Sevgili Dostlar
Öyle sevinçliyiz ki bu sayýdan ötürü... Hani kendimizi kontrol etmesek,
epeyce övüneceðiz kendimizle. Önce Ruh ve Madde, sonra Ruh Dünyasý
ve en son Sevgi Dünyasý adýyla geliþen dergiciliðimizin 50. senesini
tamamlamýþ oluyoruz. Eþine az rastlanan bu durum elbette uzun, çok
uzun soluklu bir koþunun ardýndan dönüp geriye bakmak gibi oldu
bizler için. Geçtiðimiz yollarý bir kez daha gördük, yaþadýklarýmýzý
yeniden hatýrladýk. Ve dergimizin bir ansiklopedi, bir ders kitabý serisi
gibi nasýl eðitici, öðretici, aydýnlatýcý bir fonksiyon yaptýðýna bir kez
daha kanaat getirdik.
O yüzden dergilerimizde yayýmladýðýmýz yazýlardan sizlere bir seçki
yapmak istedik. 50 yýlýn seçkisi tahmin edebileceðiniz gibi çok miktarda
oldu. Onlarý bir sayýda sunmamýz mümkün olmadýðýndan üç ayý bir
arada, üç sayýlýk tek bir dergi, “50. Yýl Özel Sayýsý” olarak çýkarmaya
karar verdik. Yine de seçtiklerimizin hepsini bu özel sayýda sunamýyoruz
sonraki aylarda onlarý yayýmlamaya devam edeceðiz.
Her þey gözü pek, yiðit bir insanýn, gönlü iyiliklerle dolu, insanlarý
seven birisinin, etrafýndaki kendi gibi hayýrlýlarý harekete geçirmesiyle
baþladý. O günlerde oluþan ivme, verilen hýz tüm iniþlere, yokuþlara, acý
tatlý olaylara raðmen, ayrýca son beþ buçuk yýldýr onun yokluðuna raðmen bu günlere getirdi bizi. Dr. Refet Kayserilioðlu’nun ve dolayýsýyla
arkadaþlarýnýn ruhsal yaþamlarýndaki deðiþiklikler, geliþme ve ilerlemeler pek tabii ki, derginin içeriðine de yansýdý. Dergi sanki bu
deðiþikliklere, geliþmelere uyum saðlamak için zaman zaman kabuk
deðiþtirdi ve isim de deðiþtirdi: Önceleri ruhla ve maddeyle, ruhsal
olaylarýn abc’siyle ilgilenirken sonra ruhsal dünyanýn içine tamamen
girdi ve buradan aldýklarýyla insanlýðýn tekâmülünü nasýl yükselteceðini
öðrenmeye, öðretmeye verdi kendini. En sonunda da sevgi her yönüyle,
bütün gücüyle indi hayatýna ve her þey bir baþka þekle büründü.
O ilk günlerde küçük birer çocuk olanlar, maneviyat denince ne
konuþulacaðýnýn bilinmediði, ruhlardan bahsetmenin bir tür uçukluk
sayýldýðý, sevgi denince ilk önce kadýn erkek arasýndaki sevginin
anlaþýldýðý ortamlarda bunalýp yana yana arayýþ içine girenler,
1

daha sonradan bu derginin sýcak kucaðýnda, o satýrlarý defalarca kana
kana su içer gibi okuyarak ruhlarýný yýkamaya baþladýlar. Taslar doldu,
içildi, tekrar dolduruldu baþkalarýna da verildi. Öyle günler geldi ki
ayný dilden, ayný dertlerden konuþulur oldu. Dergimiz, bizim Dostumuz
oldu. Onun 50 yaþý iþte bu yüzden çok deðerlidir bizler için.
Ruh ve Madde’nin ilk sayýsýnýn önsöz fotoðrafýyla baþlýyor yazýlar.
Ýçerik zor okunduðu için onu yeniden yazdýk ve resmin içine yerleþtirdik.
Ayný durumu Ruh Dünyasý ve Sevgi Dünyasý birinci sayýlarýnýn önsözleri için de yaptýk. Onlarýn içerik yazýlarýný ise fotoðrafýn kendisinden
okunacak þekilde býraktýk. Sizlere o günlerden bir soluk vermek istedik.
Her üç isimdeki derginin önsözlerinin ardýndan o dergilerden seçmeler
okuyacaksýnýz. Doðaldýr ki, en çok yazýyý Sevgi Dünyasý’nda bulacaksýnýz. Yazýlarý yerleþtirirken tarih sýrasýna, okurken belki bir rutinliðe
neden olabilir düþüncesiyle bilhassa önem vermedik.
Özellikle ilk zamanlarda yazarlarýmýzýn bazýlarý birden fazla isim kullanmýþlardý. Dört ayrý müstear isim kullanan bile olmuþtu; çünkü
sprituel bilgileri bilip herkesin anlayacaðý bir þekilde iki üç sayfalýk bir
metin halinde açýklayabilecek kiþiler çok az sayýda idi; Ruh ve Madde
çýktýðýnda ülkemizde tekti. O zamanlardan bu zamanlara, ruhsal konular, ruhsal þifalar televizyonlarda tartýþýlýr, ispat gösterileri yapýlýr oldu.
Üç dergimizin de fotoðraflarýný yayýmladýðýmýz ilk sayý kapaklarýnda
þimdi bize bu yolu açan kiþilerin isimlerini görebileceksiniz. Ýnsana ait
gerçekleri en zor þartlarda iletmeye çalýþan bu insanlarý ve dergimize
emek veren tüm kiþileri sevgiyle saygýyla anýyoruz, Bizi Sevgisinden
Vareden’in onlardan razý olmasýný diliyoruz.
Aldýðýný vermek her insanýn borcudur, bizler bunun bilincindeyiz ve þu
zamanda yapabildiðimiz þey dergimizi yaþatabilmektir. Sizlerle birlikte
belki küçük bir aileyiz, ancak þu var ki, varlýðýmýz pek hissedilmiyor
olsa bile yokluðumuz büyük boþluk yaratabilirdi. Bu bilinçle zamana
uygun, onun þartlarýna göre varlýðýmýzý sürdürme çabasýndan
vazgeçmeyeceðiz.
En Derin Sevgilerimizle
Özenç Kayserilioðlu
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“Hayýrlý olanlar,
hayra kendini adamýþ,
yola çýkmýþ, yola çýkmýþ,
yola çýkmýþ,
susayanlara
su götürenlerdir”

DERGÝ NÝÇÝN ÇIKIYOR? Türkiye Metapsiþik Tetkikler ve Ýlmi
Araþtýrmalar Cemiyeti, sizlere ruhi yönden hizmet edebilmek gayesini
tahakkuk ettirmek için bu dergiyi istifadenize sunmaktadýr.
RUH ve MADDE'nin çýkýþý kademeli bir seyir takip etmiþtir. Beþ ay
bülten tarzýnda çýkmýþ, bugün derli toplu bir dergi halinde umuma
arzedilmiþtir.
RUH ve MADDE, insanda görünen kaba, maddi kudretlerden baþka,
ilk anda görünmeyen ve çok üstün bir karakter arzeden bir takým ruhî
kudretlerin bulunduðunu, misalleri ve ilmî delilleri ile göstermeye
çalýþacaktýr. Çünkü insan bu ruhi kudretleri ile bir varlýktýr, bir þahsiyettir ve bu kudretleriyle ölümden sonra, bedenden ayrý olarak gene
vardýr. Ýnsan yalnýz baþýna, toplumdan ayrý olarak ele alýnýrsa, hiçbir
þey ifade etmez. Ýnsaný etrafýndaki topluma, kendisinden aþaðý bir
takým canlýlara, kendisinden yukarý kademe kademe yükselen idareci
varlýklara ve ilâhi planlara baðlayan milyonlarca tesirler vardýr. Bu
tesirlerin düzenli ve þuurlu olarak bir araya gelmesiyle insan varolmaktadýr. Bu tesirlerin bir an kesildiði düþünülse, deðil insan, bir tek
zerresi bile ortada kalmaz. Ýþte insaný, yani kendimizi en iyi bir tarzda
anlamamýz, ancak onu bu tesirler karþýsýnda ve içinde olarak tetkik
etmekle olur. RUH ve MADDE size bu yönde yardýmcý olmaya çalýþacaktýr.
Bir takým hayati sorular vardýr ki, asýrlar boyu insanlýk bunlarýn cevabýný bulmaya çalýþmýþtýr. Neden varýz? Niçin dünyada yaþýyoruz?
Niçin ölüyoruz? Gayemiz bu dünyada daha üstün durumlara ulaþmaksa, neden bunlarý bir gün terkedip gidiyoruz? Gaye bu dünya deðilse,
çekilen bunca sýkýntýlar niçindir? Ölümden sonra gene yaþamakta
devam ediyor muyuz? Tekrar dünyaya geliyor muyuz? Öbür dünya,
ahiret dediðimiz yer, nasýl bir yerdir? Orada azap veya saadet diye bir
þey var mýdýr? Ýþte RUH ve MADDE bu sorularýn cevabýný bulmakta
sizlere yardýmcý olmak emelindedir.

RUH ve MADDE'yi hazýrlayanlarýn bir otoriterlik iddiasý yoktur. Onlar size bir
takým hakikatleri ispat etmek ve inandýrmak emelinde deðillerdir. Gayeleri yalnýz,
gördükleri, müþahade ettikleri, doðruluðuna samimi olarak inandýklarý bir takým
realiteleri tetkikinize arzetmektir.
RUH ve MADDE bu vazifelerini yaparken hiçbir dinin, mezhebin, teozofik ve
tasavvufi bir ekolün veya bir takým sistemlerin müdafisi olmayacaktýr. Bunlarýn
muarýzý da deðildir. Dediðimiz gibi gaye, hadiseleri ilmî hüviyetleriyle müþahade
ve tetkikinize arzetmektir.
NEDEN RUH ve MADDE? Ýnsan, ruh ve madde birliðinden doðan bir
bütündür. Artýk bugün her þeyi ruha baðlayýp maddeyi bir gölge telakki eden mistik görüþ veya her þeyi maddede arayýp insaný bir makine gibi telakki eden ve ruhu
inkâr eden materyalist görüþ iflas etmiþtir. Artýk insanlar maddenin ötesinde bir
takým üstün tesirlerin bulunduðunu sezmeye ve görmeye baþlamýþlardýr. Bu
görüþün çok ufak bir adýmý, týpta psikosomatik hastalýklarýn anlaþýlmasýna yol
açmýþtýr. Hiç þüphesiz insaný ruh ve maddeden müteþekkil bir bütün olarak ele
alan görüþ yeni yeni müþahadelerle kuvvet buldukça ilmin, tebabetin, insanlýðýn
çehresi çok deðiþecek, hakiki olgunluðunu bulacaktýr. Bu demek deðildir ki,
bugünkü bilgilerimiz iflas edecek. Hayýr, bilakis bilgilerimiz daha süratli bir
inkiþafa ulaþacak, hakiki deðerini ve yerini o zaman bulacaktýr. Ýnsanlýðýn hiçbir
devirde olmayan bugünkü süratli inkiþafý, bilginin karanlýklarý aydýnlatmak yolundaki hýzlý yürüyüþü, bunun açýk delilleridir.
RUH ve MADDE'de bulacaklarýnýz: Bu dergide baþta gayet enteresan olan spiritüel, metapsiþik veya parapsikolojik hadiseler ve onlarýn açýk ilmi izahlarý olmak
üzere sosyolojik, psikolojik, týbbi, kültürel mevzular yer alacaktýr. Ayrýca bütün
dünya neþriyatýnda yer alan ve sevginin, feragatin, fedakârlýðýn, dürüstlüðün,
baþkalarýna hizmetin, tek kelime ile hakiki insanlýðýn deðerini tebaruz ettiren
deðerli yazýlar, fýkralar ve hikâyeler iktibas edilecektir.
RUH ve MADDE'yi, siyaset ve ticaretle alâkasý olmayan bir cemiyet çýkarmaktadýr. Bu mecmuanýn çýkmasýnda vazifeli olanlarýn, bundan edindikleri veya bekledikleri herhangi maddi bir menfaat yoktur ve olamaz. Onlarýn gayeleri, sadece
size hizmet ettiklerini, faydalý olduklarýný, bu dünya yolculuðunda kendilerinden
beklenen insanî vazifeyi hakikaten yapabildiklerini görmek ve bunun sonsuz hazzýna ulaþmaktýr. Bu büyük ve müþkül vazifelerinde kendilerine yardýmcý olan ve
olacak muhterem zevata ve muhterem müesseselere samimi teþekkürlerini arzederler.
(Dr. Refet Kayserilioðlu), Þubat 1960

B e d r i

R u h s e l m

Þubat 1961
Dr. Refet Kayserilioðlu

Büyük Vazifeli
Dr. Bedri
Ruhselman
18 Þubat 1960… Aþaðý yukarý bir sene
önce bir Cuma akþamý Dr. Bedri
Ruhselman beden gözlerini kapatýrken
çok mesuttu. Saadeti ve huzuru, hiç
þüphesiz dünyada kendisinden beklenilen
vazifeleri en iyi bir þekilde yapmasýndan
ve bir insanýn isteyebileceði en üstün
amaca ulaþmasýndan ileri geliyordu.
Bir gece önce benimle uzun uzun
konuþmuþ, insanlýða yol gösteren Platon
gibi, Rama, Kriþna, Buda, Ýsa ve
Muhammed gibi büyük inisiyelerin (yol
göstericilerin) ýstýraplarla dolu hayatýndan bahsetmiþti. Onlar bile dünya
ýstýraplarýndan uzak kalamamýþlardý. En
çok Ýsa'nýn durumu ona dokunurdu.
Sabaha karþý saat üçte yanýndan ayrýlacaðým zaman bana "Meþ’ale" isimli
büyük bedensiz varlýðýn bir sözünü hatýrlattý: Tekâmül durumu arttýkça ýstýraplar
da büyüyordu. Tabii ki mutluluklar da
büyürdü ve bir takým tavsiyelerde bulundu. Bir gün sonra ölürken biraz olsun
yatýþtýrabilir miyim acaba diye iðne yapmaya çalýþýyordum… Aradan koskoca
bir yýl geçti. Onun baþladýðý hizmeti talebeleri yürütmeye çalýþýyor.
Bugün (16 Ocak 1961) Pazartesi, saba-
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ha karþý onu gördüm. Bu bir rüya deðildi.
Biraz önce uyanmýþ, dýþarý çýkmýþtým ve
biraz daha dinlenmek üzere tekrar uzanmýþtým. Uyumuyordum. Bir ara dalmýþým, bir þeyler görmeye baþladým. Böyle
açýk, net ve uyanýk rüya olamaz. Tophane'den Dolmabahçe'ye giden caddeye
benzer, fakat onun gibi düz olmayan bir
caddede Bedri bey gidiyordu. Yanýnda 6
- 7 kiþilik bir kalabalýk vardý. Ben onlarla
ilgilenmeden doðruca Bedri beyin eline
sarýldým. "Üstadým, sizsiniz ha!" dedim.
Neþeli, genç, canlý bir yüzü vardý.
Gülerek "Gel bakalým Doktor" dedi.
"Sizi birkaç kere rüyamda gördüm, fakat
böyle doðrudan göreceðimi tahmin
etmiyordum" dedim. Arkadaþlar hakkýnda sorduðum sorularý cevaplandýrdý.
Gelip bizimle ilgilenmesini söyleyince
"Doktorcuðum, artýk o görev sizlerin,
beni ilgilendirmez" dedi. "Ben burada
boþ durmuyorum ki… Benim de görevlerim var, baþýmý kaþýyacak vaktim yok"
diye ilâve etti. Sonra koluma girdi, bir
süre konuþarak yürüdük. Bir kemerin
altýndan birlikte geçerken karanlýk çöktü.
Onu kaybettim. Sonra onunla ilgisi
olmayan baþka hayaller gördüm.
Bu bir rüya deðildi, buna eminim.
Onunla baðlantýya geçmemden doðan bir
vizyondu. O halde o çok muyluydu,
büyük görevleri vardý, çok meþgûldü.
Ama kýsacýk da olsa dostlarýný, onu
seven öðrencilerini ziyarete fýrsat bulmuþtu. Büyük görevlerinde, büyük
baþarýlar sevgili üstad Bedri Ruhselman!

a n’ ý n A r d ý n d a n...
Mart 1960
Dr. Recep Doksat

Hakkýný
Helâl Et!..
"Üstad" dedim, "biliyor
musunuz ki, siz memlekette
henüz alfabesi bile bilinmeyen
bir konunun edebiyatýný yapmaya kalkýþtýnýz."
Gülümsedi. Gözlüklerini çýkarmýþtý ve
yorgun kýrýþýklýklarýn arasýndan, insanýn
ötelerini görürmüþ gibi bakan gözlerinin
buðulu mavisinin ýþýldadýðýný görebildim;
"r" leri yutan o tatlý þivesiyle "haklýsýnýz
kardeþim, ama aradaki boþluðu siz
dolduracaksýnýz" dedi.
Aradaki boþluðu doldurmak… Bu ne
büyük bir iþti… Bu konunun klasiklerinden bile yoksun bir memlekette,
üstelik "Deneysel Neo-Spiritualizma"
diye yeni bir ekol kurmak için, ancak
bütün anlaþýlmama tehlikelerini göze alabilen bir Ruhselman olabilmek gerekirdi.
Derleme telif denemelerinden ve çevirilerden baþka, hangi çabamýz bu boþluðu
doldurabilirdi?
Onun açtýðý yolda yürüyerek, ondan
alýnan ilhamlarla, onun tuttuðu ýþýklarla,
konunun klasik tarafýný incelemeye
dalmýþ ve bir de kitapçýk kaleme
almýþtým. William Crooks'a ait bölümleri
okuyordu. "…siz Crooks'u Crooks'tan
daha iyi savunmuþsunuz" diye övdü.

Meðer onu son görüþümmüþ. Ama
söylemiþti, "Artýk benim iþim bitmek
üzere, yapacaðým hiçbir þey kalmadý,
bekliyorum" demiþti.
Türkiye'de metapsiþik, spiritizma ve
parapsikoloji konusunda ne yapýlmýþsa
onunla baþlar ve bundan sonra ne yapýla-

caksa onu takip edecektir. Milletlerin tarihinde, çaðýnýn realitesini aþarak büyük
düþünce atýlýmlarýný bütün güçlüklere
raðmen baþaranlar azdýr. Ve Dr. Bedri
Ruhselman yarýn, Türkiye'nin fikir tarihi
yazýldýðý zaman, yeri ve görkemli rolü
daha iyi anlaþýlacak olan az bulunur idealistlerdendi. Üzerimizde çok hakký
vardýr. Aziz üstadým, biz tabutunun
baþýnda, sana hiç olmayan hakkýmýzý
helâl ettik, sen de bize helâl et!..
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Ýnsaný tart bir insanla
Gör ki çoðu bir pul deðil
Birer puta tapar hâlâ
Herkes Tanrý’ya kul deðil...

Gönülde varsa cevherin
Dünya - ahret, cennet yerin
Gerçek olsun bildiklerin
Yalnýz erkân, usûl deðil.

Var olduðu gündenberi
Vicdan insanýn rehberi.
Ol kendinin peygamberi,
Elden almak makbul deðil.

Ekmeðini kendi arar,
Hakikati elden sorar.
Gerçek mümin kafa yorar,
Seçer ki, ne makûl deðil

Kâr etmez din, bilgi, öðüt
Kurtulmasýndan yok ümit;
Bu âlemde hiçbir züðürt,
Pinti kadar yoksul deðil.

Yaðýz, fânî bütün varýn
Bâki temiz duygularýn
Seni kurtaracak yarýn
Mal, mülk, þöhret, oðul deðil...

Ocak 1965
Macit Aray

Mayýs 1964
Dr. Refet Kayserilioðlu

Gerileten Akýmlarý
Önlemenin Çareleri
"Zor ve yasaklarla bu akýmlarý önleme yerine, izah ederek, devamlý
iyi telkinler yaparak kitleler uyandýrýlmalýdýr.
"Maddi ve manevi yönden kitleleri eðitmek, Atatürk ilkelerini pazu
kuvvetiyle deðil, eðitim yoluyla onlara benimsetmek lâzýmdýr.
"Hayat þartlarý yükseltilmelidir.
"Ýnsanlýk þuurunu kazanmalarýna onurlu kiþiler olmalarýna yardým
etmelidir.
"Manevi duygularý desteklenmelidir.
"Köylüye her yönden örnek olan imam eðitmenler yetiþtirilmelidir.
Geçen iki sayýda geriletici akýmlarýn eðitimsizlik, fakirlik, millet bilincinmevcudiyetinden, bunlarýn din ve den yoksun olma, mesûl mevkilerde
Kur'an karþýsýndaki durumlarýndan
sevgi ve alâka görmeme,
ve bu akýmlarý doðuran sebepmanevi duygularla ulu
lerden bahsetmiþtik. Kur'an,
orta alay edilmesi
her yerinde ilmi teþvik
gibi
hususlarý
eden, âlimleri öven,
saymýþtýk.
âlimlerin ilahî nizam
Gerileten akýmkarþýsýndaki mesuliyelarý önlemenin,
tinden bahseden ayetdaha doðrusu bu
lerle dolu olduðu halde
akýmlarý ilerletikitleleri, merasimler ve
ci yönlere sevk
tezahürler etrafýnda
etmenin yollarý
toplayan ve onlara yeüzerinde duraniliðe düþmanlýðý aþýlacaðýz bugün. Geyan akýmlar geliþmekteçen yazýlarýmýzda
dir. Bu geliþmenin sebepda belirttiðimiz gibi
lerinin baþýnda manevî
tekkeleri,
medheyecan ve dayanýþma arzusu,
reseleri, þeriat nizamýný
yükselme ve ilerleme arzusu,
ve eski yazýyý ihya etmeye
10

çalýþan bu akýmlarýn geriletici vasýfta Ayrýca tahrik edici, kamçýlayýcý bir
olduðu ve bu günün þartlarýna tesire sahiptir. Burada izah etme,
uymadýðý þüphesizdir. Bu akýmlarý aydýnlatma ve telkin metotlarýný kulsert, yasaklayýcý tedbirlerle önlemek lanmalýyýz. Zaten bu akýmlarý kitlelere
mümkün deðildir. Bu tedbirler bu çeþit yayanlar da devamlý telkin yaparak,
akýmlarý durduramaz, olsa olsa gizlili- izah ederek, kendi yönlerinden aydýnðe zorlar. Ama o gizlilik içinde bu latarak gayelerine ulaþmýþlardýr.
akýmlar daha büyük kuvvet kazanýr ve
daha süratle yayýlýr. Bilmiyor muyuz KÝTLELERÝ EÐÝTMEK
ki bütün dinler ilk zamanlarýnda 2 - Dikkat edilecek ikinci husus kitbüyük baskýlar altýnda olduklarý halde leleri eðitmektedir. Dikkat ediyorsanýz
çýð gibi büyümüþler ve yayýlmýþlardýr. okutmak demiyorum eðitmek diyoArenalarda aslanlara parçalattýrýlan ilk rum. Eðitmekte yalnýz okumayý öðretHristiyanlarýn o hazin ve cesur ölüm- mek deðil, bir formasyona sokmak
leri kiþileri imanýn
için daha birçok þeyler
kudretine hayran býrakvar. Fakat bu eðitimde
mýþ ve bu dinin takipçi- Sadece maddi ilimlerle de yeni bir yol tutinsanlarýn kafasýný
lerini hýzla çoðaltmýþtýr.
mamýz icap ediyor.
Ýslamiyet'te de, zulüm doldurmak, ayný zaman- Sadece maddi ilimlerle
gören Hz. Muhammed
kafasýný dolda onlara insanlýk, insanlarýn
ve etrafýndakilerin diredurmak, ayný zamanda
niþleri ve davranýþlarý yardým, sevgi, fazilet, onlara insanlýk, yardým,
onlara sempati duyan- fedakârlýk gibi üstün sevgi, fazilet, fedakârlýk
larýn sayýsýný artýrmýþtýr.
gibi üstün duygularý ve
Olaylara çareler düþü- duygularý ve manevi manevi baðlarý aþýlamanürken sosyal geliþme, baðlarý aþýlamamak mak meseleyi halletgeliþme ve oluþum meseleyi halletmekten mekten uzaktýr. Hattâ
prensiplerini gözden
böyle bir eðitim yalnýz
uzaktýr.
uzak tutmamak ve tarihkendi çýkarýný düþünen
ten daima ders almak
bunun için de her türlü
lâzýmdýr. Bizim ilk tavsiyemiz yollarý bilen ve hak gören, tehlikeli,
"Burada zor kullanmayýnýz, bilakis egoist ve sömürücü bir kitlenin doðdemokratik bir usûlle izah ediniz, ikna masýna sebep olur. Bu egoist,
ediniz, aydýnlatýnýz!" olacaktýr. Neden sömürücü kitle, aydýn etiketi taþýdýðý
demokratik usûller bütün dünyada için cahillerden daha tehlikelidir.
makbul sayýlmaktadýr? Bunu sadece
O halde eðitimde yeni bir yol tutgünün modasý olarak mý sayýyoruz? mak, manevi deðerleri geliþtiren, bu
Yoksa demokratik usûllerin fertleri arada o deðerlerin kurallarýný (destekdaha çabuk ve daha köklü düzelttiði leyici ve doðrulayýcýlar) veren dini
anlaþýldýðý için mi bu usûllere itibar duygulara da saygý gösteren bir yol
ediyoruz?
tutmak icap eder. "Atatürk ilkeleri
O halde: 1- Ýlk olarak zor, yasak ve elden gidiyor, orta çaðýn karanlýklarýzulüm metodunu kullanmamalýyýz. na mý gömüleceðiz?" gibi feryatlarla
Çünkü bu kolay ve etkili deðildir. Atatürk ilkeleri korunmaz ve aydýnlýk
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muhafaza edilmez. Atatürk ilkelerini
ÝNSANLIK BÝLÝNÇ VE
korumanýn en iyi yolu onlarý en aþaðý
ONURUNU KAZANDIRMAK
tabakalara kadar bütün millete benimsetmektir. Sen onlarý millete iyice be4 - Önemli bir husus da bireylere
nimsetmek ferasetini göstereme- insanlýk bilinç ve onurunu kazandýrmiþsen, pazu kuvvetiyle hiçbir þeyi maktýr. Bunun ilk þartý onlara insan
halledemezsin. Millete aydýnlýk geti- gibi davranmaktýr. Bir yandan "Köylü
rememiþsen, onlarýn seni karanlýða efendimizdir" türküsünü söylerken,
çekmesinden korkmakta haklýsýn, öbür yandan itip kakmak, kovmak ve
çünkü büyük kitle daima küçük kitleyi sövmek onda insanlýk bilincini
yutmak eðilimindedir. Ama bunu uyandýrmaz; bilakis sinsi yapar ve
önlemenin yolu da top, tüfek deðil, gizli gizli beslenen kin duygularýný
bilginin ýþýðýyla onlarýn
uyandýrýr. Samimi olkafalarýný aydýnlatmak,
mayan konuþmalarla hiç
Herkesin içinde
aydýnlýðýn nimetlerini
bir þeyi düzeltmek
onlara tattýrmaktýr. Ama Allah denilen üstün bir mümkün deðildir. Ýnonlara aydýnlýðý su- kudrete olan inanç gizli sanlarý yalan laflarla
narken de ilk anda "dinpohpohlayarak onlara
siz" damgasýný yemeden veya açýk olarak vardýr. deðer vermiþ olmayýz.
yaklaþmanýn yollarýný Buna ister Allah desin, Bilakis samimiyetsizaraþtýrmalýdýr.
ister demesin, bir tehlike liðimizi önce kendimiz
bildiðimiz için karþýanýnda bu üstün kudreti mýzdakini kandýrmak
HAYAT
ÞARTLARINI
en inkârcý kimsenin bile yolunu tutmuþ oluruz.
YÜKSELTMEK
Ýlk yapýlacak þey
düþünmemesi
samimi olmak, onlarý
imkânsýzdýr.
3 - Üçüncü nokta mildeðerleri olan ve fakat
letin hayat seviyesini
himmet ve yardýmyükseltmek, herkesin emeðinin larýmýzla geliþime muhtaç bulunan
karþýlýðýný en adil ölçülerde ala- kardeþlerimiz olarak görmemiz
bilmesini saðlamaktýr. Malý falan yer- lâzýmdýr. Onlarý kardeþ ve bizim
den alýp filan yerde satan bir manav yardýmýmýza muhtaç bizden birer
iki umum müdürün veyahut da üç parça olarak görürsek onlara hizmet
doktorun kazançlarý toplamýndan fazla için daha istekli, daha samimi oluruz.
kazanmamalýdýr. Bir yandan sosyal Onlara kendimizden birer parça olarak
adaleti saðlarken, öte yandan fakir davranmakta devam ettikçe ve onlarýn
zümrelere yeni imkânlar ve kazanç kuþkularýný yendikçe bizi baðýrlarýna
yollarý hazýrlamak en baþ gayelerden bastýklarýný görürüz. Böylece hem
olmalýdýr. Çünkü ekonomik yönden onlara muhtaç olduklarý sevgi ve
geliþmiþ kitleleri eðitmek elbette daha alâkayý göstermiþ, hem de insanlýk bikolaydýr. Bu yönde köylüye ve fakir linçlerinin geliþmesine, kendilerini bir
zümrelere mâl edilecek ve mem- deðer olarak görmelerine yardýmcý
leketin bünyesine uyacak tedbirler oluruz. Böyle bir davranýþýn milletin
düþünmek lâzýmdýr.
üst ve alt tabakalarýný birbirine yak12

laþtýran ve kaynaþtýran üstün bir davranýþ olduðunda þüphe yoktur.

