuçlar
vermesi, bu tedavi
metodunun etkisinin
psikolojik yani plasebo
olmadýðýný ortaya koymaktadýr.

Homeopatinin temel
felsefesi “benzeri
benzer ile tedavi”dir.
Buna göre, herhangi
madde, kiþiyi hasta
edebiliyorsa, ayný
zamanda iyileþtirebilir.
Saðlýklý insanda
hastalýk belirtileri
oluþturabilecek
herhangi bir madde
ise, hasta insanda bu
belirtileri ortadan
kaldýrabilir.
Homeopatik ilaçlar
bitki, mineral ve
hayvansal maddelerin
su ile seyreltilerek bazý
aþamalardan
geçirilmesiyle hazýrlanýyor. Papatyadan
arseniðe, soðandan
yýlan zehirine kadar
sayýsýz madde homeopatik ilaç olarak kullanýlmakta. Kimyasal
herhangi bir iþlemin
yapýlmadýðý homeopatik ilaçlar, toksik
madde
içermeyecek bir
biçimde imal
ediliyorlar.