ÝMAM EÐÝTMENLER
YETÝÞTÝRÝLMELÝDÝR

MANEVÎ DUYGULARI
DESTEKLEMEK LÂZIMDIR

Bütün bu söylenilenler nasýl yapýlabilir? Bu ancak bilinçli ve bütün ihtimalleri düþünülmüþ bir planla gerçekHer kim olursanýz olunuz, tehlikeli leþtirilebilir. Bu planý yürütecek ve
bir hastalýða yakalandýðýnýz, bir kaza koordine edecek ve davanýn önemine
veya bir belâ ile karþýlaþtýðýnýz zaman inanmýþ bakanlýklar arasý bir heyetin
"Aman Allahým yardým!..." diye yal- kurulmasýna ihtiyaç vardýr. Bu heyetin
varýrsýnýz. Bizden üstün kudretlerin direktifi ile radyo, televizyon ve
varlýðýný ruhen kabul ettiðimizin, basýnla devamlý olarak ilerlemenin,
baþýmýz sýkýya gelince o
yükselmenin lüzûmu
üstün kudrete sýðýndýduyurulmalý, bir yandan
Manevî duygularýn da köy eðitim enstitüðýmýzýn bundan daha
açýk delili olabilir mi? geliþmesi insanlarýn lerinin biraz daha ýslahý
Herkesin içinde Allah
ile ayný zamanda köyün
içlerinde manevî
denilen
üstün
bir
imamlýk görevini de
kudrete olan inanç gizli heyecanlarý duymalarý üzerine alacak dini bilen
veya açýk olarak vardýr. onlarýn mutluluklarýnýn ve samimi olarak inanBuna ister Allah desin, en baþ vasýtasýdýr. Ýçinde mýþ olan ve öðrencileister
demesin,
bir
rine öðreten, camide de
tehlike anýnda bu üstün manevi heyecan duyan namaz kýldýrmak hakkýkudreti en inkârcý kim- kimselerin düzeltilmeleri na sahip olan "ÝMAM
senin bile düþünmemesi ve yükseltilmeleri de E Ð Ý T M E N L E R "
imkânsýzdýr.
yetiþtirmelidir. Bu imam
kolaydýr.
O halde dinlerine baðeðitmenler bir yandan
lý, iyi veya kötü, doðru
dürüst din adamlarý
veya yanlýþ ruhlarýnýn derinliklerinde olarak köylünün hürmet ve güvenini
taþýdýklarý o üstün kudrete saygýlarýný kazanýrken, bir yandan da hem ilmin,
sunmaya çalýþan kimselerin bu dav- hem teknikteki, ziraattaki ilerlemeranýþlarýyla alay etmemek lâzýmdýr. lerin faydalarýný köylüye göstermeli,
Bilakis o duygularýnýn geliþmesine, onlara örnek olmalýdýr. Plânlý, bilinçli
yanlýþlarýnýn düzelmesine hizmet ve bilgili radyo yayýnlarýyla bu imam
etmek lâzýmdýr. Manevî duygularýn eðitmenler devamlý desteklenmelidir.
geliþmesi insanlarýn içlerinde manevî
Böyle bir yola girilir, deðiþecek iktiheyecanlarý duymalarý onlarýn mutlu- darlarýn da bu yoldaki tatbikatý baltaluklarýnýn en baþ vasýtasýdýr. Ýçinde lamamasý peþinen temin edilirse on
manevî heyecan duyan kimselerin sene içinde gerileten akýmlardan eser
düzeltilmeleri ve yükseltilmeleri de kalmadýðý gibi Türkiye'nin çehresi de
kolaydýr. Onlara devamlý telkinlerle ve çok deðiþir. Milletçe çaðdaþ uygarlýk
inançlarý yolundan yürüyerek bilgi (medeniyet) seviyesine çýkmamýz
alma, okuma, yardým etme ve sevgi ancak bu þekilde mümkün olabilir.
gösterme arzularýný aþýlamak lâzýmdýr.
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Nisan 1963
Hâzým Akalýn

Her gün yeniden doðar
Her gün yeni bir baþlangýçtýr...
Bir sabah yazýhaneye geldiðimde çalýþma arkadaþlarýmdan birini alýþýk
olmadýðým bir üzüntü içinde düþünür
buldum. Sormamý bile beklemeden "yetmez" dedi "imkân yok, bu maaþ yaþamaya yetmez." Doðru diyordu hesap
ortadaydý. Aslýnda arkadaþýmýn maaþý,
zamdan önce de yetmiyordu ona ama bu
yetersiz zam tuz biber ekmiþti üstüne.
Arkadaþým günde bir buçuk paket sigara
ve her gece evinde ailesiyle bir küçük
þiþe raký içerdi. Her ikisine de zam
olmuþtu. Üstelik Kadýköy'de oturuyordu,
vapura da zam vardý. "Býrak" dedim "þu
sigarayý ve içkiyi." O ana kadar yere
bakarak konuþan arkadaþým bu sözün
üzerine, sanki çok tuhaf ve çocukça bir
þey teklif etmiþim gibi, üzüntü ile karýþýk
bir tebessümle gözlerini yüzüme dikerek
"içmediðiniz için size kolay geliyor bunu
söylemek. Tam yirmi dokuz senedir
tiryakisiyim bunlarýn, bir günde býrakabilir miyim, mümkün mü bu?
Bu güne kadar teþebbüs edemediði bir
þeye bu gün baþlayabilir miydi? Çok geç
kalmamýþ mýydý? Kafasýnýn içinde bunlarýn dolaþtýðýný hissediyordu. "Bak dostum"dedim, "bu iþ için geç kaldýðýn
muhakkak, fakat daha da geç kalmamak
elindedir".
O gün sabahleyin iþe gelirken yolda birden bir cümle takýlývermiþti aklýma: "Her
gün yeniden doðar, her gün yeni bir
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baþlangýçtýr." Ýçimden yol boyunca
tekrarlayýp durmuþtum bu güzel sözü.
Arkadaþýmla konuþurken, bu cümlenin
neden aklýma takýldýðýný anlamaya
baþlamýþtým.
"Dün baþka bir gündü, bu gün baþka bir
gün" diye devam ettim. "Þimdi yeni bir
gün baþlýyor hepimiz için. Dün geçti,
bugüne bak. Bugün yapmayý düþündüðün
bir þey yok mu? Dünkü baþarýlarýn veya
baþarýsýzlýklarýn düne aitti. Bu gün yeni
bir gün, þimdiye kadar baþlamadýðýn
veya baþlayýp da baþaramadýðýn bir þeye,
bu gün niçin yeniden baþlayamayasýn?
Buna engel olan bir þey yok ki… Ayrýca
bugüne kadar buna teþebbüs etmemiþ
olman, bugün teþebbüs etmene mâni
deðildir ki. Kaldý ki, bu alýþkanlýklarý
terk etmek için çabalarken seni
engelleyecek herhangi bir dýþ etken, aksilik veya talihsizlik rol oynamayacaktýr
ki. Yalnýz kendi kendinle mücadele edeceksin. Böyle demekle bu mücadeleyi
küçümsemek istemiyorum. En büyük
savaþ insanýn kendisiyle yaptýðý savaþtýr,
biliyorum. Ama böylece hem bir irade
imtihanýndan baþarý ile çýkmýþ olacak,
hem saðlýðýný kazanacak hem de herkesin
masraflarý çoðalýrken, seninki eskisinden
de daha azalmýþ olacaktýr…"
Evet. "Her gün yeniden doðar, her gün
yeni bir baþlangýçtýr."

Haziran 1964
Ahmet Kayserilioðlu

Geçmiþ
Hayatlarýný
Hatýrlayanlar
"Ne garip þeyler peþinde koþuyorsun
kardeþim. Bu iddialarý böyle ciddi ciddi
düþünüp savunan ilk seni gördüm vallahi. Ýnsanlar hiç dünyaya tekrar tekrar
gelirler mi? Daha önce yaþamýþýz, belki
baþka bir ülkede annemiz, babamýz, kardeþlerimiz, çocuklarýmýz olmuþ, evlenmiþ boþanmýþýz, baþýmýzdan acý tatlý birçok olaylar geçmiþ ve ölmüþüz. Öyle ise
nerede hatýralarýmýz? Bunlarý yaþadýðýmý söylüyorsunuz ama, bana sorarsanýz
benim bunlardan haberim bile yok.
Yaþasaydým hiç hatýrlamaz mýydým?!"
Ýþte herhangi biriyle reenkarnasyon
konusunda yapýlan ilk konuþmanýn
cevaplarý aþaðý yukarý böyledir. Cevabýn
bütün mantýðý son cümlede gizlidir:
Yaþasaydým, hatýrlardým. Fakat hayýr!..
Eðer hatýrlamamak, eðer unutmak onun
yaþanmadýðýný gösterse idi, ana rahminde geçirdiðimiz 9 ayý ve hayatýmýzýn
hatýrlamadýðýmýz ilk yýllarýný da ayný
rahatlýkla inkâr etmemiz gerekmez
miydi? Bir hastalýk sonucu hafýzasýný
kaybeden kiþi, geçmiþini inkâr edebilir;
ama siz ona hak verebilir misiniz?
Demek ki, hatýrlamýyorum, öyleyse
yaþamadým sözü, mantýki bir deðer taþý-

maz. Fakat bu noktada akla ikinci bir
soru gelmektedir: Niçin geçmiþ hayatlarýmýz unutturuluyor? Onlarý hiç olmazsa ana çizgileriyle hatýrlayarak dünyaya
gelse idik, daha iyi olmaz mýydý? Bu
sorunun cevabý ilerdeki bir yazýmýzýn
konusu olacaktýr. O yazýmýzda, yeni bir
dünya yolculuðuna çýkmadan önce, öte
dünyada yapýlan hazýrlýklardan, planlardan bahsedecek, görevli varlýklarca
unutturma iþleminin nasýl adým adým
gerçekleþtirildiðini anlatacak, unutmanýn
yeni dünya hayatýmýzdaki önemli yararlarýný daha iyi takdir edeceðiz.
Bütün bunlara raðmen sýrf insanlarý
uyarsýn, onlara ýþýk tutsun amacýyla,
geçmiþ hayatlarýnýn bazý dönemleri unutturulmadan doðan çocuklara da rastlanmýþtýr. Soruþturulmuþ ve doðruluðu
anlaþýlmýþ bu tip olaylar, tekrar dünyaya
gelme konusunda insanlara çok kýymetli
ipuçlarý vermektedir. Ýþte yüzlerce
örnekten bir tanesi:
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HENÜZ DÖRT YAÞINDA
"Ben daha önce baþka yerde yaþadým.
Bizim orada Clocher sokaðýnda bir
evimiz vardý. Sarý boyalý bir ev. Hattâ
numarasýný bile söyleyebilirim size….."
Bu sözlerin sahibi Edouard isimli bir
çocuktur, hem de dört yaþýnda küçük bir
çocuk. Doðru dürüst konuþmasýný yeni
öðrenen Edouard boyundan büyük laflar
ediyor ille "bizim baþka bir evimiz vardý"
deyip duruyordu. Elbette bu saçma ve
geliþigüzel laflara gülünüp geçilirdi.
Anne ve babasý da bunu yapmýþ, bu
çocukça konuþmalarýn üzerinde bile durmamýþlardý. Nasýl dursunlardý? Bir kere
kendileri daha önce böyle sarý boyalý bir
evde oturmamýþlardý. Akla gelebilecek
diðer ihtimal ise saçmaydý doðrusu. Yani
Edouard doðmadan önce yaþadýðý baþka
bir hayatýndan ve o hayatýndaki evinden
mi bahsediyordu?
Bu düþüncelerle anne ve baba çocuðun
laflarýna kulak vermiyorlardý ama
Edouar'ýn gevezeliði de bitip tükenmiyordu. Çocuk yeni þeyler de söylüyordu.
69 no'lu evde þimdikinden baþka anne ve
babasý olduðundan bahsediyor, hattâ
onlarý tarif ediyordu. Bu ýsrarlý gevezeliklere bir son vermek lüzûmunu
hisseden ebeveyni, çocuðu sýký bir soru
yaðmuruna tuttular. Fakat öyle cevaplar
aldýlar ki, buna gülünüp geçilemezdi. Bu
çocukta bir iþ vardý. Gerçi 4 yaþýndaydý,
bilgisizdi ama, sorularý þöyle cevaplandýrýyordu: "Evet, ben daha önce baþka
yerde yaþadým. O zaman beni Edouard
diye çaðýrmazlardý. Çünkü ismim Pancho
idi. Babamýn ismi Petro Saco, annemin
ise Ampara idi. Kardeþlerim de vardý
benim…"
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OLACAK ÝÞ MÝYDÝ?
Yarabbi, olacak iþ miydi bu?! Edouard
doðru mu söylüyordu acaba?! Fakat
ufacýk çocuk nereden uydurabilirdi bu
laflarý? Onun Clocher sokaðýnýn ismini
bile bilmesine imkân yoktu. Anne
babasýnýn kafasýnda bu türlü yüzlerce
soru düðümlenip duruyordu. Çocuklarýna
inanmalarý da güçtü doðrusu. Ýnsanlarýn
öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek
yaþadýklarýna dair bir þey ne duymuþlar,
ne de bir þey okumuþlardý.
Ve çocuklarý önceki hayatýyla ilgili
daha detaylý bilgiler vermeyi sürdürüyordu: "Benim iki kardeþim vardý. Biri kýz,
biri erkek. Kýz kardeþin ismi Mercedes,
diðerininki ise Yuanito idi. Evimizin
yanýnda bir Amerikan eczanesi vardý.
Ýlaçlarý hep oradan alýrdýk, çünkü hep
ucuz verirdi. Benim güzel bir bisikletim
vardý. Gezmeden döndüðümde onu
aþaðýda býrakýr ve yukarý kata çýkarmazdým. En son 28 Þubat 1903'de Pazar
günü sarý boyalý evden ayrýldým. Annem
arkamdan çok aðlamýþtý. O zaman yaþým
13 idi. Bir çocuðun bilgisiyle kýyaslanamayacak bu kadar detaylý þeylerden bahsetmesi, nihayet ebeveynini bu sözler
üzerinde ciddi bir þekilde düþünmeye ve
araþtýrma yapmaya yönlendirdi. Verdiði
bilgilerden yararlanýlarak önceden
yaþadýðý yer ve Clocher sokaðýndaki
apartman bulundu, gerçekten sarý boyalý
idi. Bunun üzerine þöyle bir deney
yapýldý. Edouard gezmeye götürülmek
bahanesiyle alýnýp bir süre saðda solda
dolaþtýrýldýktan sonra, sanki tesadüfen
olmuþ gibi Clocher sokaðýna getirildi.
Çocuk eski yaþadýðý sokaðý hemen tanýdý.
69 no'lu apartmanýn önüne gelince "Ýþte
benim evim" diyerek içeri daldý. Hemen

daireleri gezmeye baþladý. Herhalde
evvelce beraber oynadýðý kardeþlerini
arýyordu. Maalesef onlarý bulamadý…
OLUMLU SONUÇLAR
Denemenin böyle olumlu sonlanmasý
anne ve babanýn kuþkularýný tamamen
gidermiþti. Ama araþtýrmalara devam
etmek, çocuðun bahsettiði diðer þeylerin
doðruluðunu da soruþturmak gerekiyordu. Nitekim araþtýrmalar derinleþtirildiðinde deðiþik kaynaklardan, gerçekten
Clocher 69 no'da Petro Saco isminde
birinin oturduðu, karýsýnýn isminin
Ampara olduðu anlaþýldý. Mercedes
isminde kýzlarý, Yuanito ve Pancho
isminde erkek çocuklarý, evin yanýnda bir

Amerikan eczanesi bulunduðu öðrenildi.
Neticede Pancho'nun 1903 senesi Þubat
ayýnda öldüðü ve bu nedenle ailesinin
ayný yýl evi terk ettikleri de anlaþýlmýþtý.
Bütün bu doðrulamalardan sonra da
Edouard'ýn babasý ister istemez þöyle
düþünmek zorunda kalýyordu: "Ailemizin
ve çevremizdekilerin asla bilmesine
imkân olmayan olaylarý 4 yaþýndaki
çocuðun söylemesi ve denemelerle,
araþtýrmalarla aynen doðru olduðunun
anlaþýlmasý karþýsýnda ancak þu söylenebilir: Edouard'ýn evvelce yaþamýþ
olduðunu kabul etmekten baþka çýkar
yol yoktur"
Kaynak: HENRI REGNAULT
Tu Revivras

“Mes’ulsünüz...
Bütün tazeliðinizle ve saflýðýnýzla akýverseniz,
bulanmadan ve donmadan..
Dünyaya direk olan, iyiliklerden dikilmiþtir.
Biri yýkýlýrken diðerine temel olur. Yalnýz bir
þey var deðiþmez. O kýyýsýz ve sýnýrsýz
bir denizdir. Ýþte sizin sevgiliniz O!..
Bir denizden bir dalga çýkarmak kolaydýr.
Asýl zor olan bir dalgadan bir deniz yapmak!..
Ýþte bu kapý ardýna kadar size açýk,
sizi bekliyor.”

Temmuz 1964
Dr. Refet Kayserilioðlu

Konuþmalarýnýza
Dikkat Ediniz...
Babamýn tatlý konuþmalarýný her zaman en iyi
hatýralarým arasýnda anarým. Onun öyle insaný içten
kavrayan, dostluk
duygularýyla dolduran, öyle insanýn
içini açan ve
sýkýntýlarýndan
kurtaran bir konuþmasý vardý ki...
Bunu bilmem size
iyice anlatabilecek
miyim?!..
...Yerine göre söz
altýndan da kýymetlidir. Çok üzüntülü,
çok ümitsiz bir anda
söylenecek huzur,
sükûnet ve ümit
veren bir söz altýndan da, gümüþten de
ve elmastan da daha
kýymetli olur.
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Bir zamanlar onu memleketim olan
Karaman’a yolcu ediyorduk. Fakat
Haydarpaþa'ya trenin kalkmasýna yarým
saat kala ulaþabilmiþtik. Bütün yerler
sabahýn erken saatinde tutulduðu için yer
bulmak imkânsýzdý. Teker teker her kompartýmaný dolaþýyor "Bir kiþilik boþ
yeriniz var mý?" diye rica dolu bir ifade
ile soruyorduk. Fakat hiçbir yerden
olumlu cevap alamýyorduk. Vagonlarý
tekrar tekrar dolaþtýk yer bulmak imkânsýzdý. Boþ yer olduðundan ve kasten sakladýklarýndan þüphe ettiðim yerler vardý.
Bunlardan birisine kýsmen rica, kýsmen
de zorla girip babamýn eþyalarýný yerleþtirdim. Kompartýmandakilerin
davranýþý canýmý sýktý, hepsinin suratý da
bir karýþtý zaten. Babamý araya oturtup
uðurlarken : "Baba çok üzgünüm, sana
iyi bir yer bulamadýk, yolculuðun herhalde pek rahat geçmeyecek!.." dedim.
Babam kendinden emin insanlarýn
rahatlýðý ve aldýrmazlýðý içinde: "Oðlum
siz hiç merak etmeyin, biraz sonra
onlarýn hepsi ile dost olurum ve beni en
iyi yere oturtmak için birbirleriyle yarýþ
ederler" demiþti.
Onun bu sözleri bizi teselli için
söylediðini zannetmiþtik. Fakat sonradan
öðrendik ki bütün kompartýman ve hattâ
civar kompartýmanlar onu rahat ettirmek
için, ona hürmet etmek için seferber
olmuþlar. Karaman’da trenden inerken de
eþyalarýný yardýmlaþmak indirip sýrayla
elini öpmüþler, "Bey amca" demiþler,
"Bize hem tatlý, hem de çok faydalý bir
yolculuk yaptýrttýn, keþke yolculuðumuz
daha devam etseydi, sizden ayrýlmak
hepimize zor geliyor."
Babamýn insanlar arasýndaki bu
baþarýsýnýn sýrrý yapýcý ve dost konuþmasýndaydý. O çevresindeki insanlarýn

ihtiyaçlarýna göre konuþmasýný bilir,
büyükle büyük, küçükle küçük olur, eðer
bir hatalarý varsa bu hatalarýný kendilerine buldurtmaya çalýþýr, fakat hemen
onlara cesaret vererek bunu süratle
düzeltebilecekleri gösterirdi.

Söz Yarasý Geçmez
Sözün, konuþmanýn insan üzerindeki
büyük tesirini gören atalarýmýz bu
gerçeði çeþitli sözlerle vecizelendirmiþlerdir. Mesela "Kýlýç yarasý geçer, söz
yarasý geçmez" bunlardan birisidir.
"Buradaki "söz" yerine bazen "dil" denmektedir. Ama gene konuþma ve söz
kastedilmektedir.
Bir de "Söz gümüþ ise sukût altýndýr"
diye bir deyiþ vardýr. Burada hesapsýz,
maksatsýz ve düþünmeksizin sarf edilen
söz kastedilmektedir. Çünkü yerine göre
söz altýndan da kýymetlidir. Çok üzüntülü, çok ümitsiz bir anda söylenecek
huzur, sükûnet ve ümit veren bir söz
altýndan da, gümüþten de ve elmastan da
daha kýymetli olur.
"Söylediklerinin esiri, söylemediklerinin hâkimisin" deyimini de muhakkak
bilirsiniz. Bunda düþünerek, lafýn nereye
gittiðini ve ne gibi tesirler yaptýðýný fark
ederek konuþmanýn zarureti ne güzel
belirtiliyor.
Sözlerin huzur vereni, sevindireni,
ümit ve cesaret vereni olduðu gibi
kýzdýraný, üzeni, mutsuz edeni de vardýr,
elbette. Sözlerin bu tesirleri bir yandan
onlarýn taþýdýklarý mânâlara baðlý iken,
bir yandan da söyleniliþ tarzýna, söylenildiði zamana ve yere, bizim o esnadaki
ruh halimize de baðlýdýr. Söz söyleyen
kimse bütün bu hususlarý hesaba katmak
zorundadýr. Böyle yaparsa faydalý ve
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yapýcý bir konuþma yapmýþ olur. Yoksa
iyi niyetle hareket edildiði halde kalp kýrmak, cesareti körletmek her zaman
mümkündür.

Tecrübelerimde
Gördüklerim
Hipnotizma ile hasta tedavi eden bir
doktor olarak sözlerin insanlar üzerindeki büyük tesirini yakýndan gözlemleme
imkânýna kavuþmaktayým. Babanýn
veya annenin sýrf çocuklarýnýn iyi olmasý
amacýyla yaptýklarý eleþtiriler veya
azarlayýcý konuþmalar, çocuðun ruh hali,
zaman ve yer iyi hesap edilmediði için
ters netice vermektedir. Çocuðu ya mutsuz, ümitsiz, kendine güveni olmayan,
karamsar bir insan yapýyor veya
isyankâr, serkeþ, haylaz bir insan yapýyor. Her iki halde de o çocuðun hayatýna
vurulan bir büyük darbe oluyor. Netice
hiç þüphesiz en çok ebeveyni üzüyor.
Karý koca iliþkilerinde hatalarý
büyüten, düzelmez þeyler olarak
gösteren, kötüleyen konuþmalar her iki
tarafýn da kendilerini kötü görmelerine,
ümitsizliðe ve mutsuzluða düþmelerine
sebep oluyor. Çünkü bir taraf kötümser
konuþmaya baþlayýnca karþý taraf da
ondaki kötülükleri araþtýrýp allayýp pullayarak öne sürmeye gayret ediyor. Netice
her iki tarafýn da kötü, beceriksiz, hatalarla dolu olmasý kararýnda düðümleniyor. Ama her iki taraf da "O benden daha
çok hatalarla dolu" iddiasýnýn haklý
olduðuna inanmak istiyor. Birisinin biraz
az, diðerinin biraz çok hatalý olmasý neticeyi deðiþtirmiyor ki... Bunun yerine
daima hatalarý küçümseme, düzeltilmesi
kolay þeyler olarak gösterme ve övme
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yoluna sapmýþ olsalardý, her iki taraf da
hýzla düzelecekler, aralarýndaki sevgi de
daha çok artacaktý.
Esasen birbirinden hoþlanarak evlenen
karý - koca, karþýlýklý olarak birbirlerindeki iyi ve üstün taraflarý herkesten fazla
görmüþler demektir. O halde neden her
fýrsatta bu üstün ve iyi taraflarý belirtmekten kaçýnýrlar? Çoðu zaman çiftlere
"fazla þýmarýr da, sonra baþýma çýkar"
endiþesi hâkimdir.
Bu o kadar yanlýþ bir endiþedir ki... Ýyi
tarafý görülen ve belirtilen bir kimse bunu görene ve belirtene karþý minnettardýr.
Ayný zamanda onu "Kendindeki üstünlükleri görebilen bir insan" olarak takdir
etmektedir. Böyle iyi bir davranýþ, ayný
þekilde iyi davranýþlarý davet eder. Mühim olan konuþmalarda samimi olmak
ve iyi yönleri, biraz gayret sarf ederek,
doðru bir þekilde bulup göstermektir.

Çocuklardaki Hatalar
Çocuklarda elbette birçok hatalar ve
noksanlar vardýr. Onlar hayatý büyüklerinin yardýmý ile düzeltmek ihtiyacýndadýrlar. Büyükler çocuklarýný þefkat ve
hoþgörü ile ikaz ederlerse, hatalarýnýn
kolaylýkla düzeltilebilecek þeyler olduðunu gösterirlerse ve çocuklarýndaki
kudret ve kabiliyetlerin de bu hatalarý
hýzla yenmeye yeteceðini belirtirlerse
çocuklarý süratli bir yükselme ve
düzelme yoluna sokmuþ olurlar.
Konuþma ve aðýzdan çýkan söz çok
önemlidir, çok tesirli bir silâhtýr. Bu
silâhla karþýnýzdakini ya yere serersiniz,
ya da þahikalara yükseltirsiniz. Onun
için konuþmalarýnýza çok dikkat ediniz.

Nisan 1992
Dr. Refet Kayserilioðlu

Dünyada Niçin Yaþýyoruz?
Nasýl Yaþamalýyýz?
Dünya insan için bir yetiþme ve eðitilme okuludur.
Bu okulda yükselen, gönlünü arýtan, insanlarla birliðe
ulaþan, insanüstü safhalara geçebilir.
GENEL GÖRÜNTÜ
Dünya hayatýnýn amacý ve gayesi bilinirse
ve dünya yaþamý insanlara sevdirilirse,
hayat daha zevkli ve daha verimli geçmeye baþlar. Ama görüyoruz ki dünyada
yaþayanlarýn pek çoðu niçin yaþadýðýný
bilmiyor, nasýl yaþamasý gerektiðinin ise hiç farkýnda
deðildir. Dinlerden elde
edilen bilgiler, asýrlarýn
tecrübeleriyle biriken
görüþler ve bilgiler
yaþamýn gayesi hakkýnda bazý ipuçlarý veriyor.
Fakat insanlar bunlar
üzerinde kuþbakýþý düþünmediði için yaþamýn
gayesini göremiyor ve
bulamýyor. Ben birçok kiþiye "Niçin yaþýyorsunuz
dünyada?" diye sordum. Çoðunluk bu konuyu hiç düþünmemiþ; bazýsý: "Yaþýyoruz iþte"
diyor. Bazýsý da o esnada düþünerek,
dinlerden edindikleri bilgileri de hatýrlayarak þunlarý söylüyorlar: "Ahirete hazýrlanmak için, Allaha ibadet için, dünyada
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imtihan oluyoruz." Böyle söyleyenlere þu
sorularý sorunca cevap alamýyordum:
"Ahirete niçin hazýrlanýyorsun? Allah'a
niye ibadet ediyorsun? O'nun senin ibadetine ihtiyacý mý var? Dünyada niçin imtihan oluyorsun? Çünkü imtihan bir dersi
öðrenip
öðrenmediðini
anlamak için yapýlýr.
Ýnsana hangi dersler verilmiþ ki, onun imtihaný
yapýlsýn?" Bu sorular ise
genellikle
cevapsýz
kalýyor.
Bir insanýn bir okula
giderken bir gayesi ve
bir amacý vardýr. Örneðin ilkokula giden bir
çocuðun öncelikle okumayý ve yazmayý öðrenme gayesi vardýr. Sonra
ilkokulu bitirerek daha yüksek okullara gitme amacý olacaktýr. Çocuða ailesi ilkokula ne
amaçla gideceðini öðretmemiþse çocuk
okulu gereksiz bir yük gibi, ebeveyninin
zoruyla çektiði bir belâ gibi görecektir. Ve
isteyerek çalýþmayacak, isteyerek öðren-

meyecek, zorla, tehditle bir þeyleri gelen bu bilgiler, insanlarýn geliþmiþlik
öðrense de okulu ve okumayý hiç seve- durumlarýna uygun olarak gittikçe
meyecektir. Hâlbuki ailesi çocuða, okulda geliþerek, kapsamý artarak, çoðalarak,
okumayý, yazmayý öðrenerek üstün ve çeþitlenerek gelmektedirler. Her devirdeki
deðerli bir çocuk olacaðýný ballandýra, insanlar o bilgilere ve bildirilere inanarak,
ballandýra anlatsalar, çocukta bir heves onlarý hayatlarýnda uygulayýp doðru ve
uyanacaktýr. Okumayý söktükçe övgüler yararlý olduðunu anlayarak, ruhlarýna
ve beðeniler alsa, "Aferin, sen cahillikten iyice benimsetmiþler ve kendilerinden
kurtuluyorsun, okur yazar oluyorsun, beklenilen yükselmeyi saðlamýþlardýr.
deðerli oluyorsun artýk" dense çocuktaki O halde her devirde insanlara yaþam
okuma ve öðrenme isteði daha da artacak- kýlavuzu verilmiþtir. Hattâ o doðru yaþamý
týr. Öðrendikçe de, ailesi içinde, okulda uygulayarak örnek olan, gülyüzlüler ve
arkadaþlarý ve öðretmenleri yanýnda haberciler de gelmiþtir. Ama zamanla
insanlar, o bilgileri bozdeðerinin
arttýðýný
Deðiþmeyen,
muþlar, o örnek kiþileri ya
gördükçe de, okumaya ve
öðrenmeye bütün varlýðýy- ayný, ana esaslardan unutmuþlar, ya da putlaþtýrmýþlardýr. Öyle bir an
la sarýlacaktýr. Öyle sarýlan
gelen
bu
bilgiler,
gelmiþ ki, insanlar bir yançocuðun baþarýlarý artacak,
kazandýðý yüksek notlar ve insanlarýn geliþmiþlik dan maddi yönden geliçevresinin takdirleri de ardurumlarýna uygun þirken, manevi yönden botacak öylece okuma, öðolarak gittikçe geliþerek, zulmuþlar, þaþýrmýþlar, eski gelen bilgiler de yetmez
renme istek ve hevesi
kapsamý (þümulü)
olmuþ, sýkýntý ve kötülük
süreklilik kazanacaktýr.
Dünyaya, görünüþe göre
artarak, çoðalarak, artmýþtýr. O zaman yeni,
daha geniþ bilgiler gelkendi isteðimizle gelmiyoçeþitlenerek
miþtir. Eski bozulaný düruz. Ama dünyada bir süre
gelmektedirler.
zeltmiþ, bozulmayaný tasyaþayýnca da dünyadan
dik etmiþ, doðrulamýþ,
gitmek istemiyoruz. Neinsanlara yeni hýz vemiþtir.
rede, hangi ülkede, hangi
ailede, hangi renkte, hangi dinde geleceðimiz de bizim elimizde deðil. Nereye YAÞAMIN GAYESÝ
gönderilirsek oraya gidi-yoruz. Dünyaya
gelirken yanýmýzda nasýl yaþamamýz Bir insanýn doðduðu andan ölünceye
gerektiðini gösteren bir prospektüs, bir kadar geçen yaþamýný þöyle yukarýdan
tarifname veya bir yaþam kýlavuzu da incelersek, bu bize yaþamýn gayesi
yok. Öyleyse insan yolunu el yordamýyla hakkýnda bir bilgi verebilir. Doðan çocuk
mý buluyor? Deneme, yanýlma ve doðruyu önce yaþama savaþý veriyor. Memeye,
bulma yoluyla mý hedefe varýyor insan? mamaya saldýrýyor. Altý pis olunca, karný
Hayýr böyle deðil. Ýnsana ilk dönemlerden acýkýnca, uykusu gelince, hasta olunca,
itibaren, her devrin insanýnýn seviyesine oda havasýz kalýnca aðlýyor, bunlarýn
uygun olarak, yol gösterici bilgiler ver- düzelmesini istiyor. Bunlar düzelince,
ilmiþtir. Deðiþmeyen, ayný ana esaslardan yaþamýný garantide hissedince de etrafý ile
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ilgilenmeye baþlýyor. Her þeye dikkatle yaþlara gelince de dostlarýn, insanýn en
bakýyor, anlamaya, tanýmaya çalýþýyor. kýymetli hazinesi olduðunu anlýyor. Hele
Konuþmaya baþlayýnca da "Bu ne, bu Allah'ý tanýmanýn, O'na güvenmenin en
ne?" diye sorarak öðrenmeye çalýþýyor. büyük güvence olduðunu görüyor.
Daha büyüdükçe de, çocuðun meraký ve Bir insanýn doðumundan ölümüne kadar
öðrenme ihtiyacý artýyor. "Bu neden ki yaþam serüveni, insana niçin yaþadýðýný
böyle, niçin öyle olmuþ?" sorularý geliyor. gösteriyor. Ama elbette bu gerçeði göreÇocuklarýnýn sorularýný cevapsýz býrak- bilmek için, düþünmek, incelemek, analiz
mayan bilgili ebeveyn, onlara bildiklerini, ve sentez yapmak gerekiyor. Zaten bunlar
çocuklarýn anlayacaðý dilde anlatmaya, bilimin gerçekleri bulma metodlarý deðil
öðretmeye çalýþýyorlar. Böyle yetiþen mi? Olaylara, dünya hayatýna, araþtýrarak,
çocuklar, süratle yükseliyorlar ve yaþamýn düþünerek, anlam çýkararak bakabilenler,
ana gayesini yakalýyorlar. "Sus, senin yaþamýn gerçek gayesini yakalayabilirler.
Dünyada niçin yaþadýðýný
aklýn ermez, böyle saçma
bulanlar, bilenler, öðrenenþeyleri sorma!.." diye
ler ve bu gerçekleri gönülçocuklarýný susturan ve
“Siz gerçeklerin
lerine benimsetenler ise,
onlarýn sorularýnýn cevaptadýný tatmak,
dünyadan en kazançlý þelarýný kendileri de biliyiliklerin
kilde ayrýlýrlar.
meyen ebeveynler çocukipliðini bükmek için
larýnýn geliþmesine, doðÜÇ BÜYÜK HEDEF
ruyu yakalamalarýna katvarolansýnýz.
kýda bulunamýyorlar.
Ýki büklüm
Rehber Varlýk "Siz gerçekÇocuk okuldan, çevreden,
olduðunuz halde
lerin tadýný tatmak, iyilikaileden, yayýn organlarýndan (Kitap, dergi, gazete,
topunuz parlak bir lerin ipliðini bükmek için
varolansýnýz. Ýki büklüm
radyo, TV. v.s.) sürekli bir
incisiniz.”
olduðunuz halde topunuz
þeyler öðrenerek geliþiyor,
parlak bir incisiniz. Siz
insan iliþkilerindeki tecrüdünyanýzý
aydýnlatan
beleri, doðrularý, yanýlmalarý, aldanmalarý, kazanmalarý, üzül- Sultaný arayýn..." demektedir. Bu cümleler
meleri, gözyaþlarý ona pek çok deneysel dünyada niçin varolduðumuzu, niçin
bilgi de kazandýrýyor. Deneylerle doðru- yaþamakta olduðumuzu kýsa ve öz olarak
luðu kanýtlanmýþ bu bilgiler, onun ruhun- açýklýyor, insan gerçeklerin tadýný tatmak
ca, daha kolay benimsenecektir. Ýnsan ve iyiliklerin ipliðini bükmek için varobüyüdükçe, hem bilgi, görgü ve tecrübesi landýr. Yani insan gerçekleri öðrendikçe,
artýyor, hem de önceleri çok önemli bilgi ve tecrübelerini artýrýp, onlarý aklýna
gördüðü bazý þeylerin, gözyaþý döktüðü ve ruhuna benimsettikçe yükseliyor ve
þeylerin zamanla o kadar önemli mutlu oluyor. Sonra en büyük bilgiye el
olmadýðýný anlýyor. Yaþý ilerledikçe en uzatýyor. Yaratan’ý bilmeye, tanýmaya,
önemli þeylerin baþýnda, sevmenin, sevil- dünyayý aydýnlatan O Sultan’ý gönlünde
menin, bilmenin, öðremenin, iyilik ve bulmaya baþlýyor. O'nu, O'nun kullarýný
hizmet etmenin geldiðini anlýyor, ileri ve O'nun varettiði her þeyi seviyor.
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Kendini onlara sevdirmeye çalýþýyor. Ýyi- hizmete ve iyiliðe hazýr bir insandýr artýk.
lik yaptýkça, hizmet ettikçe, karþýlýksýz Kendinden önce baþkalarýný düþünür, tüm
sevdikçe, insan hem seviliyor, hem gerçek canlýlara, tüm varlýklara ve Yaratanýna
ve hayýrlý bir insan olduðunu idrak ederek karþý sevgi ve saygý doludur. O, herkesin
sevdiði, saydýðý, bilgisinden, tecrümutlu oluyor.
Dünyayý yaratan, orayý insanlar için ve belerinden ve öðütlerinden yararlandýðý
tüm canlýlar için rahatça yaþanabilir bir hayýrlý bir insandýr. Onun tekrar dünyaya
ortam olarak düzenleyen Yüce Rabbimiz, gelmesine gerek yoktur.
elbette belli maksatlarla insaný dünyaya Dünya okulunu bitiremeyen kimse ise,
göndermiþtir. Çünkü O her yaptýðýný ve eksiðini tamamlamak için tekrar dünyaya
yarattýðýný bilgi ile düzenle ve belli mak- gelmek zorundadýr. Ama tekrar dünyaya
satlarla varetmiþtir. O'nun rastgele, gelebilmek de pek kolay bir iþ deðildir.
tesadüfî bir iþi yoktur. O abes iþ yapmaz, Kendisine uygun bir yer bulununcaya
kadar, ya da önceki hayaþüphesiz. O'nun hükmü
týndaki hatalarýný idrak
þaþmaz. Ýnsanýn dünyada
edinceye kadar çok uzun
yaþamasýnýn da büyük üç
Ýnsan
süre sýra bekleyebilir ve
maksadý, hedefi vardýr.
dünya okulunu
çok azap çekebilir. Onun
Dünya, insan için bir
bitirmeden daha
için her insanýn hayatýnýn
yetiþme ve eðitilme okuüst âlemlere
kýymetini bilmesi, hayaludur. Bu okulda insan
týný çok iyi deðerlendirmeyükselecek, olgunlaþacak,
geçemeyeceðine
gerekir, insan dünya
gönlünü arýtacak ve birliðe
göre, dünyaya geliþ, si
okulunu bitirmeden daha
ulaþacaktýr. Ýþte üç hedef
insan için çok büyük üst âlemlere geçemeyebunlardýr:
1) Yükselmek, olgunlaþ- bir lütuf, çok deðerli ceðine göre, dünyaya geliþ, insan için çok büyük
mak 2) Arýnmak 3) Birliðe
bir imkândýr.
bir lütuf, çok deðerli bir
ulaþmak. Bunlarý açýkimkândýr. Onu boþa harcalamadan önce, dünya
masý, azaplarýn büyüðünü
yaþamýnýn bu hedefleri
gerçekleþtirmeye yönelik geçirilmesi getirir. Hele hayatlarýný baþkalarýnýn
gerektiðini belirtmemiz gerekir. Çünkü zararýna, kötülük yolunda harcayanlarýn
dünya insanlar için, bu üç gayeyi gerçek- cehennemi çok büyüktür. Onlar zarar
leþtirmesini saðlayacak bir okuldur. verdiklerinin de vebalini ve yükünü
Dünya okulu bitirilmeden insanüstü diye- taþýmýþ olurlar.
Ýþte dünyada, kötülüklerden arýnmak, iyiceðimiz safhalara geçilemez.
Dünya okulunu bitiren, burada öðrenile- liklerle, bilgiyle ve sevgiyle donanarak
cek bütün dersleri, aklýna ve gönlüne be- yükselmek ve tüm insanlarla gönül birnimseten, onlarý her adýmda uygulayan liðine varacak bir olgunluða ulaþabilmek
insan, insanüstü safhaya geçmeye hak için yaþýyoruz. Bu gayeyi, bu hedefi
kazanmýþ, dünya okulundan mezun gerçekleþtirebilmek, sürekli ve düzenli bir
olmaya hazýr olan kimsedir. O, olgun, çabayý gerektirir. O çabayý gösterebilmek
hoþgörülü, herkese sevgi dolu, dürüst, için de hayatý ciddiye almak, dünyada
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2- Dünyada yükselmek, Yaratanýn buyurduðu tarzda iyi olmakla, iyilik etmekle,
doðru olmakla, dürüst davranmakla,
herkesin hakkýna saygý göstermekle olur.
Yani hem kimsenin hakkýna tecavüz
etmeyeceðiz, hem de gönül rýzasýyla
kendi haklarýmýzdan fedakârlýk edeceðiz,
iyilik yapacaðýz. Sonra düzenle, plânlý
olarak çalýþacaðýz. Hayatýmýzý kazanmak
için çalýþacaðýz, bilgimizi artýrmak için
çalýþacaðýz, insan kardeþlerimize hizmet
için çalýþacaðýz. Doðduðumuz andan
DÜNYADA NASIL YAÞAMALIYIZ?
ölünceye kadar sürekli olarak bilgilerimizi ve tecrübelerimizi
Ýnsanýn dünyadan en
artýracaðýz. Edindiðimiz
büyük yararý saðlayacak
bir hayat sürmesi en akýllý- “Yükselmenin merdiveni bilgi ve tecrübelerle bir
beþ basamaklýdýr.
yandan aklýmýzý geliþtireca davranýþ olur. Dünyacek, bir yandan da onlarý
dan en büyük yararý, ancak
Ýyilik, Doðruluk,
benimseterek
Doðru Yaþam Bilgilerini
Çalýþmak, Bilgi ve ruhumuza
uygulamaya geçeceðiz. Ve
öðrenip, benimseyip, uySevmek.
seveceðiz, önce bizleri
gulayarak saðlayabilir bir
insan. Nedir o Doðru YaEn üst basamakta, Sevgisinden Vareden'i,
þam Bilgileri? Bunlarý en kuvvetli basamak; bize her þeyi Veren'i seveceðiz. Sonra ayný özden
þöyle sýralayabiliriz:
Sevmek... Seviniz,
yaratýldýðýmýz tüm insan
1- Ýnsanlarý, tüm canlýlarý
dost
olunuz.”
kardeþlerimizi seveceðiz.
ve tüm âlemleri yaratan, en
Sonra
Yaradanýmýz’ýn,
büyük bilgi ve en büyük
Büyük Sevgilimiz’in var
sevgi olan, Yaratanýmýzý
tanýmamýz, sevmemiz, saymamýz, O'nun ettiði her þeyi seveceðiz, onlarla gönül
buyruklarýna uymamýz lâzýmdýr öncelikle. birliðine varmaya çalýþacaðýz. Rehber
O, insaný sevgisinden varedendir ve Varlýðýn kýsaca formüle ettiði gibi:
lütfedip insana geliþmeye açýk bir akýl da "Yükselmenin merdiveni beþ basamakverendir. Aklý geliþtirecek bilgileri de her lýdýr. Ýyilik, Doðruluk, Çalýþmak, Bilgi ve
yerde insanýn yararlanmasý için hazýr Sevmek. En üst basamakta, en kuvvetli
edendir. Ýnsanýn saðlýk içinde yaþaya- basamak: Sevmek. Seviniz, dost olunuz."
bilmesi, ufak bir çabayla yükselmesini 3 - Yapýlmamasý gereken þeyleri de yapsaðlayacak bütün vasýtalarý da (araçlarý) mamak lâzýmdýr. Öfke, kin, haksýzlýk,
etrafýnda hazýr edendir. Suyu, topraðý, yalan, gýybet (arkadan çekiþtirmek),
havayý, elektriði, yedi rengi, yedi sesi ve kýskançlýk, bencillik, gurur. Bunlardan
zamaný insanýn hizmetine sunandýr. kurtulmak için insanýn sürekli düþünceleGüneþi tükenmez bir güç kaynaðý olarak rini kontrol etmesi, kimseyi düþman gibi
görmemesi, nefsini terbiye için nefis
karþýmýza koyandýr.
rastgele yaþanmadýðýný bilmek, dünya
yolculuðunun hesabýnýn sorulacaðýný hiç
unutmamak lâzýmdýr. Dünya hayatý bir
bakýma insan için bir imtihandýr. Ýstenilen
arýnmayý, yükselmeyi, olgunlaþmayý ve
birliðe ulaþmayý baþarýp baþaramadýðýnýn
imtihaný yapýlýr. Karne ise geldiðimiz yere
tekrar gidince alýnýr. Çünkü ölümle gittiðimiz yer, dünyaya doðmadan önce
geldiðimiz yerdir.
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denetlemesi yapmasý gerekir. Bunlardan diði yeni bilgilere uygun davranarak daha
kurtulmak iþte gönlü arýtmaktýr. Gönül üstün tecrübelere giriþmekte, yeni elde
arýtýlmazsa yükselme ve olgunlaþma tam ettiði bilgiler aklýný daha da geliþtirmekteolamaz. Gönlün arýtýlmasý yükselmenin dir. Böylece tekâmül (Yükselme) Ruh beþ esasýný benimseyip uygulamaya Tecrübe - Akýl - Ruh zinciriyle, biri
çalýþýrken daha kolay olur.
diðerinin sebebi ve sonucu olarak sürekli
4- Tüm insanlarýn Yaradan’ýn Sevgisinden artmaktadýr. Yani tecrübeyi yapan ruhdur,
varedilmiþ, özleri ayný kardeþler olduk- bilgiyi kazanan ve bilgiyle geliþen akýldýr,
larýný idrak ederek onlara sevgi göster- ruhu terbiye eden de akýldýr. Bu gerçeðin
meye, hizmet ve iyilik etmeye çalýþa- bilinmesi insaný çok hýzlandýrýr.
caðýz, insana anlayýþ göstereceðiz, sabýr 7 - Ýnsanýn inancýný sürekli geliþmeye açýk
göstereceðiz, hoþgörülü olacaðýz ve affet- tutmasý da dünya hayatýnda çok önemmeyi bileceðiz. Bu tarz düþünce ve lidir. Yani inanmanýn “Uyanýk Ýnanç”
davranýþlar hem yükselmemizi hýzlan- olmasý lâzýmdýr. Donuk, kalýplaþmýþ
dýrýr, hem gönlümüzü arýtinançlar, kiþiyi ilerletmamýzý hýzlandýrýr, hem de Bilgiler sürekli geliþtiði meyen, belli bir tekâmül
yaþamýn üçüncü büyük gabaðlayan, tuiçin, deðiþmeyen ana kademesine
yesi olan insanlarla birliðe
tucu bir etki gösteriyor.
esaslarýn dýþýndaki Yükselmek için elbette
ulaþmamýzý çabuklaþtýrýr.
5 - Dünya tekâmülünde bilgilerdeki geliþmeleri, doðru esaslara inanmak,
bizi kötüye, kötülüklere
insanýn göz önünde bütün varlýðýyla onlara
çeken kuvvetlerle, iyiye, tutarak inancýnda küçük baðlanmak gerekir. Bir
iyiliklere çeken kuvvetler
bir doðrunun
rötuþlar yapmayý ihmal bilginin,
arasýnda sürekli bir mücaveya bir esasýn inanç olaetmemesi gerekir;
dele, bir savaþ vardýr. Köbilmesi için, gönlün ona
Deðiþmeyen ana
tülüklere çeken, aklýmýza
sevgiyle ve bütün varlýðýygizli vesveseyi veren Ýblis
esaslara inanmada la baðlanmasý gerekir.
ve kötü kiþilerdir, iyilikAma bilgiler sürekli
öyle rötuþlar
lere çeken de aklýmýza iyiiçin, deðiþmeyen
söz konuþu olamaz. geliþtiði
likleri
ilham
eden
ana esaslarýn dýþýndaki bilyücelmiþ varlýklar ve dünyadaki iyi insan- gilerdeki geliþmeleri, insanýn göz önünde
lardýr. Dinlerin kullandýðý tabirle iyiye tutarak inancýnda küçük rötuþlar yapmayý
çeken melekle, kötüye çeken þeytan ihmal etmemesi gerekir. Elbette deðiþarasýnda tercih yapmak, insanýn aklýna, meyen ana esaslara inanmada öyle
tecrübelerine býrakýlmýþtýr, insan hata rötuþlar söz konusu olamaz. Yaradan’ýn
yaparak, yanýlarak, hatanýn ve yanlýþýn varlýðý, Eriþilmez oluþu, Birin Biri oluþu,
acýsýný çekerek, doðrunun ve iyinin mut- her þeyi Sevgisinden Varettiði, insanýn
luluðunu tadarak bilgi ve tecrübe sahibi sürekli tekâmül ettiði, O'na doðru yükolmakta, öylece yükselmektedir.
selmekte devam ettiði gibi esaslar, de6 - Ýnsan tecrübelerinin sonuçlarýný ve ðiþmeyen ana esaslardýr. Ýþte bunlar, yükedindiði bilgileri aklýna benimseterek selmemizi, olgunlaþmamýzý ve gönlüaklýný geliþtirmekte, geliþen aklýndaki müzü arýtmamýzý saðlayan doðru yaþam
yeni bilgileri etraflý düþünerek, araþtýra- bilgilerinden baþlýcalarýdýr. Ýnsan arýnrak, doðruluðuna inanmakta ve onlarý dýkça ve yükseldikçe diðer insanlarla birruhuna benimsetmektedir. Ruh benimse- liðe daha kolayca varýr.

Þubat 1985
Güngör Özyiðit

Düzelecek Olan
Düzelecek olan özünüzde deðil, sözünüzdedir. Çünkü siz
özü temiz olansýnýz. Sözünüze dikkat ediniz.
Aisopos'un (Esop) dil masalýný
bilirsiniz. Hani, bilge Ksantus, kölesi
Aisopos'a dünyanýn en tatlý yemeðini
yapmasýný buyurur. O da her çeþit dil
yemeðinden oluþan bir sofra düzer ya!
Efendisinin þaþýrýp “Bu ne mene iþ?”
diye çýkýþmasý üzerine, þöyle savunur
kendini köle: "Siz bana dünyanýn en tatlý
yemeðini yapmamý buyurmuþtunuz. Ben
de öyle yaptým. Dil dünyada en tatlý þeydir. Bütün bilinenlerin anahtarý dildir.
Tanrýya onunla yakarýrlar. Sevgimizi,
övgümüzü onunla dile getiririz." Bilge
Ksantus, hak vermiþ bu doðru sözlere.
Günün birinde, bu kez, dünyanýn en
kötü yiyeceðini yapmasýný buyurur kölesine. Gele gele, yine dil gelmez mi
önüne! Kafasý iyice kýzar. "Bre Aisopos"
der "Sen alay mý ediyorsun benimle?"
"Hayýr" der köle, sakin bir sesle ve bir
ders daha verir bilge efendisine:
"Dünyada en tatlý þey dildir ama, en acý
þey de dildir bir bakýma. Nedenine
gelince, insanlarý birbirine düþüren
dildir, sövüp saydýran, iþi dövüþe kadar
vardýran hep bu dildir. Ýnsanlar ne çekerse dilleri belâsýna çeker. Doðru mu
eðri mi bu sözüm?"
Doðru söze ne denir. Bilge Ksantus
buna da hak verir.
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SUSMANIN ERDEMÝ
Geçmiþte bir vakitte Hint, Çin, Kisra
ve Kayser hükümdarlarý, bir yerde
buluþurlar ve susmanýn erdemi üzerine
konuþurlar. Biri "Konuþmadýðýma deðil,
konuþtuðuma piþman olurum" der. Diðeri
"Söylemediðim sözün efendisi,
söylediðim sözün kölesiyim" der.
Üçüncüsü þöyle söyler "Konuþanlara
þaþarým ki, söylediklerinin çoðu kendi
aleyhlerine tanýktýr." Ve dördüncüsü
"Konuþmayý reddetmek, söylediðimi reddetmekten daha kolaydýr." der.
Gerçekten susmasýný bilmek, insan
konuþmanýn tuzaklarýna düþmekten
kurtarýr. O yüzden sükûta esenlik
vardýr. Susan, aklýný baþýna alýr, sessizlik içinde düþünceye dalar. Kendini
daha iyi denetler. Sükûtta aðýrbaþlý bir
vakar vardýr. Fikir, zikir ve ibadet için
huzur vardýr. Sükût, insaný dünya
parazitlerinden temizler ve onu düþünme yoluyla Tanrýsal titreþimlere ayarlar.
Aðýzdan çýkan sözler dört türlüdür:
Birincisi safi zarardýr. Ýkincisinde kâr
ve zarar karýþýktýr. Üçüncüsü ne kâr ne
zarardýr ama zaman ziyanýdýr.
Dördüncüsü kâr olabilir. Þu þartla ki, ona
gösteriþ, kendini beðenme ve konuþma

þehvetine kapýlma gibi haller karýþmýþ
olmasýn.
O nedenle Hz. Muhammed "Susan kurtulur" diyerek, konuþmanýn tehlikelerine
karþý insanlarý uyarmýþtýr.
NE BU HALÝM - AH ÞU DÝLÝM!
Hz. Ýsa'ya "Bize bir öðüt ver, kurtuluþa
erelim" derler. Hiç konuþmamalarýný
önerir. "Buna imkân yok" demeleri üzerine öyleyse yalnýz hayýr söyleyin" der.
Abdullah Süfyan Hz. Muhammed'e:
“Tanrý'ya inandýktan sonra en çok neden
sakýnayým?” diye sorduðunda, gülyüzlü
eli ile dilini göstererek "Buna sahip ol"
buyurur. Ebubekir dilini þerden korumak
için aðzýna çakýl taþý koyar. Ve dilini göstererek "Baþýma ne geldiyse bundan" der.
Dilin kendisi küçük, fakat iþlediði
hayýr ve þerler büyüktür. Cismi küçük,
ama cürmü büyüktür. Dil, iki tarafý
keskin kýlýç gibidir. Hayra da âlet olur
þerre de.
Dilin kullaným alaný hayli geniþtir.
Diðer organlarda bu denli serbestlik ve
iþleklik yoktur. Örneðin göz renk ve
þekilleri görür. Kulak belli titreþimlerdeki
sesleri duyar. El, dokunduklarýnýn farkýna
varýr yalnýz. Oysa dil her türlü kapýya
anahtar olur. Hayra da bulanýr, þerre de
bulaþýr. Dilini düzeltip dizginleyemeyenler, vesvese verenin oyuncaðý olur.
Ýnsanýn organlarý içinde, kontrolden
çabuk kaçanlardan biri de dildir. Öyleyse
dilin düþeceði yanlýþlarý, gireceði günahlarý iyi bilip, onu ona göre kullanmak
ve dizginlemek gerek. Öyle ki dilimiz,
her türlü kötülüðe kilit ve her hayra
anahtar olsun.

DÝLÝN ÝÞLEDÝÐÝ ÞERLER
Dil, çoðu kez varediliþ amacýnýn dýþýnda þer için kullanýlýr. Dilin iþlediði þerler
arasýnda en yaygýn örnek boþ konuþmaktýr. Zira boþ konuþmak hem konuþanýn
hem de dinleyenin zamanýný ziyan etmektir. Yine boþ konuþma, Tanrýyý anmaktan, bilgi alýþveriþi yapmaktan, sevgi
sözcükleri söylemekten dili alýkoymaktýr.
Gereksiz ve fazladan konuþmak, sözü
uzatmak da dilin düþtüðü yanlýþlardan
biridir. Çünkü çok mal haramsýz, çok lâf
yalansýz olmaz. Ýnsana düþen, sözün
çoðunu tutmak, malýn çoðunu ise vermektir. Ne var ki insanlar bunun tam
tersini yaparlar. Böyle çok konuþan
birine Hz. Muhammed "Dilinin önünde
kaç perde var?" diye sorar. Adam
"Dudak ve diþlerim var" deyince Hz.
Muhammed "Bunlarýn hiçbiri senin sözlerini durdurmadý mý?" der. Kutsal konularda ileri geri konuþmak, özellikle Tanrý
hakkýnda lüzûmsuz münakaþalara giriþmek, vesvese verenin aðýna düþmek,
onun elinde oyuncak olmak demektir.
Sýr tutmada dil çoðu kez gevþek davranýr. Öylece hazýr olmayanlara sýrrý söylemekle onlarý þaþýrtýr. Ona sýrrý verenlere ihanet eder. Güvenlerini boþa çýkartýr.
Alay etmek, birini küçük düþürerek
eðlenmek, ayýplamak, leke sürmek, yermek, gönül kýrýcý þekilde konuþmak,
hakaret etmek, biri birine kötü adlar takmak, hep dilin iþlediði kötülüklerdendir.
Böyle yapmakla insan, insanlýða, kendi
de insanlýðýn bir üyesi olduðundan,
kendine de çamur sürmüþ olur.
Küfürlü, açýk-saçýk konuþmak,
kýzdýðýnda sövüp, saymak adeta aðýzda
solucan çiðnemek gibidir. Bu gibilerin
þehvetleri sanki dillerine vurmuþtur. Ruh
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kibarý olanlar bu gibi düþük düzeyli, bayaðý kelimeleri aðýzlarýna yakýþtýramazlar. Çünkü onlar aðýzlarýnýn gönüllerine
açýlan hayýr kapýsý olduðunu bilirler. Ve
dillerini þerle kirletmezler. Yalan, dilin
iþlediði en büyük günâhlardandýr. Yalan
söyleyen, O'nu inkâr etmiþ olur. Çünkü
Tanrý'nýn her þeyi görüp bildiðine inansa,
yalana baþvurmaz ve kandýrmaya kalkmaz. Hz. Muhammed'e "Müslüman zina
eder mi?" diye sorulduðunda "Olabilir"
der. “Yalan konuþur mu?” denildiðinde
ise "Asla" der. Ve devam eder “Ýman ile
yalan bir arada bulunmaz.”
Gýybet, yine dilin iþlediði þerlerden biri
olup, bir kimsenin gýyabýnda hoþlanmayacaðý bir kusurunu söylemektir. Yanlýþ
anlaþýlmasýn, olan bir kusurunu söylemektir. Zira olmayan bir kusuru söylemek iftira olur. Ve söyleyen daha büyük
bir günâhý yüklenir. Gýybet Kuran’da ölü
eti yemeye benzetilir. Hz. Muhammed
ise gýybetin zinadan daha büyük bir
günâh olduðunu söyler.
Söz taþýmak, kovuculuk etmek, gammazlamak da dilin âlet olduðu büyük
kötülüklerdendir. Kur'an böyleleri için þu
hükmü verir. "O deðersiz kimse, insanlarý ayýplar ve fesadý yüzünden söz alýp
diðerine götürür, gammazlýk eder."
Bunlar Tanrý'nýn birleþtirmek istediði
insanlarý ayýrmak, aralarýný açmak ve birbirlerine düþürmek istediklerinden çok
büyük þer iþlemektedirler.
Bir vakitler Hz. Musa'nýn kavminde
büyük bir kuraklýk ve kýtlýk olur. Hz.
Musa yaðmur duasýna çýkar. Fakat yaðmur yaðmaz ve Musa'ya vahiy gelir. "Ya
Musa, senin duaný nasýl kabul edeyim ki
aranýzda bir gammaz var." Musa "Ya
Rabbi, bana bildirir misin, nedir o gammazýn ismi" diye sorar. Yüce Yaratan ve
O Eriþilmez Olan, her zaman seven,

koruyan ve baðýþlayan der ki "Ya Musa,
ben gammazlýðý sevmem. Sevmediðim
bir þeyi benden yapmamý nasýl istersin
ki?" Gülyüzlü bu büyüklüðün önünde
daha da küçülür. Ve doðruca kavmine
gider. Kavmi ile birlikte tövbe eder,
baðýþlanmak diler.. Tövbeleri kabul
edilir. Ve Tanrý'nýn rahmeti yaðmur
olup yeryüzüne iner.
Karþýlýklý konuþmalarda hep muhalefette kalmak, söylenenin tam tersini iddia
etmek, öylece benlik taslamak dilin
düþtüðü bir baþka tuzaktýr. Öyleleri
konuþmayý karþýlýklý saygý, hoþgörü ve
bilgi alýþveriþi olmaktan çýkarýp, bir
horoz dövüþü haline getirirler. Onlar için
konuþma münakaþa ile eþ anlamlýdýr.
Bazýlarý da kýskançlýk ve çekememezlik yüzünden zenginleri ve ünlüleri diline
dolarlar. Ve onlara çamur atmaktan sinsi
bir zevk duyarlar. En hafifinden zenginin
malý, züðürdün çenesini yorar.
Musa ile Hýzýr örneðinde olduðu gibi,
sabredemeyip yersiz ve densiz sorular
sormak, yine dilin zayýflýklarýndandýr.
Oysa reisliðin bilgide olduðunu bilip,
özellikle bizden bilgili olanlarla iliþkilerimizde, haddimizi bilmek ve onlarý yersiz sorularýmýzla yormamak ve gereksiz
zorlamalara sokmamak gerek.
Dilin önünde bu denli tuzaklarýn oluþu,
insaný, dilini kullanmada son derece dikkatli ve kontrollü olmaya yöneltmeli. Ve
her þeyden önce ona susmayý öðretmeli.
Kuran'ýn ilk gelen sûresi "Oku" diye
baþlar. Mevlânâ, Mesnevisinde "Dinle"
diye girer söze. Dostumuz da söze
"Düþünün" der ve insanlara devamlý
düþünmelerini öðütler. Dilini düzeltip
terbiye etmeden, öyle yekten "Konuþ"
diyen yok. Oysa insanlar arasýnda, dilini
varediliþ amacýnýn dýþýnda, hançer gibi
kullananlar ne kadar çok!..

Eylül, 1972
Kâmuran Tüzer, Confidence'den

Büyükbabamýn Sözleri
Kardeþim Christine ile birlikte ormanda gezintiye çýktýðýmýz zaman gökyüzü
masmavi idi. Birkaç kilometre yol yürümüþtük. Sonra oduncularýn üst üste yýðdýklarý aðaç kütüklerine sýrtýmýzý dayayarak yere, biraz sohbet etmek üzere
oturduk. Biraz sonra baþýmýzýn üstünde
kapkara bulutlarý
gördük. Biraz endiþelendik. Üstümüzdeki
elbiseler inceydi. Bir
þimþek çaktý ve iri iri
yaðmur damlalarý
düþmeye baþladý. Eve
dönmek için artýk çok
geçti. Koþmaya baþladýk, Birden karþýmýza
bir oduncu kulübesi
çýktý, hemen oraya
doðru koþup içeri
daldýk. Dýþarda
kýyamet kopuyordu.
Kuru ot yýðýný üzerine
oturmuþ yaðmurun
durmasýný bekliyorduk. Þimþeklerin çakmasý ve gök gürültüleri gittikçe daha
kuvvetleniyor, bize doðru yaklaþýyordu.
Biraz ürkmüþ ve hattâ korkmuþtuk. O
zaman kapýnýn önünde bir karaltý
gördüm, bir ses þöyle diyordu:
- Gidiniz! Çabuk ikiniz de buradan
gidiniz! Yalvarýrým... Tehlike var!
Üç yýl önce ölmüþ olan büyük babamýn
sesini tanýmýþtým. O bu ormanlarý çok iyi
tanýrdý. Karaltý kayboldu. Çok heyecanlanmýþtým. Christine'e:
- Onu gördün deðil mi! Ýþittin deðil
mi? dedim.

- Kim bu? dedi.
- Büyük babam! Buradan hemen git
memizi söyledi! Gitmemiz lâzým. Gel!
- Delisin sen! Bak nasýl yaðýyor!
- Hayýr, hayýr! Gel, diye ýsrar ettim.
Onu elinden yakaladým, zorla adeta
sürükler gibi, deli gibi yaðan yaðmur ve
fýrtýna arasýnda kulübeden uzaklaþtýrdým.
50 metre kadar uzaklaþmýþtýk ki bir þimþek çaktý, kör edici
bir ýþýk gördük ve
dehþetli bir gürültü
duyduk. Kulübeye
yýldýrým düþmüþtü.
Arkamýza baktýðýmýz
zaman birkaç saniye
önce bize sýðýnak
olan kulübe parça
parça olmuþtu.
Bacaklarýmýzýn bütün
kuvveti ile koþuyorduk. Christine nefes
nefese bana soruyordu:
- Sahiden büyükbabamý gördün mü?
Ne dedi sana?
- Bilmem, artýk bilmiyorum, dedim.
Sýrýlsýklam halde eve girdik. Sýcak bir
banyo ve kaynar bir bardak çay bizi
ancak kendimize getirdi.
Uzun zaman, gördüðüm vizyonun ve
bizi kurtaran sözlerin tesirinden kurtulamadým. Birkaç gün sonra ormana gittiðimizde yýkýlmýþ ve yanmýþ kulübeyi bir
kere daha gördük. Güneþli çayýra oduncular yeni aðaç kütükleri koymuþlardý.
Resim: Rose Barton “Büyükbabanýn Bahçesi”
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S i l v e r

B i r c h

Ocak, 1982
Jale Gizer, Two Worlds'den

Ýnsan
Kurtulmayý
Hak Etmiþtir
Bundan 50 sene kadar önce
Maurice Barbanelle isimli 20
yaþlarýnda bir Ýngiliz genci
spirtüalizmayý merak etti. Binbir
þüphe ile dolu olarak katýldýðý
ilk ruh celsesinden pek bir þey
anlamadý. Ama ikinci gidiþinde
bütün hayatýnýn yönünü
deðiþtiren bir olayla karþýlaþtý.
Hannen Swaffer isimli ünlü
spirtüalistin grubundaki bu
toplantýda Maurice Barbanelle
kendiliðinden transa geçmiþ ve
öte âlemden SILVER BÝRCH
isimli bir varlýk onun medyumluðuyla mesaj vermiþti. Silver
Birch iþte o günden itibaren 50
sene boyunca gittikçe artan
bilgi seviyesini içeren ciltlerle
dolu bilgiler verdi bu gruba.
Aþaðýda bu tebliðlerden birini
okuyacaksýnýz.
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Hannen Swaffer özel celselerinin
rehberi Silver Birch ziyaretçilerden
birine þöyle sordu:
- Hýrpalandýnýz mý?
Avustralya'da bir ulusal spirtüalist
organizasyonu kurma yolunda zorluklar
içinde mücadele eden öncülerden Don
Davis :
- "Hýrpalandým ve un ufak edildim"
diye cevap verdi ve ekledi "Yine de
ortaya çýkýyorum, daha çok tartaklanmak
için. Medyumumuzun beþ yýl önce beni
þöyle uyarmýþ olduðunu hatýrlýyorum:
'Eðer yapmakta olduðun iþin karþýlýðýnda
ezilip un ufak edilmeyeceðini umuyorsan
çok safsýn' demiþti. Sizinle tekrar
görüþmeyi özlemle bekliyordum ve özellikle size þunu söylemek istiyordum:
Gönderdiðiniz kutsama sözleri teybe
alýndý ve 700 kiþi onlardaki bilgi ve hikmeti kana kana dinledi. Yüzlerce spiritüalist özel sözlerinizden dolayý size
minnet duyuyorlar.

S i l v e r
Rehber ona dedi ki: "Giriþimde
bulunup da yenilmek hiç giriþimde
bulunmamaktan daha iyidir. Deneyip de
yol kenarýna düþmek hiç denememekten
daha iyidir. Siz hiçbir þey baþarýlamamýþ
gibi zannedebilirsiniz ama öyle deðil.
Ben ruh âleminde planlarý gördüðümden, Ruh (Tanrý) gücünün dünyanýzda
kalmak üzere orada bulunduðunu bilen
bir büyük ordunun üyesi olmakla iftihar
ediyorum. Ruh gücünü sizin dünyanýzdan sürgün edebilecek hiçbir fert, hiçbir
grup, hiçbir topluluk yoktur. Biz elimizden geldiðince çok sayýda ülkede köprü
baþlarý kurduk ve onlar orada kalacaklar.
"Bunlar arasýnda, yollarýný kaybetmiþ
olanlar için ýþýklarýný saçarak dönüp
duran deniz fenerleri var. O yolunu kaybetmiþ kimseler size ve baþkalarýna gelecekler, çünkü sizler kâinatta ki en büyük
güç olan Ruhun gücüne kanal olmadasýnýz. Keþke Ruh gücüne iliþkin büyük
kuvveti, canlýlýðý ve enerjiyi size anlatabilecek sözlere sahip olsaydým. Onu kavrayabilmenizi mümkün kýlacak kelime
yok. Þimdi anlatmakta olduðumuz, gerçeklerin son derecede küçük bir kýsmýdýr.
Ruh gücü sonsuzdur. Aldýðýnýz miktar
sizin ulaþmýþ olduðunuz tekâmül seviyesine baðlýdýr. Siz alýcýlýðýnýzý arttýrdýðýnýz
ölçüde bu yüce kudret, harikalarýný, güzelliðini, teselli ve þifasýný gerçekleþtirmek üzere sizin içinizden akýp geçecektir. Tohumlar ekilmiþtir; bazýlarý meyve
verecek.
Bizler insanlar arasýndaki nefret ve
ayrýlýðý kaldýrmak; renk, sýnýf, mezhep ve
milliyet farklarý mevcut olsa da, ruhda
bir olduklarýnýn ve ruh birliðinin onlarý
ayýran bütün farklardan daha güçlü
olduðunu öðretmek için buradayýz.

B i r c h
Kazanacaðýz, ilerleyeceðiz, geri çekilmeyeceðiz; gecikmeler veya
engellemeler olabilir fakat kiliseler,
papazlar, rahipler, piskoposlar, hahamlar,
resmi görevli din adamlarý her ne derlerse desinler, bizler kovulup atýlamayýz.
Yollarýný kaybetmiþ olanlar asýl onlardýr.
Bizler Vaftizci Yahya gibi, dünyayý
gelecekteki durumuna götürecek olan
yolu hazýrlamaktayýz. Dünyanýzýn barýþýn, ahengin, sevginin, þefkatin, iþbirliðinin ve uyumun hüküm sürdüðü bir
yer haline gelmesi için çalýþmaktayýz. Ta
ki þiddetin unutulduðu ve herkesin birbirine yardým için seferber olduðu bir
melekler ülkesi haline gelmesi için. Ve
bu olabilir ve olacaktýr.
Geçmiþi unutun. Dünde olmuþ olanlar
için hiçbir þey yapýlamaz. Yapýlacak
iþiniz var. Bizim âlemimizdeki iþbirlikçileriniz sizi terk etmediler. Savaþýp da
kaybetmek hiç savaþmamýþ olmaktan
daha iyidir. Terk edilmeyeceksiniz. Ruh
gücü bir çýkýþ yapabileceði her yerde
kendini belli etmekte devam edecektir.
Silver Birch þifacý Allon Bacon þöyle
hitap etti:
- Size burada hoþ geldiniz demek fýrsatýna sahip olduðum için çok memnunum. Ýster þifacýlýkla, ister medyumlukla hizmet etmeye çalýþanlarýn hepsini
severim. Onlarý severim çünkü onlarýn
karþýlaþacaklarý zorluklarý bilirim, çünkü
bu onlarýn görevlerinin ayrýlmaz bir
parçasýdýr. Bir þifacý olarak siz, gelecek
olan dertliler için þefkat ve merhamete
sahip olabilmeniz ve onlarýn halinden
anlayabilmeniz için ýstýrap çekmek
zorundasýnýz. Cömertçe kutsanmýþsýnýz.
Ruhun hizmetkârlarý olacaklara, hayatlarýnýn bir gül bahçesi olacaðýný söyleye-
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mem. Spiritüel hâkimiyetin kazanýlmasý
bu yoldan olmaz. Siz ne kadar yükseðe
çýkmayý isterseniz, iþiniz de o kadar zor
olacaktýr. Yürüdüðünüz yolda yalnýzlýðýnýz gitgide artacaktýr. Eðer ruhun
mükâfatlarý kolay kazanýlsa idi, elde
edilmeye deðmezdi. Kazanma, ulaþma,
baþarma, bunlar fedakârlýk demektir. Fakat bunun
bir karþýlýðý, bir telafi
kanunu da vardýr. Maddi
olarak her ne kaybetmiþ
iseniz, kaybedilmiþ olandan çok daha fazlasý ile
karþýlýk bulacak ve
tamamlanacaksýnýz.
Maddi ihtiyaçlarýnýzýn
saðlanmasýný daima
güvence altýnda tutacaðýz. Dünya hayatýnýn
o lüks diye anýlan
taraflarýný sizlere vaat
edemeyiz. Size vaat edebileceðimiz þey, nasýl
hizmet ederseniz size öylece hizmet edileceðidir.
Buradaki dostlarým
bunu söylediðimi birçok
defalar iþitmiþlerdir ve
tekrarlanýþýný affedeceklerdir. Fizik bedenin tedavisi deðildir en
önemli olan þey ilâhi kývýlcýmý büyütmek
için, ýstýrap çekenin ruhunu geliþtirmektir. Ve böylece þifa gücünün etkisi, hasta
olan kiþiyi, ebedi spiritüel gerçekler
hakkýnda bir anlayýþ ve idrake, elinizden
geldiðince ulaþtýrmaktýr. Önemli olan
budur. Eðer bir bedene þifa verir ve ruha
tesir ulaþtýramazsanýz, bizim bakýþ
açýmýzdan bu þifa baþarýsýzdýr. Eðer ruha
tesir ulaþtýrabilirseniz, ilahi kývýlcýmýn
yelpazelenmesine yardým edersiniz.

Bu görevi ruh gücü ile donanmýþ olanlardan baþkasý baþaramaz. Siz size gelen
herkese yardým edemezsiniz, fakat sizin
el altýnda oluþunuz, onlarýn kendi gerçek,
kimliklerini bulmalarý için bir araçtýr.
Eðer baþaramazlarsa, baþarýsýzlýk size ait
deðildir. Hasta bir fýrsat ile karþýlaþmýþ
fakat onu kullanamamýþtýr.
Þifa için ellerinizi kullanmak oyuncakla oynamak gibi bir þeydir.
Önemli olan idrak,
anlayýþ getirmek, ruha
tesir ulaþtýrmaktýr. Bunu
daha fazla açýklayamam.
Dünyanýzda, her birey
beden, akýl ve ruh bileþimidir. Bu üçü birdir ve
bölünemez. Eðer ruha
etki yapabilirseniz bedene ve zihne de saðlýðý
getirecek bütünlüðü
saðlayabilirsiniz. Silver
Birch celseyi þu sözlerle
kapadý:
"Hizmet ruhun gerçek
parasý puludur. Hizmet
etmek, baþkalarýnýn hayatýný ve kendimizinkini
zenginleþtirmektir. Hizmet etmek, dünyanýzda artýk kendileri için hiçbir þey kalmadýðýný düþünen kimselere teselli getirmektir. Ýradenizi Büyük Ruhun iradesi ile
bir etmeye, ilâhi kudret ile uyum halinde
olmaya, sevgi kollarýnýn her birinizi sarmýþ olduðunu hissetmeye, koruyucu
örtünün omuzlarýnýzda olduðunu bilmeye, yarýnýn getireceklerinden korkusuz
olmaya çalýþýn. Size saðlanan hizmet fýrsatlarý için sevinç duyun. Büyük Ruhun
hayýrlarý hepinizle olsun."

Mart, 1992
Ahmet Kayserilioðlu

Mehmet
Ali Birand’la
Söyleþi

Hepimiz, "32. Gün", "Demirkýrat
Belgeseli" gibi TV programlarýndan;
birazýmýz da Milliyet Gazetesi'ndeki
yazýlarýndan veya "30 Sýcak Gün",
"Diyet", "Türkiye'nin Ortak Pazar
Macerasý", "Emret Komutaným" gibi
kitaplarýndan tanýrýz M. Ali Birand'ý.
Kendi adýma konuþuyorum, kitaplarýný okurken, ya da "32. Gün" de en
son dünya olaylarýný yerinde inceleyip, yorumlarýyla birlikte ayaðýmýza
getirip bizlere sunarken ona içimden
nice teþekkürlerim olmuþtur. Derneðimiz'deki pek çok arkadaþýmla da
ayný þükrü defalarca paylaþmýþýzdýr.

Yaptýðý iþe aklýný ve gönlünü katarak,
en güzeli ortaya koyan M.Ali Birand'ýn
iç dünyasýný, inanýþlarýný, yaþama ve
dünyaya bakýþ açýsýný bir söyleþiyle
ortaya koymak istedim.
Kendisine ilk sorum, yetiþmesinde,
eðitiminde veya inançlarýndaki hangi
sebebin onu bu yoðun çabaya ittiðiydi.
Ancak peþinen, bizim yaþam görüþümüzde, reenkarnasyon (insanlarýn tekrar
tekrar dünyaya gelmesi) inanýþýnýn
önemli bir yer kapladýðýný vurgulamakla
söze baþlamýþtým. Eðer bu hayatýnda onu
motive eden ana etkeni bulamazsak, olabilir ki, geçmiþ hayatlarýnýn birikimi ve
sonuçlarýyla þimdiki yaþamýnýn güdümlenebileceðini belirtmek için yaptým
bunu.
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Sayýn Birand, kendisini içinden
hareketlendiren etkin gücün "Sürü içinde
kaybolmamak, herkesle ayný olmamak,
herkesin yaptýðýný yapmamak"dan kaynaklandýðýný anlatmaya çalýþtý.
Galatasaray Lisesi'nde, orta hazýrlýktan
itibaren bu duygu bütün benliðini
kapladýðý için, onu isteðine ulaþtýracak en
kýsa yol olarak 23 yaþýnda gazetecilik
mesleðini seçmiþti. Böylece sözü dinlenir, lâfýna kulak verilir bir konuma
gelecek, tekdüze, biteviye kendini tekrarlayan, birbirinin ayný aylar, yýllar yaþamayacaktý. Elinden gelenin en güzelini
yapýnca, iþte ancak o zaman mutluluðu
yakalayabilecekti. Nitekim 27 yýllýk
gazetecilik hayatýnda bu mutluluðu
defalarca yakalamýþtý.
Bu konuda epeyce konuþtuk, "sürü
içinde kaybolmamak, herkesle ayný
olmamak" için göçebe gibi her gün ayrý
yerde konaklamayý, türlü düþünce
çilelerinden geçmeyi gerektirmeyen öyle
kolayýndan türlü iþler var, etrafýmýzda.
Niçin bu zahmetsiz yollarý deðil de, sarp
yokuþlarý seçmiþti sayýn Birand?!. Kim
bilir, görünen sebeplerin arkasýnda
görünmeyen niceleri var!.. Bedenimiz
nasýl bir emsalsiz organizasyon ise, ruhumuz ondan da öte, çok karmaþýk bir
mekanizma. Ruhumuzun geçmiþ hayatlarýmýzdan getirdiklerinden, ya da dünyaya gelmeden önce, öte âlemde yaptýðý
planlardan, verdiði kararlardan haberimiz
yok. Derin hipnoz içindeki süjeye, hipnozdan uyandýktan sonraki belli bir saatte yapmasý için verilen posthipnotik
emirden, süje uyandýðý zaman habersizdir. Ama o belli saat gelince emri aynen
uygular. Her birimizin iç dünyasýnda
böyle nice gizli kararlarýmýz var, bizi
motive eden.
Zaten öte âleme gittiðimiz zaman, vic-
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dan muhasebemiz, bu kararlara dünyada
ne derece uyduðumuzdan, ne kadarýný
gerçekleþtirdiðimizden olmayacak mý?
Ýlk sorumu tartýþtýktan sonra Sayýn
Birand'la, Tanrý, peygamber, din,
yaþamýn amacý, ruhsal seanslar, çevre
sorunlarýyla ilgili koyu bir sohbete
koyulduk, önemli kýsýmlarýný teybimden
aynen naklediyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Ýnanç hayatýnýzý sormak istiyorum. Hayata bakýþ
açýnýz nedir? Niçin yaþýyoruz bu dünyada; öncesi, sonrasý, bir amacý var mý
dünyada bulunmamýzýn?
M. A. Birand - Doðrusunu söyleyeyim, derinliðine düþünmeye fýrsatým
olmadý, bu bir. Ýkincisi, düþünmek
istemiyorum, korkutuyor beni. Ancak,
TANRI'nýn varlýðýna inanýrým. Geceleri
uykudan önce duamý mutlaka yaparým.
Bütün gerekleri yerine getiren bir
Müslüman deðilim ama, Tanrý'ya
inanýrým.
Ahmet Kayserilioðlu - Peygamberlik
olayýna inanýr mýsýnýz?
M. A. Birand - Evet ama, benim için
Tanrý inancý daha önemlidir. Peygamberlik daha detay bir olay. Bir Budist'in,
Katolik veya Protestan'ýn inandýðý
Tanrý'yla benimki arasýnda bir fark yok.
Onlar nasýl içtenlikle inanýyorsa, ben de
ayný içtenlikle inanýyor, aramýzda bir
ayrýlýk görmüyorum. Bunun dýþýnda fazla
kurcalamak istemem; bir korku var
içimde.
Ahmet Kayserilioðlu - Korkunuzun
sebebi nedir? Ne gibi bir sonuca varacaðýnýzý sanýyorsunuz ki?!.
M. A. Birand - Boþluða düþmekten
korkuyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Tanrý'ya
inanýyorsunuz. Bu devirde çok önemli
bir aþama. Ýnandýðýnýz Tanrý, düþünen,

amaçlarý olan bir Tanrý mý? Çünkü bir de
bazý Deistlerin (Yaradancý) "Bilinci olmayan Tanrý" tarifleri var ortalýkta...
M. A. Birand - Hayýr, hayýr. Deistlerin Tanrýsý’na deðil, bilinçli bir Tanrý'ya
inanýyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Yani, hep var
olan ve varolacak olan bir Tanrý.
Sevginin, aklýn, bilginin kaynaðý olan
Tanrý.
M. A. Birand - Evet, böyle bir Tanrý.
Ayný zamanda yumuþak bir el O, yumuþak bakýþlý bir el, vuran, döven deðil,
sevgi eli. Öyle bir Tanrý var benim
inancýmda.
Ahmet Kayserilioðlu - Seven bir Tanrý
inancýný yakalamanýz ne hoþ... Öyleyse
O'nun yaratmasý da sevgi amacýyla
olmalý. Bu amacý aramakta korkulacak
ne var, onu anlamaya çalýþýyorum?..
M. A. Birand - Yani korku dediysem
öyle müthiþ bir korku þeklinde deðil.
Vakit ne kadar kýsýtlý olursa olsun, aramayý kafasýna koyan, isterse kendine
zaman yaratýr. Ben istemiyorum, görmezlikten gelmeye çalýþýyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Ama iþin en
önemli tarafýný çözmüþsünüz. Seven bir
Tanrý tarafýndan yaratýldýðýmýzý bulmuþsunuz. Þu bizim kesitimizde, yani
gördüðümüz hissettiðimiz kadarýyla
yeryüzüne niçin gelmiþ olabiliriz?..
M. A. Birand - Ýlk defa böyle bir
soruyla karþý karþýya kalýyorum!..
Ahmet Kayserilioðlu - Olsun, beraber
düþünelim. Tanrý'nýn çok güçlü, akýllý,
bilgili, hünerli varlýk olduðunu, yarattýðý
evrenin büyük organizasyonundan,
bedenimizdeki mükemmeliyetten anlýyoruz. Vücudumuzda 100.000 dünya
nüfusu kadar hücre var. Yani 6 milyar x
100.000 hücre. Olaðanüstü bir nizamla
bir araya gelip iþ görüyorlar. Öyle bir

kan dolaþýmý sistemimiz var ki, her hücreye ulaþacak þekilde incele incele gidiyor ve iþlevini yapýyor. Biz mühendis
olarak böyle bir sulama þebekesine ancak
hayranlýk duyarýz. Her þeyi bilgi, hüner
ve maksatla yaratan Tanrý, öyleyse bizi
de amaçlý olarak yaratmýþtýr.
M. A. Birand - Þey beni korkutuyor:
Sonsuzluk. Mesela uzaydaki o derinliði,
uçsuz bucaksýzlýðý düþündüðüm zaman
rahatsýz oluyorum. Hemen kapatýyorum
zaten...
Ahmet Kayserilioðlu - Ben, bizi aþan
boyutlardan, sonsuzluktan bahsetmiyorum. Onlarý kavrayamýyoruz. Aslýnda
onlarý kavrayamayacaðýmýzý bilmek bile
bir akýl ve düþünce hüneridir. Býrakalým
sonsuzluðu. Ben dünyadan, ayaðýmýzý
bastýðýmýz yerden konuþuyorum.
Ýnsanoðlunun biyolojik olarak milyon
yýllýk, uygarlýk olarak elli, yüz bin yýllýk
bir serüveni var yeryüzünde. Bu kadar
mükemmelliði yaratan ve akýl sahibi olan
yüce Tanrý bizleri...
M. A. Birand - Akýllý ve herhalde bizleri gördükçe de acýyor, þüphesiz çok
kudretli bir varlýk, çok kudretli. Ayrýca
sürekliliði de var. Gidemiyorum iþte
ileri...
Ahmet Kayserilioðlu - O halde þöyle
bir sorum olacak: Hayatta büyük acýlarla
karþýlaþýyoruz. Çok sevdiðimiz bir
yakýnýmýzý kaybediyor, kafamýza sýðmayan olaylar görüyoruz. Adaletsiz gibi
geliyor, isyan ediyoruz. Böyle olaylarla
karþýlaþýnca bir düþünce oluþuyor mu?..
M. A. Birand - Oluþuyor tabii. Her
olayda bir belirli mesaj var, belki sonunda bir denge çýkýyor ortaya. Ama çokça
niye bu benim baþýma geldi diye soruyoruz. Adalet dengesini çözemiyorum.
Gencecik pýrýl pýrýl bir insan yok olup
gidiyor, hastalýk, kaza, cinayet vesaire.
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Acaba diyorum Tanrý'nýn elinin uzanamadýðý yerler mi var, kontrol edemediði
olaylar. Çünkü ben O'nu, yaþayan bir
insan gibi de görüyorum.
Ahmet Kayserilioðlu - Olaylara tâbi...
M. A. Birand - Olaylara tâbi deðil de,
olaylarý yüzde yüz kontrol edemeyen,
etkileyemeyen. Bazý insanlarýn suçundan,
hatasýndan, hiç günahsýz pýrýl pýrýl gençler zarar görüyor. Böyle karýþýk bir þey.
Ahmet Kayserilioðlu - O'nun
kudretinin en küçük hücreye, atoma, zerreye kadar ulaþtýðýný, her yerde büyük bir
denge ve düzen olduðunu görüyoruz.
Yani eli her tarafa ulaþýyor. Buna raðmen
hayatta adaletsizlikler olduðu da kesin.
Peki, ama acaba bu adaletsizliði, bu
karýþýklýðý filmin tüm karelerini seyretmemiþ olmaktan, yani olaylarýn öncesini,
sonrasýný bilmemekten diye yorumlayamaz mýyýz? Evrenin yaþý yanýnda bizim
ömrümüz ne ki? Nihayet çok kýsýtlý
senelerde yaþýyor, filmin çok az bir kýsmýný seyredebiliyoruz.
M. A. Birand - Çok çok kýsýtlý.
Ahmet Kayserilioðlu - O zaman baþta
söylediðim, o reenkarnasyon inancýný,
tekrar tekrar dünyada bedenlenmeyi,
baþka baþka muhitlerde yaþadýðýmýz
deðiþik hayatlarý düþünmek daha doðru
olmaz mý?
M. A. Birand - O zaman oturuyor,
mesele aydýnlanýyor iþte. O belki de,
daha önce çok ödüllendirilmiþ ama,
gereðini yapmamýþ bir insan. Ýkinci veya
bilmem kaçýncý geliþinde bedelini ödüyor, sýkýntýsýný çekiyor. O zaman oturuyor iþte.
Ahmet Kayserilioðlu - Ve gerçekten
biz bunu sadece felsefi olarak deðil,
deneysel olarak da biliyoruz. Derin hipnoza, sokulan süjeye hayatýnýn geçmiþ
dönemlerine dönmesi telkini verilebilir.
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Hangi tarihe, hattâ hangi saate gelmiþse
o aný aynen yaþar, yani bir hatýrlama
deðil, yaþama. Buna bilimsel adýyla
"ekminezi" diyoruz. Aynen teyp bandýnýn
belli yerindeki kayýtlarýn tekrar dinlenmesi gibi. Böyle geriye gidilerek,
doðumdan önceki tarihlerde de yaþatýlýnca karþýmýza bambaþka bir kiþilik çýkýyor. Ülkesi, ismi, ailesi hepsi baþka.
Ekmineziyle eski hayatý yaþatýlýrken,
þimdi bilmediði lisaný bile konuþan süjeler olmuþtur Batý'da. 1964'de biz, Çetin
Altan'ýn da bulunduðu bir seansta 1937
Eskiþehir doðumlu bir genci, geçmiþ
hayatýna indirdiðimizde Bursa'lý bir
baþka kiþiyle karþýlaþtýk; 1930'larýn
Bursa'sýný yaþarken süjemiz. Çetin
Altan'ýn sorularýna verdiði cevaplarda
setbaþýndaki dondurmacý Þaban'dan ve o
yýllarda inþa halinde olan bir sinemadan
bahsedince Çetin Altan: "Vay canýna
öldükten sonra yaþamak ha?!." diye
kendi kendine yüksek sesle düþünceye
daldý. Nitekim bu seansý hiç unutmadýðý
o kadar belli ki, daha sonralarý Güneþ
Gazetesinde "Dondurmacý Þaban" dan da
bahsederek olayý yazdý. Ve bilimin sýnýrlarýný geniþletmesinin gerektiðini, artýk
parapsikoloji diye bir bilimin varlýðýnýn
görmezlikten gelinmemesini vurguladý.
Söz bunlardan açýlmýþken sayýn Birand
siz veya yakýnlarýnýz böyle normal üstü
bir olayla hiç karþýlaþtýnýz mý?
M. A. Birand - Karþýlaþtýk. Eþim ve
kayýnvalidemle birlikte 1978 yazýnda
Kuþadasý'ndayken Allah Rahmet eylesin
sizin Sevgi Dünyasý ailesinden Selçuk
Belediye Baþkaný Cahit Tanman bey
bizlere Ýzmir'den Sebahat Akþiray isimli
bir haným medyumu getirmiþ ve uzun bir
ruh seansý yapmýþtýk. O zamana kadar
hiç inanmazdým ve ilk baþta hafif bir
küçümsemeyle ve hattâ oyun gibi yak-

laþmýþtým olaya. Ancak gözümün önünde
medyum haným otomatik hareketlerle
yazdý, yazdý, yazdý, peþ peþe sayfalar
doldurdu deftere, anlamlý cümlelerle.
Dehþete düþtüm. Beni en etkileyen olay
bu oldu. Eþim Cemre hâlâ o defteri saklýyor.
Ahmet Kayserilioðlu - Cahit bey size
bizden bahsetmiþtir. Dergilerimizi de
vermiþ miydi?
M. A. Birand - Evet, derginizi o
zamandan bilirim. Bana birkaç gün evvel
gönderdiðiniz bu yýlýn Ocak, Þubat
sayýlarýnýzý da okudum. Gerçekten çok
beðendim. Çok, hakikaten çok önemli bir
katký. Türkiye gibi birbirini yiyen insanlarýn yaþadýðý bir ülkede, hele böylesine
yumuþak bir yaklaþýmla "Sevgi" temasýný
iþlemek son derece önemli bir þey.
Ahmet Kayserilioðlu - Ve biz uzun
soluklu bir iþin içindeyiz. Aðabeyim Dr.
Refet Kayserilioðlu tam 33 yýldýr aralýksýz dergi çýkarýyor. Sevgiyi, kardeþliði
yaymak, boðazlaþmayý, yokoluþu önlemek istiyoruz. Romantik deðil, realist bir
sevgi, bizim dile getirdiðimiz. Bu nedenle, bilimleri, geçmiþ uygarlýk eserlerini,
dinleri, felsefeyi, Yunus'u, Mevlânâ'yý
hepsini inceliyoruz. Þimdi izin verirseniz
size baþka bir soru yöneltmek istiyorum.
Kuran’ýn Türkçesini hiç okudunuz mu?
M. A. Birand - Hayýr okumadým.
Dünya iþlerine çok daldýðýmdan herhalde.
Ahmet Kayserilioðlu - Sizler toplumu
etkileyen ve sözü dinlenen kiþilersiniz.
Belli konularda Kur’an ne diyor, Türk
aydýnýnýn bunu bilmesi çok yararlý. Hem
halktan kopmamasý, hem olaylara doðru
teþhis koyabilmesi için. Bir türban olayýný, ya da Ýran, Cezayir olaylarýný derinlemesine baþka nasýl anlayabiliriz? Peki,
Ýslam Tarihi, Hz. Muhammed veya ma-

nevî kültürle ilgili okuduklarýnýz oldu
mu?
M. A. Birand - Hepsi tahsil hayatýmla
öðrendiðimle kaldý. Aslýnda dediðin gibi
Türk aydýnýnýn bunlarý bilmesi lâzým.
Nedense beni geçmiþte kalmýþ olaylar
pek ilgilendirmiyor. Tabii bu tutumumun
kültürlü bir düþünce yapýsýyla savunulacak tarafý yok, bunu biliyorum. Ama beni
asýl büyüleyen gelecek olaylar. 2000'li,
3000'li yýllarda olacaklar. Vaktim yok,
hep ileriye gitmek istiyorum. Yaþadýðým
problemlerde bile, geçtiði zaman
geçmiþtir; geriye bakmam, ileriye
bakarým.
Ahmet Kayserilioðlu - Yaþanan olaylar özümsenmiþ ve ondan bir sonuç
çýkarýlmýþsa, sýrf nostaljik geri dönüþler
vakit kaybý olur þüphesiz. Rehber Varlýðýn güzel bir sözü var: "Geçmiþin süzgeci geleceðin tanelerini verecektir" diyor.
Yine ayný konuya dönüyorum. Bugün
Türk aydýnlarý geçmiþ uygarlýklarý,
Ýslam'ý ve onun kitabýný iyice bilmeli ki,
þimdinin ve geleceðin tanelerinin farkýna
varabilsin. Geçmiþte ne olmuþtu, þimdi
ne oluyor, gelecekte ne olabilir, bunu
derinliðine düþünmeliyiz bence. Yeri
gelmiþken sormak istiyorum. Dünya
sorunlarýyla ilgili siyasi sorunlardan bahsetmiyorum tükenmekte olan dünyamýzla
ilgili düþünceleriniz neler? Yani "Roma
Kulübü", Bertrand Russell ve þimdi de
çevrecilerin bahsettiði sorunlar...
M. A. Birand - Vallahi, bence bir tek
büyük tehlike vardýr. O da tabiatýn ve
havanýn kirlenmesidir. Dünyayý ne nükleer tehlike bekliyor ne de Roma
Kulübü’nün ortaya koyduðu ekonomik
çöküntü. Kaza olacak da, bilmem ne olacak da nükleer patlamayla havaya uçacaðýz. Buna inanmýyorum. Ekonomik
çöküntü de nihayet birkaç yýl sürer,
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geçer. Ama öbürü çok önemli. Dünya
sürekli tahribat içinde. Giderek kirleniyor
ve atmosferi bozuluyor. Küre ýsýnýyor.
Þimdi çok az ama süreklilik içinde. Sera
etkisiyle her þey altüst olacak.
Ahmet Kayserilioðlu - Önleyemez
miyiz?
M. A. Birand - Sanmýyorum.
Ekonomik çýkarlar, bakýþ açýlarý farklý.
Bütün ülkelerin birleþip ayný önlemleri
uygulamasý gerekir. Bunun olmasý için
bir ümit ýþýðý görmüyorum. Bu, yavaþ
yavaþ dünyamýzý bedbahtlýða götürüyor
benim gözümde.
Ahmet Kayserilioðlu - Yani bunu
önleyecek bir güç yok, aksine herkes
romantik sözlerin dýþýnda, artýrmakla
meþgul, böylece yok olacaðýz diyorsunuz. Peki, iþe yine Tanrýsal taraftan
bakalým. O bizi böyle seyreder mi, ne
yapar?!.
M. A. Birand - Baþka bir yerde, baþka
bir dünya yaratýr. Çünkü gücü buna yeter.
Ahmet Kayserilioðlu - Ya dünyayý
bizden önce terk etmiþ ve olgunlaþarak
bu dünya okulunu bitirmiþ, üstün güçlere
ulaþmýþ atalarýmýz ne yaparlar bu durumda? Torunlarýnýn torunlarý olan bizlerin
ve eskiden kendilerinin taþ üstüne taþ
koyarak yarattýklarý uygarlýk eserlerinin
yok oluþunu öte âlemden kayýtsýzlýkla
seyrederler mi? Acaba Tanrý'dan bizlere
yardým etmek için dilekçi olmazlar mý?
Tanrý da onlara izin vermez mi?!.
M. A. Birand - Tabii, mutlaka verir,
mutlaka!.. Yani Tanrý, ne halt ederlerse
etsinler, bunlar tükenip gitsinler demez,
Kurtuluþun yolunu yordamýný gösterir.
"Yapmayýn, etmeyin, bakýn kötüye gidiyorsunuz" diye mesajlarýný gönderir,
ikazlarýný, uyarýlarýný yapar. Ama ben
ümitli deðilim, onlarýn dinleneceðine...
Ahmet Kayserilioðlu - Ama insanlar
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içinde bu mesajlarý doðru deðerlendirip,
hayat memat meselesi yapýp, diðer kardeþlerini ikna etmek için her türlü vasýtadan yararlanacak kiþilerin çýkabileceðini...
M. A. Birand - Tabii çýkabilir.
Ahmet Kayserilioðlu - Ve onlarýn
geometrik bir artýþla, yani bir kiþi bir
kiþiyi etkileyip 2,4,8,16... þeklinde
inananlarýn misliyle çoðalacaðýný, böyle
bir zincirleme reaksiyonla dört tarafta
etkili olabileceklerini...
M. A. Birand - Ümitli deðilim. Elbet
böyleleri çýkýyor, daha da çýkacak.
Bilinçlenmede, duraksama yok. Ama iþ
dönüp dolaþýp parada düðümlenecek.
Ýleri ülkeler, sülfür, bilmem ne kullanmayacaklar ama, geri ülkeler param yok,
bu ucuz, kullanýrým diyecekler. Ormaný
kesmezsem ben nereden kereste bulurum
diyecekler.
Ahmet Kayserilioðlu - Bir dünya
devleti fikri var biliyorsunuz. Uluslararasý bir güç, adaleti ve kardeþliði ön
planda tutarak, yaptýrým kudreti de elinde
olarak kurulamaz mý? Güçsüz Birleþmiþ
Milletler bile anlaþma saðlanýnca,
Körfez'de olduðu gibi, etkin kararlar alabiliyor. Ama yeterli deðil. Ýnsanlarýn bilinçlenip, iyi duygularla, dostluk ve
kardeþlikle kuracaklarý birlik, onlarý kurtuluþa götürebilir.
M. A. Birand - Bu, býçak kemiðe
dayanýncaya kadar olmaz. Tehlike çok
açýk olacak, o zaman da zaten büyük
panik yaþanacak.
Ahmet Kayserilioðlu - Biz o günler
gelmeden, daha önceden yapacaðýmýz
uyarýlarla, vereceðimiz örnekler ve
çabalarýmýzla insanlarýn felaketten kurtulacaðýna inanýyoruz.
M. A. Birand - "Ýnþallah" diyelim,
keþke?!.

Temmuz, 1995
Güngör Özyiðit
üç haným arkadaþ, yaslý
G eçenlerde
bir dostu ziyaretten dönerlerken,

içlerinden biri "Bugün nedense pek bir
karamsarým. Nereye baksam, her þeyi
kara görüyorum" diyor. Diðerleri
gülerek, arkadaþýn gözündeki güneþ
gözlüðünü çýkarmasýný söylüyorlar.
Arkadaþ gözlüðünü çýkarýr çýkarmaz, her
þey birden aydýnlanýyor ve kendi doðal
rengine bürünüyor.

da, dinleyenlerden bir bayan, "Demek
bugünlerde dalgýnlýk moda..." diye söze
baþlýyor ve devam ediyor: "Dün, bizim
apartmana girdim. Merdivenleri çýkýyorum. Önümde tanýmadýðým bir adam.
Biraz huylandým. Bizim dairenin önüne
geldiðimizde, adam elinde bir anahtarla
kapýyý açmaya çalýþmaz mý? Nasýl sinirlendim!.. Bütün cesaretimi toplayarak
'Bana bakýn, ne iþiniz var burada sizin?'

Dýþtaki gözlüðü farkedip, ya da farkettirilip, çýkarmasý kolay. Ya pekiyi, iç
gözlüðü kara olanlara, paradigmasý ile
Güneþi karartanlara ne demeli?!...
Üç dalgýn arkadaþtan biri, dalgýnlýkta
ötekini bastýrýrcasýna "A kardeþ, seninki
de bir þey mi?" diyor ve kendi baþýndan
geçen bir olayý dile getiriyor: "Geçen
gün yolda yürüyorum ve arkamý görmek
için, ikide bir de sað üst tarafýma bakýyorum. Fakat hiçbir þey göremiyorum.
Sonunda paniðe kapýlýyor ve "Hay Allah,
nerede bu dikiz aynasý?" diyorum.
Arkadaþýn arabasýný çok sevdiðini ve
onunla öylesine bütünleþtiðini söylememe gerek var mý bilmem?
Üç dalgýndan, yine arabasý ile çok
özdeþleþen bir diðeri "Arkadaþlar" diyor
"Sizinkiler gene iyi... Ben geçen gün
arabama bindim, çalýþtýrdým, tam hareket
edecekken, bir de ne göreyim? Park
yerinde arabayý her zaman koyduðum
yerde araba yok. "Eyvah!" dedim,
"Araba çalýndý. Ve arabanýn içinde
arabayý aramaya baþladým...
Diðer ikisi, bu üçüncünün haline, gözleri yaþarýrcasýna o kadar çok gülüyorlar
ki, kendi dalgýnlýklan þirin bir þaka gibi
kalýyor bunun yanýnda.
Üç dalgýn, dalgýnlýklarýnýn öyküsünü
bir toplantýda arkadaþlarýna anlattýklarýn-

diyebildim. Adam gayet sakin ve kendinden emin 'Ben evime giriyorum, siz kimi
arýyorsunuz?' diye cevap verdi. Bir daha
baktým, efendiden bir adam, öyle hýrsýza
benzer bir hali yok... 'Bu hangi apartman?' diye çekinerek ve biraz da utanarak sordum, söyledi. Özür dileyerek
merdivenleri inmeye baþladým. Bir yandan da kýkýr kýkýr gülüyorum. Meðer
bizim diye, yandaki apartmana girmiþim.
Toplantýda bulunan ve erkekler adýna
konuþan bir baþka arkadaþ da, geçenlerde
arabasýný Haydarpaþa'ya býrakýp, vapurla
Karaköy'e iþine indiðini, dönüþte Kadýköy'e geçip, kuyrukta bir hayli bekledikten sonra, minibüsle Maltepe'ye evine
gittiðini söyledi. Ertesi günü sabah arabayla karþýya geçmek üzere evin parkýna
geldiðinde, arabasýný yerinde göremeyince, çalýndý sanýp, karakola baþvurduðunu ve neden sonra bir gün önce
arabayý Haydarpaþa'ya býraktýðýný hatýrladýðýný anlattý. Hep birlikte gülüþtük.
Ben kendi dalgýnlýklarýmdan söz
etmiyorum, herkes biliyor zaten. Kaldý
ki, arkadaþlarýn anlattýklarýnýn yanýnda,
benimkiler hiç kalýr. Ben onlara kýyasla
yine iyi sayýlýrým maaþallah.
Þeytan kulaðýna kurþun diyerek, elimle
bir tahtaya vuruyorum, tak, tak...
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Kim o?!..

dalgýným... dalgýnsýn... dalgýn...

Kasým 1999
Özenç Kayserilioðlu

Duygu Saðanaðý
Ancak analarýn, bacýlarýn namuslu ve
saygýn görüldüðü, seven, sevilen, seviþen
insanlarýn ve hele kadýnlarýn her türlü
saygýsýzlýkla karþýlaþtýðý, seviþilen kadýna
en küçük fýrsatta saygýsýzca davranýldýðý
toplumlarda, bir kadýndan aþktan bahsetmesi istenirse, onun "cesurlar"dan
olmasý gerekir öncelikle. Öte yandan
cesur ama cahil olmadýðýný göstermesi
için, ana babasýndan en yakýn dostlarýna
kadar, onlarý irkiltmeyecek "bak, bak,
neler de düþünüyormuþ" dedirtmeyecek
bir üslûp kullanmasý beklenir; iþin içine
cinselliði fazla karýþtýrmamalý, konuyu
eninde sonunda tanrýsal aþka baðlamalýdýr; eþi dostu, çoluðu çocuðu ondan
utanmamalý, edebi karþýsýnda þapka
çýkarmalýdýr.
Aþký, diðer sosyal olgularýn, kimi
toplumsal kurumlarýn dýþýnda, onlardan
soyut ele almanýn bir takým zorluklarý,
hattâ imkânsýzlýklarý olduðu gerçektir.
Ama zaten kendisi "aþkýn" olan, bulunduðu halden, yerden kopmak, çýkmak,
ileri atýlmak isteyen bir durumu, çeþitli
kýsýtlamalarla, dar kalýplarla anlatmak
zordur. Bu iki zorluðu aþarak aþkýn ne
olduðunu anlamak ve anlatmak daha da
güçtür. Belki bu yüzden edebiyatta aþkýn
anlatýmýna bakýldýðýnda, aþk öyküsünün,
aslýnda çoðu zaman onu aramanýn, ona
ulaþamamanýn, onunla araya konulan
engelleri aþmanýn ya da aþamamanýn
öyküsü olduðu görülür. Büyük, önemli
veya çok satan bir yazar olmak için aþký
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yaþamýþ, onu bilen bir insan olma zorunluluðu da olmadýðýna göre, aþk nasýl ve
nereden öðrenilecek diye sorulabilir.
Cevap büyük ihtimalle "yaþayarak" olacaktýr. Oysa ki yaþanýlanýn aþk olup olmadýðýný anlamak için de baþkalarýnýnkini öðrenmek, araþtýrmak gerekebilir.
Beðenmenin, hoþlanmanýn ardýndan
gelen cinsel çekimi, heyecaný aþk
zannedenler, yazýlanlara baksalar: Eðer
araþtýrma, düþünce yazýlarýna, makalelere, denemelere baþvururlarsa, bir
müddet sonra þahýs ismi ve kavram bolluðu içinde boðulur gibi olabilirler. Çoðu
ya diðerlerinin düþüncelerini özetler ve
biraraya getirir ya da bir iki görüþü
inceler, kritiðini yapar. Ýþin içine ekonomiden iktidar mücadelesine kadar pek
çok konu girer. Edebiyatta ise çoðunlukla büyük sevgilerin aþk yerine konulduðunu, öyle yorumlandýðýný görebiliriz.
Dar çevrelerde, kapalý toplumlarda
seçme þansý olmadýðý için, yakýn çevrede
bulunan, insanlarla güzel ve heyecanlý
bir þeyler yaþanýr, bunun aþk olduðuna
inanýlýr. Gerçek aþký anlattýðý düþünülebilecek öykülerde, sevgililer ya birbirlerine kavuþamadan ölürler veya engellerle uðraþmaktan aþklarýný yaþayamadan ölürler. Aþkýn ölümsüz olduðuna,
huzuru kaçýrdýðýna, düzeni bozduðuna,
mutluluk getirmediðine dair genel bir
kaný, belli belirsiz sinmiþtir aþkýn tarihine. Aþk en hafifinden hasta eder, daha
ileri gidilirse, ocaklar söndürür, yuvalar

daðýtýr, savaþlar çýkartýr. Ama ne çare ki,
zavallý insan bir kere ona düþmeye
görsün, baþýna geleceklerin sonucuna
katlanmaya mahkûm bir kurbandýr o
artýk. Aþýk olunan kadýn, ulaþýlamayandýr, ya evlidir koca otoritesi altýndadýr
ya da genç kýzdýr, baba otoritesi altýndadýr; erkek ulaþamayacaðý kadýna daha
büyük ilgi duyar; yakýnlaþabildiði, cinsel
iliþkiye girdiði kadýn ise, herkesin el
uzatabileceði "orta malý" kadýndýr. Aþkýn
yazýlý tarihini de yazanlar erkekler
olduðuna göre, kadýnlarý, duygusal
taraflarýný doyuranlar ve fiziksel
taraflarýný doyuranlar diye sýnýflara ayýrmalarý çok doðaldýr. Böyle bakýnca da
aþktan mutluluk beklemek abes olur.
Mutlu sonlar çocuk masallarýnda bulunurlar çoðunlukla: Prens ile prenses tüm
kötülükleri, cadýlarý ve zorbalarý, iyilik
meleklerinin sayesinde aþarak evlenirler,
sonsuza dek mutlu yaþarlar. Büyüklerin
masallarý ise hayatýn gerçeklerini (!) yansýtýr. Kahramanlar toplumsal kaidelerin
baskýsý ve zorlamasýyla ayrýlýrlar, ýsrarcý
olurlarsa aforoz edilip lânetlenirler,
çoðunlukla da ölürler; Ýhanete uðrarlar,
öldürürler, öldürülürler: Jason ve
Medeia, Elois ve Abelard, Pol ve
Virgine, Romeo ve Juliet... Aþký yazýlanlardan tanýmaya çalýþanlara belki þu fikir
teselli olabilir: Böyle aþklar yazarlarý
tarafýndan ilginç ve yazýlmaya deðer
görüldüðü için yazýlmýþtýr, aþk hakkýndaki tüm gerçeði yansýttýðý için deðil. Belki
mutluluk, bereket ve hayat getiren aþklar
da vardýr, ama onlar yazýlmamýþ olabilirler. Bir þeyin yazýlmasý için dramatik ve
derin izler býrakmasý gerektiði düþünülür.
Oysa mutlu ve rahat insan, insanî bir
zaaf olarak, mutluluðuyla meþgûlken
derin izleri farketmez çoðu zaman.

Doðu edebiyatýnda ise, kavuþamayan
sevgililer, tanrýsal sevgiyi bulmuþ gibi
gösterilmiþlerdir. Mecnun sonunda
Leylâ'ya kavuþsa da, sonradan bulduðu o
büyük sevginin yanýnda eski sevgilisini
beðenmez olmuþtur artýk. O, aþkýn
yenisini ve daha üstününü bulunca,
eskisini horlamýþ gibi gösterilmiþtir.
Meczuplarýn bile bir iki ruhsal olay
sergilediklerinde ermiþ gibi kabul
edildiði kültürlerde söylenegelenleri,
daha ince delikli akýl ve mantýk
süzgecinden geçirmekte fayda vardýr.
Evet, aþk, sevgi ile çýkýlacak yücelikler,
insaný asansörle çýkmýþçasýna hýzla
vardýran bir itilim kazandýrýr; ama tanrýsal yüceliklere ulaþabilmek için, ne
kadar büyük olursa olsun bir tek aþkýn,
sevginin yeteceðini düþünmek pek mantýklý sayýlmasa gerektir. Kadýnlar gene
arzulanan ama ulaþýlamayan, konumdadýrlar, beklerler, susarlar. Onlarýn ne
kadar yanarlarsa yansýnlar, aþklarýný belli
etmeleri ayýptýr. Aþkýyla kendinden
geçmiþ, yanýp tutuþan kadýn anlamýna
gelen aþüfte kelimesi, iffetsiz kadýn
demektir ayný zamanda.
Çoðu insan aþký yaþamak, için için
yanmak, þöyle keyfince tatlý tatlý aþk
acýsý çekmek ister, hani davulun sesi
uzaktan hoþ gelirmiþ ya, iþte onun gibi.
Ýnsan olduðunu, kadýnlýðýný, erkekliðini
hissettiren, yaþamýný anlamlandýran, zihnini dolduran güzel, hoþ bir duygu seli,
bir olgu olarak kabul edilir aþk.
Aþk, toplum içinde varolurken, insanýn
yanýnda zevkle dolaþtýracaðý, kendisine
eþlik eden bir "dam"a, bir "kavelye"ye
duyulan ilgi, yakýnlýk, beðenme hissi
deðildir; seviþmek istenilen insana duyulan yöneliþ ve istek, hep heyecan verici
iliþki deðildir; evlenip iyi bir "yuva" kur-
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maya, iyi bir eþe, düzgün bir hayata
duyulan özlem de deðildir. Büyük ve
derin sevgiler de aþk deðildir. Ýnsanýn
içinde olmaktan rahatlýk ve güven içinde
yaþadýðý þartlarýn oluþumunu, devamýný
saðlayan bir kiþiye duyduðu minnettarlýk
da aþk deðildir. Alýþkanlýkla bir insanýn
hep yanýnda olmasýný istemek de deðildir
aþk. "Buldu da bunuyor" diye düþünenler
için söyleyelim; bütün bunlar kaybedildiðinde yaþanan özlem ve yoksunluk
hissi de aþk deðildir. Hayatý güzel,
anlamlý, insana yakýþýr bir þekilde
sürdürmeye neden olan tüm davranýþlar
gibi bunlar da önemli, erdemli hattâ kutsaldýrlar; aþkýn içinde bunlarýn hepsi
veya bir kýsmý mevcut olabilir, ama aþk
bunlardan çok daha fazla bir þeydir. Tam
da bu sýrada "galiba çok iyi biliyor" diyerek gülümseyenlere, hep benzer þeyleri
duymaktan ve okumaktan sýkýlmýþ olanlarýn en iyi ilâcýnýn, kendinden çýkardýklarý olduðu fikri söylenebilir.
Aþk, sevginin ve hayranlýðýn, insaný
sersemleþtirecek kadar yükseklikte ve
büyük bir yoðunlukla yaþandýðý halidir;
insaný olduðu halden baþka bir hale
sokan, dipten havalandýrarak kendisini
aþmasýna neden olan, ancak kaderinde
varsa hayatýnda karþýlaþabileceði bir
olgudur. Bunun için ruhsal þartlarýn
hazýr ve yeterli düzeyde olmasý gerektiði
açýktýr. Zihinsel ve ruhsal katmanlar ne
denli çoksa ve zenginse, aþkýn yoðunluðu
ve derinliði de o denli fazla olacaktýr.
Ýþte hayat öylece devam edip giderken, kendinden beklenilenleri elinden
geldiðince iyi yapmaya çalýþýrken, ne
aradýðýný bilemeden sýkýlýrken,
bunalýrken, ama yine de sebatla
yürümeyi sürdürürken bir anda beklenmedik bir þey oluverir. Habersizce, her-
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hangi bir belirti göstermeksizin, zamaný
zemini kollamadan birden içe bir þey
akýverir. Sanki bir sokaðýn köþesinden,
henüz açýlmýþ bir kapý aralýðýndan görünen bir insanýn arkasýndan çýkýveren
ýþýltýlý, esrarlý bir bulut, sanki yeni bir
baþlangýç, yeni bir yaþam, ruhun o anda
ihtiyacý olan her þeyi içinde taþýyormuþçasýna gelip onun her yanýný sarar.
Sokaðýn köþesindeki, kapýnýn aralýðýndaki insana, o ýþýkla ilintili olduðu düþünülen kiþiye, karþý konulmaz bir çekim
duyulur. Bazý insanlar bunu hemen
farkederler, bazýlarý geç farkederler veya
direnirler. Oysa elbiseleriyle ite kaka
zorla duþun altýna sokulan, yolda aniden
bastýran saðanaða þemsiyesiz yakalanan
bir insan nasýl ki "Bir dakika, þöyle bir
düþünmeliyim, duruma hakim olup kendimi korumalýyým" diye þoku geçiþtirmeye çalýþsa da, o artýk çoktan ýslanmýþtýr,
ayný onun gibi, aþkla karþýlaþan kiþi de
ondan kaçamaz. Kaçamaz ama, ona
bütünüyle gömülmemek için çeþitli
nedenlerle araya mesafe koymaya çalýþmak, baþlangýçta yine de mümkündür.
Her þeyde insanýn kendi aklý, kendi
kararý, iradesi nasýl önemliyse, burada da
ayný önemdedir.
Onu diðerlerinden farklý, baþka, ayrý,
üstün gördüðü için kapýlmýþ, alývermiþtir
gönlüne önce. Ama sonra baþlar düþünceleri o yönde daha çok çalýþmaya.
Düþündükçe hayranlýðý daha da artar.
Sevgilisinin her hareketi, her sözü büyük
bir anlam taþýr, ettiði her iki sözden
birisi onunla ilgilidir. Ruhsal ve kültürel
birikimleri zengin, kiþilikleri geliþmiþ iki
kiþinin çarpýþmasýndan daha büyük bir
ýþýk ve ateþ çýkar. Onlarýn birbirlerine
alýp verdiði, birbirinden gizlemek istediði
þeyler, saygýlarý, incelikleri, aradaki

heyecanýn ve ateþin daha da artmasýna
neden olur. Eðer hemen yakýnlýk baþlamamýþsa, düþünceleri gittikçe yoðunlaþýr.
Hayranlýk duyduðu, iyi ve üstün gördüðü
yönleri düþünmekten duygularý ve
düþünceleri hepten berraklaþýr, adetâ elle
tutulabilirmiþçesine belirginleþir, somutlaþýr. Bu durum, hafiflik ve arýnmýþlýk
hissini getirir ve olaylara, insanlara yaklaþýmý, bakýþý farklýlaþmaya baþlar; sanki
her þeyi, baþka insanlarý, renkleri, sesleri
her zamankinden farklý bir pencereden
görmekte, hissetmektedir artýk.
Kusurlarýný ve eksiklerini de gördüðü
halde sýrf onun olduðu için sever onlarý;
kusurlarýný onun bir özelliði gibi görmeye, hattâ onlarý yüceltmeye baþlar.
Hafif çarpýk bir aðýz, dýþa bakan bir göz,
peltek bir dil, tutuk bir konuþma sýrf ona
özgü olduðu için büyük önem taþýr. Esas
kritik durum burada baþlar. Çünkü aþýk
olan sevgilisini çok özler, hiç aklýndan
çýkmayan insaný her gün görmek, sesini
duymak ister. Birbirini görmelerinde
engel bulunmayan kiþiler ya da engelleri
kolayca aþabilecek durumda olanlar
beraberliklerinin tadýna varabilirler. Ama
tek taraflý aþklar için, çeþitli nedenlerle
biraraya gelmeleri mümkün olmayan
aþýklar için çok zor ve yýkýcý zaman
baþlar.
Normal seyrinde giden düzen, aþk birden ortaya çýktýðýnda veya bir an gelip
de farkedildiðinde, ona düþenlerin sarsýlmasýyla dengesini kaybeder; kimi taþlar
yerinden kýmýldar, o düzende yer alan
diðerlerinin rahatý kaçar, huzuru bozulur.
Onlar bozulan düzenin, kaçan rahatlarýnýn sorumlusu olarak aþka düþenleri
görürler, ki bu ilk bakýþta doðrudur.
Ailelerin, yakýn çevrenin uygun
görmediði, onaylamadýðý iliþkiler olabi-

leceði gibi, baþkalarýyla evli iki insan
arasýnda da büyük bir aþk doðabilir.
Taraflardan biri bile evli olsa, sorunlar
büyüktür. Çocuklar varsa iþler daha da
güçleþir. Aþklarýný saklý tutmayý baþaramayanlar, kendileri dýþýndakilerce
1)Onlarda rahat huzur býrakmadýklarý
için suçludurlar; 2)Kimsenin cesaret
edemediðini yapýp yasak meyvaya el
uzatmaya cüret ettikleri için günahkârdýrlar; 3)Gizliden gizliye gönüllerinde
böyle bir emeli saklý tuttuklarý için,
baðýrda beslenen bir yýlan kadar haindirler, bencildirler. Aþký yaþamak, bütün
bunlarý sineye çekmek olacaðý için de
güçtür zaten. Küçük küçük sevgilerle,
hayvanlarla, çiçeklerle, kendinin ve kimsenin rahatýný, huzurunu kaçýrmadan
idare edip gidenler de vardýr, dünyada
böyle insanlar çoktur ve bu hiç de kötü,
yavan bir þey deðildir. Ama söz konusu
olan aþksa, gerçek bir aþksa durum çok
farklýdýr.
Aþýk olan, herkesi, o güne kadar sevip
önem verdiði her þeyi, tüm dünyayý
kapýnýn dýþýnda býrakýp sevgilisiyle bir
odada, bir mekânda yalnýz, baþ baþa
kalmak ister. Bu yalnýz kalma isteðinde,
tuhaftýr ki, cinsel birleþme ihtiyacý, özellikle kadýn erkek arasýndaki aþkta
kaçýnýlmaz son olduðu halde, sanýldýðýndan daha az bir rol oynar bu dönemde.
Ona verdiði önem, gözlerinden gönlüne
akarak ruhuyla birleþme, bütünlenme,
tamamlanma isteði daha belirgindir.
Bütün duygu ve düþünceleriyle ona
akmak, onu kendine kabul etmek, ondan
gelen ýþýðýn nurunda yýkanmaktýr dileði.
Bunu gerçekleþtiremeyenler acýyla hasret
çekerler. Aþýk olanýn düþünceleri
sevgilisinden biraz uzaklaþacak gibi olsa,
onu meþgul eden, aklýný alýp baþka yer-
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lere götüren þey her neyse, sonra tekrar
kendiyle ve düþünceleriyle baþ baþa
kaldýðýnda yine dalarak onu düþünmeye
baþlar; ayný kapta karýþtýrýlan su ve yað,
durulduklarýnda biribirlerinden nasýl
ayrýlýrlarsa, o ve diðer bütün düþünceler
birbirinden süratle ayrýlýr ve sevgilisinin
varlýðý tüm duygularýný, çengele asýlmýþ
et gibi, aðaçtaki arý kovaný gibi kendinde
toplar. Bu hasreti çeken eðer kendini
toparlayamazsa erir, hasta olur, hattâ
ölebilir. Bu yüzden kimisi uzak diyarlara
atar kendini; kimisi belli mesafeyi koruyarak, onu görebileceði, sesini arada sýrada da olsa duyabileceði bir konumda
kalmaya dikkat eder. Diðer önem verdikleri insanlarý üzmemek için aþklarýný dile
indirmeden yaþayabilenler de vardýr.
Kimse bilmez, anlamaz onlarý, ama onlar
birbirlerini bilirler. Kavuþup da aþký paylaþanlara, birbirinde sevgi ile eriyenlere

ne mutlu! Baðýrlarýnda bir býçakla
dolaþanlarsa belki bir gün gelir, için için
kanayan yaralarýnýn varlýðýna þükrederler.
Çünkü esas olmasý gereken, belki bir
problemi çözer gibi aþký çözmek, onu
belli bir sona baðlamak deðildir de, o
duygu yoðunluðu içinde kývranarak,
eðilip bükülerek, yanarak baþka bir hale
gelmektir.
Ýnsan hayatýnýn bu çok önemli olgusunu yaþama nimetine erenler, eðer en az
hasarla geçebilirlerse o yolu, yani aþký
yaþayacaðým derken baþka deðerleri,
yapmalarý gereken diðer önemli þeyleri,
onuru ve kendine saygýyý yitirmeden çýkabilmiþlerse iþin içinden, artýk hiçbir zaman eskisi gibi olamayacaklarýný bilirler.
Onlar varoluþun þuurlarýnda dolaþabilmenin tadýný almýþ, sevginin inceliklerini
öðrenmiþlerse, hiçbir þey onlarý þaþýrtmaz, korkutmaz ve kanlarý hep taze akar.

Hep Biriz
Bir damla su, sen ve ben, þu gökler engin deniz
Çok uzakta bir yýldýz, birlikte bir bedeniz
Parçasýyýz bütünün, farkýmýz olsa bile,
Bir maya, bir temelden, o yüce sevgideniz.
Özcan Nardemir,
Aralýk 1988

Temmuz 1991
Acar Doðangün, Güngör Özyiðit
Findhorn Elixir’den

Gün Geldi
Þimdi Sevinmek Vakti
Findhorn Öðretileri; medyum Eileen Caddy'nin günlük
meditasyonlarý sýrasýnda "içinde duyduðu ses"in, özelde
Ýskoçya'nýn Findhorn Körfezi'nde yaþayan bir topluluða,
genelde tüm insanlýða verdiði bilgi, öðüt ve uyarýlardýr.
Findhorn Öðretileri; medyum Eileen
Caddy'nin günlük meditasyonlarý sýrasýnda "içinde duyduðu ses"in, özelde
Ýskoçya'nýn Findhorn Körfezi'nde
yaþayan bir topluluða, genelde tüm
insanlýða verdiði bilgi, öðüt ve
uyarýlardýr.
“Kýrlarýn zambaklarýný göz önüne
getiriniz, onlar çalýþýp çabalamazlar, iplik
de bükmezler. Ne var ki bütün ihtiyaçlarý
en güzel þekilde karþýlanýr. O'nun
gözünde siz onlar kadar da deðerli deðil
misiniz? Orada olan, yalnýzca fark
edilmeyi bekleyen o harika birliði düþünmeye zaman ayýrýnýz. Doðanýn bereketine bakýnýz, etrafýnýzdaki o güzelliklere
ve O'nu görünüz her þeyde.
“Bütün bunlarý görmezseniz, mesuliyet
yalnýz sizdedir. O hepinizin paylaþmasý
ve tadýný çýkarmasý için oradadýr. Ama
siz çok fazla kendinize dönükseniz,
hemen oracýkta, önünüzde olan þeyi
kaçýrmanýz çok kolaydýr.

“Gün boyunca, saðda solda yürürken,
kaç kere etrafýnýzdaki harika þeylere baktýnýz, sesleri dinlediniz ve her þey için
þükrettiniz? Çoðu zaman öyle bir telâþ
içinde, ruhunuzu yüceltecek ve tazeleyecek çok þey kaçýrdýðýnýzý, mucizeleri ve
güzellikleri içinize sindiremediðinizi fark
edersiniz, gören gözleriniz olsa. Ama
onlar her zaman oradadýr; iþ sadece gözlerinizi açma, gerçekten duyarlý olma ve
fark etme meselesidir.
“Hemen þimdi baþlayýnýz ve hayatta
gerçekten önemli olan þeyleri, ruhu
tazeleyen ve bilinci yükselten þeyleri gitgide daha çok fark ediniz. Daha çok
güzelliði içinize çektikçe, daha çok
güzellik yansýtýrsýnýz. Daha çok sevgiyi
içinize çektikçe, daha çok sevgi
verirsiniz. Dünya daha çok sevgiye,
güzelliðe, uyuma ve anlayýþa muhtaç ve
bunu verecek olan sizsiniz.
“Gönlünüzü neden þimdi açmýyor ve
bunu yapmýyorsunuz ki?!”
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GÖREN GÖZLERLE BAKINIZ
Gözlerinizi açýk tutunuz ve her zaman
uyanýk olunuz. Her þeyde O'nun elini
görünüz de sonsuzca þükrediniz.
Uyanýk olmazsanýz, hemen orada
önünüzde ya da içinizde olmakta olan
çok þeyi kaçýrýrsýnýz. Bazýlarý etraflarýndaki þaþýlacak þeylere kör bakarlar ve
böylece hayatýn mucizelerini kaçýrýrlar.
Etrafýnýzdaki küçük þeylerdeki güzelliðin, uyumun, huzurun, sükûnun farkýnda olduðunuzda, uyanýklýðýnýz artar,
hayat bir harikalar ülkesi olur. Ve siz
olmakta olan her þeye gözlerini kocaman
açýp bakan bir çocuk gibi þaþarak yaþarsýnýz. Ýþte o zaman, hayranlýkla dolu
olursunuz her an. En güzelin olacaðýný
umunuz, öyle olmasýna yardýmcý olunuz
ve böylece hayatýnýzda sýradan bir an
olmasýn. Hiçbir þeyi garanti kabul
etmeyiniz, ama her þey için þükrediniz.
Minnettarlýk, kapýlarý ardýna kadar açýk
tutar, gitgide daha þaþýlacak þeylerin hayatýnýza girmesi için. Öyleyse þükretmekten asla vazgeçmeyiniz. Iþýðýnýzýn
herkesin göreceði þekilde parlamasýna
izin veriniz.
RAHATÇA ALIYORSUNUZ,
RAHATÇA VERÝNÝZ
Gönüllerinizi her þey için sevgi ve
minnettarlýkla doldurunuz, taþmasý için.
Þükranýnýzý birer birer dile getiriniz ve
bunu hemen þimdi yapýnýz. Önünüze bir
kaðýt parçasý alýnýz, onlarý yazýnýz ve
sonra her biri için ve hepsi için þükretmeyi unutmayýnýz.
Böyle yaptýkça tüm varlýðýnýz açýlýr
ve sevinçle dolar, çünkü minnettar bir
gönül, gerçekten sevinçli bir gönüldür.
Çünkü þükrettikçe ve aldýðýnýz kaynaðý
bildikçe, O'nunla temasta olduðunuzu
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fark edersiniz ve gönlünüz hemen açýlýr,
O'na kanal olur. Ýþte o zaman O'nun
hayýrlarýný ve verdiklerini alýrsýnýz.
Almak için kendinizi açmanýz ve
karþýlýðýnda kendinizden vermeniz
gerekir. Çünkü vermeden alma, almadan
verme olmaz. Hareket her zaman iki
yönlüdür.
Bir yerden verdiðinizi, baþka yerden
alýrsýnýz mutlak. Her ne ise o, sadece
sizde olaný veriniz, rahatça ve sevinçle
veriniz ki size bin katý olarak dönsün.
Þartsýz ve serbestçe verip vermediðinize
bakýnýz. Çünkü bir þey yanlýþ ruhla ve
belli þartlar altýnda verilmiþse, hudutlar
ve sýnýrlamalar getirir; oysa vermede
bunlar olmamalýdýr.
Býrakýnýz hayatýnýzda bir alýþveriþ ritmi
olsun, býrakýnýz hayatýnýz düzgünce ve
rahatça aksýn, gelgitin alçalýp yükselmesi
gibi.
O sizin her ihtiyacýnýzý bilir, onlarý dile
getirmeseniz de, onlar en güzel þekilde
karþýlanýrlar. O olmakta olan her þeyi tam
kontrol etmektedir ve her þey O'nun tam
onayýndan geçer. O'nun açýlmakta olan
planýnýn kusursuzluðunu görünüz. Onda
acele ve telâþ yoktur; bir þey açýldýðýnda,
büyük hýzla açýlabilir, ne var ki büyük bir
huzur ve sükûn içinde, tam zamanýnda ve
dakikasý dakikasýna.
Hiçbir þeyden korkmayýnýz, çünkü
O'na inanýp güvendiðinizde, korkulacak
bir þey kalmaz. Þimdi biliyorsunuz ki, O
sizinle olduðunda, hiçbir þey size karþý
olmaz.
O her birinizdedir, öyleyse içinizde
ve dýþýnýzda, O'nun gerçekleþen Planý'ný
görünüz. Ýçeride baþlayan, dýþarýya vurur.
Öyleyse içinizdeki hiçbir þeyin onu engellemesine izin vermeyiniz.

HAMD, SEVGÝ VE
MÝNNETTARLIK ÞARKILARI
Her þey için sonsuzca minnettar
olunuz. Her zaman hamd, sevgi ve minnettarlýk þarkýlarý olsun dudaklarýnýzda.
Her zaman minnettar olunacak bir þey
vardýr. Görünüþte iþler ne kadar güç olursa olsun, þükredeceðiniz bir þeyler
arayýnýz ve yalnýzca bunu yaptýðýnýzda
titreþimleriniz yükselecek ve bütün dertleriniz yok olup gidecektir.
Gönlünüz minnettarlýk ve sevgi ile dolduðunda, olumsuz bir þeye yer kalmayacaktýr. Kendinize acýmak ve kendine
dönüklük, titreþimleri düþürür ve sizi
yüksek benliðinizden koparýr, sonunda
kendinizi karanlýkta yürüyor bulursunuz.
O'nun sevgisinin yüceliðini, O'nun
ýþýðýnýn büyüklüðünü fark ettiðiniz de,
bu halden kurtulursunuz. Bütün
yapacaðýnýz, bunu bilinçli olarak farketmek ve bunun için þükretmektir. Böylece
endiþe bataðýndan muhteþem ýþýða yükselebilirsiniz.
Güveniniz O'na olsun, baþkasýna deðil.
O zaman tek baþýna durabilir ve her þeyi
yapabilirsiniz. Çünkü tüm dýþ destekler
kalkmýþtýr ve siz baþkasýndan aldýðýnýz
gerçeðin, bilginin ve buyruklarýn koltuk
deðneðine dayanmaksýzýn, ýþýkta
yürüdüðünüzü görürsünüz. Çünkü her
þey içinizdeki derinlikten, her þeyin kaynaðýndan, O'ndan gelmededir.
Gerçekten yaþamanýn tek yolu budur,
çünkü siz O'nda yaþamakta, O'nda hareket etmektesiniz ve varlýðýnýz O'ndandýr.
Bunun dýþýnda her þey yavandýr. Hiçbir
þey O'nunla doðrudan temasýnýzdan daha
önemli deðildir. Bunu gerçekten bulduðunuzda, sýrlarýn sýrrýna erersiniz.
O'nunla yaþadýðýnýzda, her þeyi O'nun
adýna yaparsýnýz. Bunu böyle yapýnýz da

O'nun olan her þey sizin olsun.
Hayat öylesine basit ki! Onu siz
karýþtýrýyorsunuz. O'nunla doðrudan kontaðý herkes kurabilir. O bütün hazýr olanlar için oradadýr ve elbette aramayý ve
bulmayý seçenler için. Yalnýzca ararsanýz,
bulabilirsiniz ve özlem derin olduðunda
karþýlýðý gelecektir.
Þimdi artýk o vakittir, insan bir kere
daha O'nunla yürüyecek, O'nunla
söyleþecek ve O'nun sesini duyacaktýr
baþlangýçta olduðu gibi. Ýnsan tam
daireyi tamamladý, yücelerden derinlere
indi ve þimdi gene yükselmekte.
VAKÝT GELDÝ
Vakit, büyük sevinç vaktidir. Vakit,
O'nun yasalarýna uyma, bunu yaþama ve
gösterme vaktidir. Herkesin görmesi için
mucize üzerine mucizelerin olma vaktidir ki; böylece O bilinecek ve þaný
yücelecektir.
Vakit bazýlarýnýn duyup þaþtýðý Altýn
Çað'ýn vaktidir. Bütün kargaþa ve karmaþadan herkesin görmesi için O'nun
Yeni Çað'ý parlayarak çýkagelecektir.
O'nun ýþýðý herkesin görmesi için parladýðýnda, dünya yüzündeki karanlýk
silinecektir. Ve hiç kimseden gizlenmeyecektir. Kabul edenler onda, Yeni
Çaðda, ýþýk, sevgi ve gerçeðin çaðýnda
yürüyecektir.
O'nun yollarý ne kadar güzeldir! Siz o
yollarda yürüyünüz. Seçim her zaman
sizindir. Neden þimdi seçmiyorsunuz?
Yarýn çok geç olabilir. Hep var olan
muhteþem þimdiden daha iyi bir zaman
yoktur. O halde bunun üzerinde
düþünerek zaman kaybetmeyiniz, ama
gerçekten bunun için bir þeyler yapýnýz.
Yaþamýnýz bir hamd, sevinç, þan ve
þükür þarkýsý olsun.
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Þubat 1998
Nelda Bayraktar

Erdemler, Ýnsan, Ahlâk
"O aðacýn meyvesinden
yer yemez Âdem
Karþýsýna çýktý ikilem
Bir anda
vesvese verenin þerri
Diðer yanda
Rabbin hayýr iþleri
Þerre yaklaþtý
sýkýldý, bunaldý
Hayra yaklaþtý
bilgiyle doydu
Sevgiyi aradý buldu
Daha nice Âdemlerin
kýzlarý, oðullarý oldu
Yaratan’ýn ince düzeni
Hep böyle döndü durdu
Erdem meyveleri
bir bir olgunlaþýnca
Onlarý insanlarýn
hizmetine sundu"
N.B.
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En yüksek iyi, erdem ve bilgelik tâ
ilkçaðlardan beri o devrin ileri düþünen,
toplumun realitesinin önündeki filozoflarý tarafýndan belirlenmiþ yüksek
ahlâk öðretileri olmuþ. Örneðin Stoacýlar
(M.Ö 4. yüzyýldan M.S 2. yüzyýla kadar
etkin olmuþlar) en yüksek iyi ve en yüksek amaç ya da mutluluða ancak doðaya
uygun yaþayarak varýlacaðýna inanýyorlardý. Bunun için de insanýn aklýyla bilgisini kullanarak bütünü kavramasý (yani
dünyanýn düzenini) ve buradaki yasalarý
yine aklýyla görüp bilmesi ve uygulamasý
gerekiyordu. Dünya düzeni ile uyum hali
ise erdemler þeklinde ortaya çýkýyordu
insanda. Yani insaný erdeme daima doðru
görüþ ve bilgi götürmekteydi.
Yine ilk çaðda Sofistler, Yunanlýlarýn
tek otoritesi olan yasa ve geleneklerin
karþýsýna doða yasalarýný getirerek yeni
bir görüþ ortaya attýlar. Sofistler karakterce doðru olmayý erdemli olmak olarak
ele alýyorlardý. Öte yandan toplum
yaþamý için doðru olan her þey de bunun
içine girmekteydi. Erdemin öðretilebileceðine ve öðretilmesi gerektiðine inanýyorlardý. O güne deðin sadece törelere ve
geleneklere baðlý ahlâk öðretilerini de
böylelikle eksikleriyle yeniden ele alýp
öðretiyorlardý. Diðer yanda Sokrat,
erdem için: "Ne öðreteni vardýr ne de
öðreneni" diyordu. Ona göre insan ya
erdemli doðar ya da doðmazdý. Sokrat,
erdemli nice devlet adamlarýnýn erdemlerini çocuklarýna öðretemediklerinden
yola çýkarak: "Erdem öðretilemez,
öðretilseydi bilim olurdu" diyordu. Yani
erdemi bir Tanrý baðýþý olarak görüyordu.
Öyle bir Tanrý baðýþý ki, adalet, cesaret,

ölçülülük, yüreklilik, doðruluk gibi
erdemler aslýnda tek bir özden, tek bir
erdemden çýkýp çeþitleniyordu. Ýnsan en
yüce güzelliðe kavuþmak için de bunlarý
ortaya koyuyordu.

Sokrat'ýn öðrencisi olan
PIaton'un Ahlâk öðretisi ise üç
önemli nokta üzerinde toplanýyordu:
1. Ahlâksal eylemlerimizin en
son noktasý ya da amacý: En
yüksek iyiyi bulmaktýr
2. Ýyinin tek kiþide gerçekleþmiþ hali: Erdemdir
3. Ýyinin topluluk yaþamýnda
gerçekleþmesi: Devlettir.
Tüm ilkçað filozoflarýnýn ahlâk öðretilerinin temelinde olduðu gibi Platon'un
öðretisinde de mutluluk iyiye sahip
olmak demekti. Yani en yüksek iyi
sorusu daima mutluluða sahip olmakla eþ
anlamlýydý. "Bizi mutlu yapmayan hiçbir
bilimin deðeri yoktur" diyordu Platon.
Erdemlerin ruhu mutlu kýldýðýný, kötülüðün ise mutsuz yaptýðýný söylüyordu.
Hattâ erdem, ruhun doðru niteliðinden, iç
düzeninden, ruhun saðlýðýndan ve uyumlu olmasýndan baþka bir þey deðildi.
Platon yalnýz erdemli kimsenin ruhunda
egemen olanýn akýl olduðuna, yalnýz
erdemli insanýn bundan dolayý mutlu ve
huzurlu olduðuna inanýyordu. Platon'a
göre tutkularýný baþ tacý eden insan yoksuldu, korku, kaygý ve huzursuzluk
içindeydi.
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Platon'un ortaya koyduðu dört
temel erdem þunlardý:
1. Bilgelik: Aklýn erdemidir.
Akýl, bilgelik sayesinde ruha
egemen olur.
2. Yiðitlik: Korkulacak ve
korkulmayacak þeyler üzerinde
aklýn yargýsýdýr, haz ve acýya
karþý insaný korur.
3. Ölçülülük: Kendine egemen
olma, gönlünün ve isteklerinin
akla baðlý olma halidir.
4. Adalet: Bu son erdemle
bütünün uyumu kurulur. Adalet
erdemiyle ruhun iç durumu, iç
eylemlerindeki düzen ve ödev
yerine getirilir. Adalet bütün
erdemleri kendisinde toplayan
en yüksek erdemdir. Þayet bir
kiþi kendinde bu erdemi gerçekleþtirmiþ ise en yetkin insan
olmuþ demektir.
Kendi çaðý da dahil Ortaçað'ý da etkilemiþ olan Aristotales (Aristo) ise erdemi
baþlýca iki çeþide ayýrýyordu: a) Akla
uygun, düþünce erdemleri, b) Karakter
erdemleri yani etik erdemler.
Aristo: "Her varlýk basamaðýnýn
kendine özgü bir en yüksek iyisi vardýr.
Bunu belirlemek ahlâk öðretisinin iþidir.
Ýnsan eylemlerinin en son amacý en yüksek iyiye eriþmektir" diyordu. En yüksek
iyi Aristo'nun etik çalýþmalarýnýn en
üstünde bulunuyordu ve tüm ilkçað filo-
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zoflarý gibi o da en yüksek iyiyi mutlulukta görüyordu. Bu mutluluða ise yalnýz
erdemli insanlar ulaþabiliyordu. Erdemi
tüm aþýrýlýklarýn ortasý olarak gören
Aristo, gerçek karakter erdemlerinin tek
tek olaylar içinde yaþayarak ortaya çýktýðýný söylüyordu.
Bir insan çok iyi sanatçý, çok iyi bir
matematikçi olabilirdi. Kendi konusunda
düþüncelerini çok iyi disipline edip aklýný
çok iyi kullanabilirdi ama ahlâk yönünden eksikli olabilirdi. Ýþte bunlarý yaþayarak, her þeyin doðru olan ortasýný
bularak gerçekleþtirecekti. Ahlâksal
eylemlerimizin görevi de bu doðru ortayý
bulmaktý. Örneðin cömertliðin, müsriflikle cimriliðin doðru ortasý olmasý gibi...
Ortaçað'ýn dünyasýna baktýðýmýzda ise,
önce karanlýk bir devir ondan sonra da
aydýnlanmanýn geldiðini görüyoruz.
Yoðun din baskýsý altýnda olan Avrupa'
da bilindiði gibi karanlýk güçler iþbaþýnda idi. Ahlâk öðretilerinin tamamý dinsel
kaynaklara dayandýrýlýyor, ancak diðer
yandan ilkçaðdaki filozoflarýn rahatlýkla
ortaya atabildikleri "ahlâklý olabilmek
için özgür olmak gerek" ilkesi rafa
kaldýrýlýyordu. Çünkü insanlarýn özgürlükleri engizisyon mahkemeleri tarafýndan ellerinden alýnýyordu. Hür düþünceye
gelen yasak, suçlarý ve suçlularý da arttýrýyordu. Böylece toplum, erdemli insanlar, mutlu insanlar, en iyi ve en üstün
ahlâký gözeten insanlar çýkartamýyordu.
Baðýmsýz düþünce, etik deðerlerin
felsefi görüþlerden güç kazandýðý
Aydýnlanma Dönemi'nde gerçekleþti.
Tabii ki bu noktalara gelinmesi için de
uzun ve kanlý mücadelelerin geçirilmesi
gerekti. Bu dönemden sonraki etik
anlayýþýnda yararlýlýk kavramýnýn yer
almaya baþladýðýný görüyoruz. Bu

baðlamda Bacon'ýn: "Gerçek erdem
topluma yararlý eylemde bulunmaktýr"
dediðini, 18.yüzyýla damgasýný vurmuþ
olan Kant'ýn ise Klasik ilkçað filozoflarýnýn "mutlu olmak için nasýl yaþamalýyým" arayýþlarýnýn yerine "benden
istenen nedir, benden beklenilen nedir'!"
anlayýþýný, yani diðer bir anlamda ödev
anlayýþýný getirdiðini görüyoruz.
Anlaþýlacaðý üzere, çaðlarýnýn önünde
giden düþünürler kendi çaðlarýna fikirleriyle iþte böyle ýþýk tutmuþlar. Ahlakýn
inceliklerini, erdemleri, en yüksek iyiyi
anlatýrken toplumlarýný da bulunduklarý
seviyeden daha yukarýya çýkarmak
istemiþler. Toplumlar ise çeþitli olaylar
ve savaþlarla kalýptan kalýba dökülerek
günümüze kadar gelmiþler.

Ahlâk Anlayýþýmýz
Ne Olmalý?
"Yanlýþla doðruyu, iyi ile kötüyü birbirinden ayýrmamýzý ve erdemlerimiz ile
kusurlarýmýzý, yaptýklarýmýz ile
sonuçlarýný kýyaslamamýzý en doðru ve
en güzel þekilde saðlayabilecek ahlâk
anlayýþýmýz ne olmalýdýr?" diye
kendimize sorduðumuzda, doðru yaþamanýn usulünü ve ilkelerini bize öðreten
büyük bir rehber varlýðýn, önce temiz ve
büyük ahlâka sahip olmamýz ve týpký
gülyüzlüler gibi üstün ahlâkýn yüceliklerine ulaþmamýz ile ilgili öðütleri ve
dilekleri geliyor hatýra. Hemen ardýndan
ise tüm insanlarýn özde bir kardeþ olduklarý ve Yaratanýn Sevgisinden Varedildikleri gerçeði ...
Peki öyleyse tüm insanlar için geçerli
olabilecek ahlk kurallarýnýn oluþmasý
mümkün olacak mýdýr? Tüm insanlar

yanlýþ ve doðrunun, iyi ile kötünün ne
olduðunu ayný þekilde ayýrt edebilecekler
midir? Erdemli insanlar her yerde ayný
kabulü görecekler midir? Hattâ bu sorularý daha detaylandýrýp alt baþlýklara
ayýrdýðýmýzda örneðin, cinsel tacizde
bulunanlara, teröristlere, otönazi isteyenlere, kiralýk annelere, kopyalanmak
isteyenlere varolan yasalarýn haricinde ne
gibi ahlâki bakýþ açýsýyla bakacaðýmýz da
önem taþýmaktadýr.
Günümüz dünyasýnda ahlâk deðerlerini
dinsel öðretiler oluþturmakta. Ama dinlerin sadece þekilde kalmasý artýk insanlara yetmez durumdadýr. Bu nedenle de
radikal ahlâk ortaya çýkmaktadýr. Buna
bir de hiçbir deðer tanýmayan insanlarýn
özgürlük adýna her türlü þeyi yaptýklarý
bir deðerler sistemini de eklerseniz
yukarýdaki soruya cevap vermek
görünürde zor gibi gözükmektedir.
Ancak dünyanýn neresinde doðmuþ
olursa olsun, hangi sistemin içinde
yetiþmiþ olursa olsun deðiþmeyecek tek
gerçek, her insanýn Yaratanýn
Sevgisinden Varedilmiþ olduðu
gerçeðidir. Dolayýsýyla da özündeki
deðerlerin aynýlýðýdýr. Bu nedenle de
evrensel ahlâk deðerlerine de ayný cevabý
vermesi zor olaný kolaylaþtýrmaktadýr.
Bu, insanlarýn kullandýklarý arabalarýn
nitelikleri konusunda pek çok fikre sahip
olduklarý halde arabalarýnýn rahatlýðý
konusunda ayný fikirde olmamalarýna
benzemektedir.
Günümüz dünyasýnda ahlâk, her türlü
iletiþim olanaðýndan en güzel þekilde
faydalanan insanýn hayatýnda her an
karþýsýndadýr. Çocuk yetiþtirirken, yaþlý
büyüklerine bakarken, arkadaþlarýyla,
dostlarýyla ve düþmanlarýyla olan iliþkilerinde onunla her an yüzyüzedir.
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Erdemli, faziletli insanlara artýk her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Teröristlerle ilgili karar verecek
olan mahkeme baþkanýnýn en yüksek
adalet bilgisinin dýþýnda adalet erdemine
de sahip olmasýný diliyoruz. Ýnsanlarýn
gizliliklerine fütursuzca girilirken erdemli insanlarýn baþlarýnda bulunduðu kuruluþlarýn olmasýný istiyoruz. "Ben Tanrý
gibi olacaðým. Ýnsanlarý kopyalayacaðým"
diyen doktora ayaðý yere basan etik
kurallarý ile cevap verecek insanlar
bulunmasýný arzu ediyoruz. Ama bu,
hangi etikle hangi kurallarla yapýlacak?
Günümüz insanýn ahlâki duyarlýlýðý
önemli ölçüde yitmiþtir de diyebiliriz.
Çaðdaþ toplumlarda artýk neyin doðru
neyin yanlýþ olduðu üzerine birçok sorunun yanýtý bile belli deðildir. Tüm bunlara Bentham ve Mill'in geliþtirdikleri
"Faydacýlýk Teorisi" mi, yoksa Kant'ýn
"Ödev Ahlâký" mý cevap verecektir?
Bentham ve Mill bilindiði üzere
Faydacýlýk Teorisinde birey olarak
insanýn davranýþlarýna dikkat çekmiþlerdi. Her birey daima en çok insanýn mutluluðunu saðlayacak þekilde davranmalýydý. Kant ise "Bana düþen nedir,
toplum için benim ödevim nedir?"
sorusunu sormasýný istiyordu bireyin.
Bizce, insanýn önce "Ben kimim" diye
sormasý gerekiyor kendisine. Sonra da
onu Sevgisinden Varetmiþ Olan'ý tanýmasý ve O'nun yarattýðý düzeni ve o
düzenin ince iþleyiþini de ... Ýþte böylesine bir düzende yaþýyoruz biz eksikli
varlýklar. Çeþitli tecrübeler yaþayarak
öðreniyoruz, olgunlaþýyoruz. Üstün
Ahlâkýn yüceliklerine ise nefsimize ve
arzularýmýza hakim olarak, kötülüklerin
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her çeþidinden korkarak, O'nun yapma
dediklerini yapmayarak, yalan söylemeyerek, yalan davranýþta bulunmayarak,
haksýzlýk yapmayarak, gýybet yapmayarak, kin tutmayarak, iyiliði ve doðruluðu çok iyi bilerek ve uygulayarak,
çalýþmayý baþ tacý ederek, bilgimizi ve
sevgimizi artýrarak varabiliyoruz ancak.
Ýnsana hizmet etmenin en büyük ibadet
olduðunu bilerek de. Yani "ahlâki normun temeli, insanýn doðruyu yaparken
bencillikten uzak olmasýdýr" diyebiliriz.
Kendisi için çýkar bekleyerek doðruyu
yapmasý da deðil.
Nasiplerimizle birbirimize baðlandýðýmýz ve hak sýnýrlarýmýzýn birbirine
çok yakýn olduðu insan kardeþlerimizi
gözeterek ve yaptýðýmýz, ortaya koyduðumuz her þeyi sorgulayarak en
doðruyu ve en iyiyi yapmaya çalýþmalýyýz. Yaptýklarýmýzýn sonuçlarýný da
düþünerek eylemlerimizi planlamalýyýz.
Diðer bir deyiþle: a) Doðru mudur? b)
Faydalý mýdýr? c) Gerekli midir? d)
Zorunlu mudur? sorularýný sorarak. Bu
da bir nevi ahlâki yargýdýr ve deðer
biçmedir. Deðer biçmek ise önyargýlardan uzak olmalýdýr. Ýþte bu nedenle
insanýn kendini önce fethetmesi önemlidir. "Adil olabilmek için sevmeyi bileceksiniz" diyen bir yüce varlýðýn gerçek
sevgi ile adaleti nasýl birleþtirdiðini iyice
anlamak için de.
Dünyada nasýl yaþamamýz gerektiðini
metodlarýyla en ince ayrýntýsýna kadar
kavrayabilirsek ve bunlarý uygulayabilirsek ahlâki kurallarýn gelecek kuþaklara
da iletilmesini saðlayabiliriz. Böylece
insanlýk, ahlâk aðacýnýn erdem meyvelerinden uzun süreli beslenebilir.

Kasým 1991
Rýdvan Günseli

Biz Doðuþtan Zenginiz
Size bir haber! Hepimiz doðuþtan
zenginiz. Hem de trilyoner. Daha doðduðumuz andan itibaren. Babamýzdan
hanlar hamamlar kalmasýna gerek yok.
Mýsýr'daki büyük büyük dedemizin bize
altýnlar býrakmasýna ihtiyacýmýz yok. Biz
zenginiz. Ýki gözümüz, iki bacaðýmýz,
böbreðimiz, kalbimiz, beynimiz var ya!
Yirmi dört saatlik dolu dolu günlerimiz,
her biri üç yüz altmýþ beþ gün süren yýllarýmýz var. Üzerinde rahatça tecrübe
yapabileceðimiz dünyamýz var. Aklýmýz,
gönlümüz ve ruhumuz var. Tanrý ile ayný
özden varedilmiþ aslýmýz var.
Polyannacýlýk oynadýðýmý düþünmeyin
lütfen. Ben her kötü durumun, bir de iyi
yaný vardýr diye bir þey söylemek
istemiyorum. Sayýlardan, paralardan
bahsediyorum.
Örneðin, iki tane saðlam böbreðe sahip
olmak ne demek biliyor musunuz? Onar
milyondan en az yirmi milyon! Ya diþlerimiz! Bütün diþlerimizi baþtan baþa
porselenden tekrar yaptýrmaya kalksanýz,
yaklaþýk 32 milyon ödemeniz gerekir.
Üstelik bu diþler kendi diþlerimiz kadar
saðlam ve uzun ömürlü olamazlar.
Asýl diþlerimizin minesi elmas kadar
saðlamdýr. Diþimiz 50 kiloya yakýn bir
basýnca dayanýklýdýr. Ya porselen diþler,
elma ýsýrýrken bile dikkatli olmalýsýnýz.

Üþenmeden gittim protezcileri
dolaþtým. Saðlam bir ayaðýn kötü bir
kopyesi bile olamayacak tahtadan bir
ayak protezi bile 40 milyona yakýn bir
deðerde. Tabii bu ayak hiçbir þey hissetmiyor, kývrýlýp, bükülmüyor, bu ayakla
koþulmuyor. Fonksiyonlarýna göre böyle
bir protez 80-100 milyona çýkabiliyor.
Renkleri birbirinden ayýran, her þeyi
net ve açýk görmemizi saðlayan gözlerimiz ne kadar dersiniz? Böyle mükemmel
bir organ için fiyat tespit edebilmek çok
güç. Ama sadece miyop, hipermetrop
gibi bir göz kusuru bile Rusya'da lazer
tedavisiyle en az yirmi milyona çýkýyor.
Ya gözün kendisi?
Þimdi de gelelim beynimize, o harika
âlete! Bir kere þunu hemen söylemeli,
hiçbir bilgisayar insan gibi düþünemez.
Yapay zekâ sadece bilim kurgu eserlerinin bir konusu olarak kalmýþtýr.
Diyelim ki iþyerinize bir bilgisayar alacaksýnýz. Muhasebe kayýtlarýný, maaþ
bordrolarýný, depo kayýt bilgilerini v.s.
yükleyeceksiniz. IBM bilgisayar. O
zaman bir milyara yakýn bir parayý gözden çýkarmanýz gerekir. Üstelik bu bilgisayarý insan zekâsý düþünmüþ ve
geliþtirmiþtir. Ya süper bilgisayarlar?
Nasa'da uzay araþtýrmalarýnda ya da
Pentagon'da kullanýlan örnekleri.
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Herhalde onlar milyarlarla ölçülüyordur.
Yok hayýr! Artýk organlarýmýzý paraya
vurmaktan vazgeçelim.Çünkü bana
saygýsýzlýk yapýyormuþuz gibi geliyor.
Asla parayla ölçülemeyecek deðerlerden
bahsediyoruz çünkü. Peki bunlar neyle
ölçülür acaba? Ya da bunlar bize neye
karþýlýk verilmiþtir?
AKLIMIZ GÖNLÜMÜZ ve
RUHUMUZUN MADDÝ KARÞILIÐI
NE KADARDIR?
Diyelim ki, bütün bu organlarýn
fonksiyonlarýný yerine getirecek araçlarý
geliþtirdik. Ya insanýn aklýný, gönlünü,
ruhunu ve Yaradan’dan aldýðý özünü kaça
mâl edebiliriz acaba?
Bunlarý düþündükçe bizim týpký Milli
Piyangodan milyarlar kazanmýþ þanslýlar
gibi þýkýr þýkýr oynamamýz gerekmez mi?
Sevinçten havalara uçmak yakýþmaz mý
bize?
Bir þiirinde Orhan Veli "Hava bedava,
su bedava" diyordu. Gerçekten her þeyin
parayla alýnýp satýldýðý günümüzde,
havanýn bedava olmasý ne düþündürücü
deðil mi? Ýki kilo havanýn ikibin liraya
satýldýðýný düþünün. (Bu hava kirlenmesi
böyle devam ederse olacaðý budur) her
nefes alýþýmýzda birkaç bin lira ödemememiz gerekecekti o zaman.
Tutsaklýða mahkûm edilmiþ bir insan
için, bir gün bile ne kadar deðerlidir?
Bazý mahkûmiyetlerin para cezasýna
çevrilmesi de zamanýn deðerini açýkça
gösteriyor bize. Örneðin geçenlerde
Tuncay Mataracý bir yýla yakýn bir
mahkûmiyetine karþýlýk istenen sekizyüz
milyonu ödeyemediði için tekrar ceza-
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evine dönmesi gerekmiþti. Bu hesaba
göre yýlda sekizyüz milyondan seksen
yýllýk bir ömür altmýþ-yetmiþ milyara
gelir.
Ya her þeyi bilip bulabilecek aklýmýz,
hafýzamýz. Ölmeyen ve yok olmayan
ruhumuz? Evet biz potansiyel bir zenginliðe sahibiz gerçekten. Bu potansiyel
enerjiyi harekete geçirir kullanýrsak, her
türlü zenginliði üretebiliriz, hem kendimiz, hem de baþkalarý için.
Ama kullanmazsak bu zenginliði, hattâ
fakir olduðumuzu sanýp talihimize küsüp
oturursak biraz ayýp olur herhalde!
EMANETÝ
DEÐERLENDÝRMEK GEREK
Bunca zenginliðe durup dururken sahip
olmanýn bir bedeli olmalý. Ýnsan gezsin,
dolaþsýn, yesin içsin sonra da ölüp gitsin
diye bu kadar zenginlik verilmez. Biz
uðraþýp, emek vererek, masraf ederek bir
þey ortaya çýkardýðýmýz zaman, bunu bir
amaçla yapýyoruz. Ayakkabý imâl ediyoruz, giymek için. Kütüphane yaptýrýyoruz, kitaplarýmýzý koymak için. Her
ortaya çýkan ürünün bir yapýlýþ amacý
var. Ýnsanýn olamaz mý? Þüphesiz ki var.
Kendisine verilmiþ olan bedeni, aklý,
zamaný hep belli bir amaçla kullanmak
üzere yaratýlmýþ. Güneþ hep bu amaç
için, soluduðu hava bunun için, üzerine
bastýðý toprak. Hep düþünmek, anlamak
insanlara ve kendine yararlý ürünler vermek üzere çalýþmak için bu zenginlikler.
Ellerimizi üretmek için kullanmazsak,
bir gün gelir bizden þikâyetçi olurlar.
Çünkü bunun için yapýlmýþlardýr. Gözler
gerçeði görmek ve güzel bakmak için

yapýlmýþlardýr. Bunu yapmazsak, bizi
yapýcýlarýna þikayet ederler bir gün.
Aklýmýz düþünüp bulmak üzerine programlanmýþtýr. Aksi halde bunun bedelini
ödemek zorunda kalýrýz bir gün. Ýnsan
ömrü milyarla ölçülemeyecek bir hazine
iken, biz onu mirasyedi gibi harcarsak,
borçlu gideriz öte dünyaya.
ÝNSAN BEREKET ÝÇÝNDE
YAÞAMAK ÝÇÝN VAREDÝLDÝ
Bu kadar zenginlik içinde olup da
zenginlik üretmemek suç iþlemek gibi

bir þey. Ve aslýnda insan yoksulluk,
sefillik ve çaresizlik içinde sürünmek
için deðil; bolluk, bereket ve neþe içinde
yaþamak üzere programlanmýþtýr. Ama
bunlara elindeki imkânlarý kullanýrsa
eriþebilir. Bunlarý kullanýp kullanmamak
ona kalmýþtýr. Bu konuda tamamen
özgürdür.
Onun için fakirlik, mutsuzluk, hüzün
ve çaresizlik kader deðildir. Bunlar
deðiþtirilebilir. Yeter ki biz elimizdeki
hazinenin farkýna varalým. Onu kullanalým. Zenginliklerimize, ürettiklerimizle yeni zenginlikler katalým.

Çocuklar
Çocuklar etrafýmda
Çocuklar cývýl cývýl
Çocuklar kelebekler gibi renkli
Hangisi bulacak birgün mutluluðu,
Hangisinin altýn olacak tuttuðu…
Hangisinin önünde varsa hüzün,
Hangisini bekliyorsa bir keder, ,
Tanrým hepsini bana ver.
Özcan Nardemir Eylül, 1984
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Mayýs 1977
Gönül Akkor

Sevgi Üstüne
Arabamý iki tarafý aðaçlýklý dar yoldan
geçirip, beyaz taþ bir duvarýn önüne park
ettim. Az çok bakýmlý bir parkýn orta
yerinde bir büyük heykel gördüm. Eli
çenesinde düþünen bir insaný tasvir ediyordu bu. Heykelin alt kýsmýna ise: "Deli
deðil, akýl hastasý" yazmýþlar. Deliler bu
sözden alýnýyorlar demek...
Büyük demir kapýyý itip hastanenin
bahçesine girdim. Daha kapýda bir takým
deliler etrafýmý sarýp para ve sigara istediler. Kimisi mantomu ve çantamý elledi.
Kimi yüzüme bakýp sýrýttý. Aralarýndan
sýyrýlýp yürüdüm. Ya biri boðazýma sarýlsaydý diye ürktüðümü itiraf ederim.
Böyle bir yere ilk defa geliyordum.
Bizim Müzeyyen Haným teyzenin gelini
için hafiften tozuttu dediler. Hastaneye
yatýrmýþlar. Kýzý çok severdim. Çok aklý
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baþýnda görünürdü. Öyle deli meli olacak
hali yoktu. Þaþýp kalmýþtým duyunca.
Bugün de iþim bu taraflara düþünce,
elime bir demet çiçek alýp, gidip kýzcaðýzý bir ziyaret edeyim dedim.
Lâkin kapýdan içeriye adýmýmý atar
atmaz yanlýþ bir iþ yapmýþ olduðumu
anladým. Esasen yorgun ve sýkýntýlý idim.
Kendi dertlerim baþýmdan aþkýndý. Þimdi
þu gördüðüm manzara beni daha çok
üzüp, en koyu bir karamsarlýðýn içine
atacaktý. Ne ettim de böyle bir ziyaret
için bu kadar bunalýmlý bir günümü seçtim diye düþünüp yürürken, bir de baktým kapýsýnda 9- A yazýlý bir taþ binanýn
önüne gelmiþim. Binanýn etrafýný yarýsý
taþ, yarýsý demir parmaklýk bir duvarla
çevirmiþler. Demir parmaklýklarýn arasýndan hastalar bakýyor.
Saç baþ periþan, gözler anlamsýz, bezgin ve çoðu diþleri dökülmüþ aðýzlarýnda
abuk sabuk lâflarla yarý sýrýtkan. Kimi
kollarýný demir parmaklýklarýn arasýndan
uzatýp, beni tutmak ister gibi...
Görebildiðim kadarýyla üzerlerinde
boyuna çizgili soluk birer entari var.
Týrnaklarý simsiyah ve elleri çatlak..
Ne zaman aðlamaya baþlamýþ olduðumu hatýrlamýyorum. Dönüp üzerimdeki
yakasý kürklü mantoma ve sýmsýcak
çizmelerime baktým. Ýçim yandý.
Elimdeki menekþe demetiyle þaþkýn ve
gözlerimden boynuma süzülen sicim gibi
yaþlarla o anki aczimi anlatamam.
Ezildim, utandým, öldüm sanki.
Bir an bütün dünya silindi. Müzeyyen
haným teyzenin gelini, dertlerim, sýkýntýlarým, her þey her þey...

Elimdeki menekþeleri fýrlatýp attým.
Bana uzanan ellere koþtum. Benden
þefkat bekleyen, anlayýþ bekleyen,
dostluk bekleyen ellere. Öpesim geldi o
çatlak elleri. Korktum deli derler diye!
Bin yýllýk arkadaþlarýydým sanki onlarýn.
Etrafýmý sardýlar. Tek tek baðrýma
bastým her birini. Hep bir aðýzdan bir
yýðýn þey istediler. Koþup gittim, bütün
istediklerini hastanenin köþesindeki
bakkaldan alýp getirdim. Sigara paketlerine saldýrdýlar. Yoðurtlar, simitler, sakýzlar, çikolatalar, gazozlar, meyveler ellerimden uçtu. Kimisi üstüme baþýma
döküldü. Kirlenmedim!..
Bahçenin bir köþesinde, bir dahaki
ziyaretimde benden 38 numara pantolonla, balýkçý yakalý kýrmýzý bir kazak
isteyen iki genç kýzla oturup, kiminin
itiþip çekiþmesini, kiminin getirdiklerimi
yiyiþini ve kiminin de sigarasýný acele
acele, sanki biri kapýp kaçacakmýþ gibi,
etrafý endiþeli nazarlarla kontrol ederek
ve dumaný ciðerlerinin en ücra köþelerine
kadar çekerek efkârla içiþini seyrettim.
Yanýmdaki kýzlardan birinin eline baktým, iþaret parmaðý ile orta parmaðýnýn
arasý yanýktý. Sorduðumda: "Her zaman
bulamayýz abla, bu meret sonuna kadar
içeyim dersen, böyle yakýyor iþte" dedi.
Ellerini tutup sevdim. Tekrar geleceðimi,
öbür istedikleriyle, bolca sigara da
getireceðimi söyledim.
Usulca kalktým. Çýkýþýmý fark etmediler bile. Azap içinde geldiðim yoldan,
bir baþka dünya görüþü ve büyük bir
huzurla, neþe içinde döndüm hafiften bir
þarký mýrýldanarak insanlýk, kardeþlik ve
sevgi üstüne...

Bir Gün
Kendim için akmaz gözyaþým yere,
Sitem etmedim hiç þansa, kadere,
Gönlüm hiç düþmedi yeise, kedere,
Ýnsanlýk yolunu bulacak bir gün.
Gönüller bulanýk sevemez þimdi,
Eller, elleri tutamaz þimdi
Kin, gýybet gönülden çýkamaz þimdi,
Ýnsanlýk yolunu bulacak bir gün.
Aðam, paþam sensin denmede þimdi,
Kötüler, iyileri yenmede þimdi,
Sevginin ateþi sönmede þimdi,
Bu ateþ yeniden yanacak bir gün.
Sezai bir garip söyler bunlarý,
Gösterir insanlara iyi yollarý,
Açýlmýþ onlara mutlu kollarý,
Ýnsanýn gönlünü coþturur bir gün.
Sezai Abacýoðlu
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Mart 1982
Dr. Refet Kayserilioðlu

Birbirimizin Derdiyle
Dertlenmedikçe...
Niþantaþý'nda ara sokaklarda bir dosta
rastladým. Uzun süredir görüþmüyorduk.
Hâl hatýr sorup gönül alýyorduk. O esnada
üstü baþý pis, yýrtýk iki delikanlý, sýrtlarýnda çöplerden topladýklarý kâðýt parçalarýyla dolu çuvallarla arkamdan geçtiler.
Dostum onlara iðrenerek ve tiksinerek
baktý ve "Ayýlar daðdan inip Ýstanbul'u
bastýlar. Ýstanbul'un en temiz olmasý
gereken semtinde bunlarýn iþi ne?" diye
verip veriþtirmeye baþladý. Dönüp baktým
yüzlerine, köylü ve hele daðlý hiç deðillerdi. Yüzleri kirliydi ve pisti ama þehir
çocuðu inceliði ve görgülü hali vardý.
Demek ki fakirlik ve sýkýntý içinde idiller.
Ekmek paralarýný ka-zanabilmek için en
pis iþe razý olmuþlardý. Ýçim ezildi, dostumu da kýrmamaya dikkat ederek:
"Herhalde çok büyük zaruret içindeler"
dedim, sonra da, aslýnda onlarýn bu halinden hepimiz sorumluyuz diye düþündüm.
Çýkarýp çocuklara yüklüce bir para vermek içimden geldi. Ama þimdi sýrasý
deðildi. O isteðimi bir baþka sefere býraktým. Dostumdan ayrýldýktan sonra da uzun
uzun düþündüm ve üzüldüm.
Ýnsanlar, ayný milletten de olsalar, ayný
þehirde de otursalar, birbirlerine ne kadar
uzaklar, ne kadar birbirinin dertlerinden
ve sýkýntýlarýndan habersizler!... Hâlbuki
biz kardeþiz. Ve o delikanlýlar askere gitseler, hepimizin huzuru için gerektiðinde
canlarýný tehlikeye atacaklar, "Vatanî
görev" diyerek, belki de ölecekler. Ya
vatandaþlarý onlara ne veriyorlar? Yüz-
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lerini buruþturup, tiksinerek bakýyorlar ve
"Ayýlar daðdan indi" diyerek, bir de horluyorlar. Onlara karþý insanlýk görevimi
yapamadýðým için üzüldüm, utandým.
Onlara karþý sorumluluðumu bir anlýk
üzüntüyle ödeyemeyeceðime, mutlaka bir
þeyler yapmam gerektiðine karar verdim.
Darda olanlara, sýkýntýda olanlara topluca
yardýmcý olmamýz için örgütlenmek
gerektiðini düþündüm. Mevcut yardým
kurumlarýna destek olmak için bütün
dostlarýmý harekete geçirmeye karar verdim. Ýþte þimdi sizlere de sesleniyorum.
DERTLERÝNÝZÝ AZALTMANIN
YOLU
Vaktiyle yazdýðým bir yazýya þöyle bir
baþlýk koymuþtum: "Kendine Aðlayan
Derdini Artýrýr. Baþkasýna Aðlayan Gönlünü Arýtýr."(*) Gerçekten hep kendi dertlerini düþünüp onlarý gözünde büyüten,
dertlerini gidermek için gerekli çabayý
gösteremez. Acizce gözyaþý döker,
baþkalarýnýn da kendisine acýmasýný bekler. Çoðu zaman çevrenin ilgisizliðiyle
karþýlaþýr. Bu da onu ayrýca üzüntülere
sürükler. Aslýnda baþkasýna sitem etmeye
hiç hakký yoktur. Çünkü kendisi de baþkalarýnýn dertleriyle hiç ilgilenmemektedir.
Ýþte bu sebeplerden kendine aðlayan, hep
kendine acýyýp duran dertlerini artýrýr.
Hâlbuki baþkasýna aðlayan, baþkasýnýn
dertleriyle gönülden ilgilenen, insanca bir
yaklaþýmda bulunmanýn iç huzuru için-

dedir. Baþkalarýnýn derdine
çare bulup, onlarý huzura
kavuþturunca da iyi bir iþ
baþarmanýn, bir hayýr yapmanýn coþkusu, onun gönlünü
sevinçle
doldurur.
Ýnsanýn suçlarýnýn ve yanlýþlarýnýn lekesini yalnýz yaptýðý iyilikler silebilir.
Ayrýca baþkalarýnýn
dertleriyle candan
ilgilenmeye baþlayan kendi dertlerini
unutur, onlarýn ruhunu karartmasýna
izin vermemiþ olur.
Dertlerinizi azaltmanýn yolu, dertlerinize üzülmek, gözyaþý dökmek deðil,
baþkalarýnýn dertleriyle gönülden ilgilenmektir. Böyle bir tutumun bir yararý da,
kendi dertlerinizi daha soðukkanlý ve
telâþsýz bir þekilde düþünüp, giderilme
çarelerini de daha doðru bir þekilde bulmanýza imkân hazýrlamasýdýr. Ýnsan yalnýz kendi derdini düþününce, kendi derdinin dünyanýn en büyük derdi olduðu
sanýsýna kolayca sapabilir. Oysa baþkalarýnýn dertleriyle ilgilenen, çoðu zaman
kendi derdinin onlarýnkinden küçük
olduðunu görmekte gecikmez. Derdinin
küçüklüðüne þükretmeye bile baþlayabilir.
KADER BÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDEYÝZ
Geliþmemiþ, ilkel insanlar yalnýz kendilerini, kendi istek ve ihtiyaçlarýný ve kendi
dertlerini düþünmeyi en akýllýca bir
davranýþ olarak göre gelmiþlerdir. "Bana
ne baþkalarýndan", "Ben kendi dümenime
bakarým", "Her koyun kendi bacaðýndan
asýlýr" ve "Gemisini kurtaran kaptandýr"
gibi sözler, yalnýz kendini düþünmenin en
doðru ve en akýllýca davranýþ olduðunu

kanýtlamak için kullanýlýr. Ama
biraz düþününce, bunlarýn, bir
adým ötesini göremeyen bencil kiþilerin mantýðýna uygun
olduðunu görmekte gecikmezsiniz.
Farz edelim ki fýrtýnaya
yaka-lanmýþ bir gemideki
beþ yüz yolcudan
birisiniz. Herkes
gibi sizin de can
derdine düþe-rek,
þuursuzca saða sola
koþmanýz mý daha faydalý,
yoksa
herkesi
sükûnete
kavuþturmaya
çalýþarak,
yardýmlaþmayý ve birlikte hareketi saðlamanýz mý daha faydalý? Paniðe kapýlmýþ
ve yalnýz kendi derdine düþmüþ bir topluluk, hepsini birden felâ-kete sürükleyecek
yanlýþlarý yaparlar. Korkuyla hep birlikte
bir tarafa yýðýldýklarýný düþünün, batmayacak gemiyi batýrmazlar mý?
Bir yuvadaki, bir topluluktaki, bir
þehirdeki, bir ülkedeki, nihayet tüm
dünyadaki insanlar da ayný gemideki
insanlar gibi kader birliði içindedirler.
Onlarýn her birinin yalnýz kendilerini
düþünmeleri, baþkalarýnýn dertleriyle
ilgilenmemeleri hepsinin dertlerini ve
anlaþmazlýklarýný artýrýr.
Toplum yaþamý, aslýnda dertlere ortak
çözümler bulmak için örgütlenmek deðil
mi? Seçilen bir meclis, milletvekilleri ve
hükümet, dertlerin ortaklaþa çözümlenmesini saðlayacak temsilciler deðil mi?
Onlarýn koyacaklarý kararlar ve kanunlar,
iþleri düzene koyar, dertleri ve sýkýntýlarý
giderir ve yaþamý herkes için kolaylaþtýrýr. Ortak çözümler için seçilen hükümete, milletin sürekli destek olmasý,
ancak yardýmlaþma alýþkanlýðýnýn ve
baþkalarýnýn derdini dert edinme alýþkanlýðýnýn edinilmesi ile mümkün olur.
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ÝLÂHÝ DÜZENÝN ÝSTEÐÝ

meyiz. Ne sevgimiz, ne ibadetimiz, ne
þükrümüz, O'na yeni bir þey kazandýrmaz,
Yaradan’ýn ve Ýlâhî Düzen'in insanlar- yeni bir deðer katmaz. O en büyüktür,
dan en büyük dileði, insanlarýn aralarýnda Eriþilmez Olandýr, her þeyi Sevgisinden
birliðe ulaþmalarýdýr. Birlik, insanlarýn Varedendir çünkü. Öyleyse O'na olan borbirbirlerinin dertleriyle ve sevinçleriyle cumuzu ancak O'nun kullarýna hizmet
ilgilenerek, birbirlerine her konuda deðer ederek ödeyebiliriz. Bu fakirdir, bu
verip, destek olarak kurulur. Bunlarý zengindir, bu güzeldir, bu çirkindir diye
yapabilmek ancak birbirini severek ayýrt etmeden, bu bizdendir, bu karþý
mümkün olur. Birbirini gerçekten seven taraftandýr, bu dosttur, bu düþmandýr diye
kiþiler, hem birbirlerine deðer verirler, ayýrmadan, O'nun kuludur, O'nun
hem destek olurlar, hem de dertleriyle Sevgisinden Varettiðidir, O'nun eseridir
dertlenip çare bulurlar. Bir bakýma bu diye saygý duyarak hizmete ve yardýma
iþleri yapmak sevgiyi artýran birer et- koþmak zorundayýz.
kendir de. Öyleyse insanÝnsan olarak hepimiz
lar
birbirlerini
tam
kardeþiz, hepimiz ayný
gönülden, sevemiyorlarsa, Ýnsan olarak hepimiz dünyayý paylaþýyoruz. Birhiç deðilse kendi insanlýk- kardeþiz, hepimiz ayný birimizin dertleri, açlýklarýnýn merhametlerinin dünyayý paylaþýyoruz. larý, yoksulluklarý karþýsýngereði baþkalarýnýn acýlada duygusuz kalýrsak nasýl
rýný gönüllerinde duyma- Biribirimizin dertleri, kardeþ oluruz, O'na olan
ya, onlara acýmaya çalýþ- açlýklarý, yoksulluklarý borcumuzu nasýl öderiz?
sýnlar. O acýmalar, o meryalnýz kendi
karþýsýnda duygusuz Herkesin
hametler, o dertlere yardýçýkarýný, menfaatini düþünma koþmalar yavaþ yavaþ kalýrsak nasýl kardeþ mesi, baþkalarýnýn dertlegönüllerde sevgi filizle- oluruz, nasýl O'na olan rine ve sevinçlerine karþý
rinin yeþermesine yol açadavranmalarý inborcumuzu öderiz? duygusuz
caktýr. Ayný þekilde baþsanlýða sýðan bir davranýþ
kalarýnýn sevinciyle, kýsdeðildir. Gerçek insan, üskançlýða gönülde yer vertün insan, yalnýz kendisi
meden, sevinmeye çalýþmak, baþkalarýnýn için yaþayan insan olamaz. Yalnýz kendisi
mutluluðuyla mutlu olmak o kiþilere karþý için yaþayanýn, hayvandan farký yoktur.
gönülde sevgilerin yeþermesine yol açar. Topluluk kurabilen hayvanlarda bile
Hele baþkalarýnýn sevincine ve mutlu- yardýmlaþma baþlamýþtýr.
luðuna sebep olan kiþinin gönlündeki
Ýnsandan beklenen gerçek insan olmaksevgi, hem yaptýðý o hayýrlý iþten dolayý, týr. Gerçek insan, diðer insanlarý kardeþ
hem de aldýðý sevgi ve teþekkürlerden olarak görür, onlarýn dertleriyle ve sevinçdolayý gittikçe artar.
leriyle ilgilenir, onlarýn hizmetinde olÝnsan olarak varolmamýzý, yaratýl- makla mutlu olur. Ve Yaradan’a olan bormamýzý, dünyada yaþamamýzý, saðlýk cunu ancak böyle ödeyebileceðini bilir.
içinde olmamýzý, yiyeceðimizi, içe- O'nun insanlardan beklediðinin de iþte
ceðimizi ve aldýðýmýz havayý hepimizi böyle gerçek insan olmak olduðunu görür.
Sevgisinden Yaratana borçluyuz. O'na (*) Sevgi Dünyasý
olan borcumuzu O'na ne versek ödeye- Sayý 42, Cilt 4, Haziran 1972
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Ekim 1978
Günseli Ataman

34 LN 113
Þiþhane'den Atatürk Köprüsü’ne doðru
inerken önde eski bir dostu gördüm. Eðer
arabanýn içinde olmasam o anki duygumla ona sarýlabilir, hattâ öpebilirdim. Ýyice
görebilmek, þimdi ne halde olduðunu
anlayabilmek için dikkatle onu izliyordum. Acaba nasýldý, yeni sahibinden
memnun muydu? Az sonra o Eminönü
yönüne sapýnca ben de düþünce girdabýna daldým.
Sözünü ettiðim 34 LN 113 plakalý
beyaz bir Anadol'du ve bir süre önce
sahip deðiþtirerek aramýzdan ayrýlmýþtý.
Aylar sonra onu birden görünce heyecanlanmýþ, bizden biri gibi görmüþtüm.
Ona karþý duyduðum bu sevgi aslýnda bir
arabaya duyulandan farklýydý, araba
sevgisi de olamazdý. Zira her gün
yüzlercesini görüyordum ve en küçük bir
yakýnlýk da duymuyordum. Bunlarý
düþünürken anladým ki, bizim dünyamýzda cansýz dediðimiz bu maddelere ruh
veren, sevmemizi saðlayan, onlarý kullananlardý þüphesiz. Bu beyaz Anadol da
kendi gibi, gönlü ak sahibine uyarak yýllarca hizmetten
hizmete koþmuþ, bazý
geceler yedi, sekiz
kiþiyi lokalimizden
alarak çeþitli semtlerindeki evlerine
götürmüþ, gece
gündüz tatil demeden,
sevgiyle, usanmadan
türlü hizmetlerde
bulunmuþtu.
Hasta mýsýnýz, haber
alýr almaz koþar,

gerekirse doktora götürür, bir þeyiniz mi
taþýnacak; duymuþsa kapýnýzdadýr.
Seyahatten mi döndünüz, geliþ saatinizi
öðrenmiþse, terminale gelmiþtir sizden
önce. Ve daha neler...
Bütün bularý yaparken sevgiyle, sizi
hiç yük altýnda býrakmadan, en doðal
davranýþý olarak yapar, hattâ teþekkür
bile beklemeden. Onun için en büyük
mutluluk, yaptýðý hizmetten duyduðu
huzurdur yalnýzca.
Sözünü ettiðim, ya da etmeye
çalýþtýðým; bu kiþiliðinden arabaya da ruh
veren iyi insan, gerçek baba Hüsamettin
BABAOÐLU arkadaþýmýzdýr. Ve bu niteliklerinden dolayý hepimizin babasýdýr o.
Derneðimizde genellikle “baba” diye
çaðýrdýðýmýz babamýz, þimdi bunlarý
okuyunca üzülecek ve neden yazdýn, söz
etmeye deðer mi Günseli diyecek, biliyorum ama izin verirse bu kadarcýk olsun
yazayým.
Kaldý ki, iyiliði yapmanýn yanýnda,
görüp göstermek de bir görev deðil mi?!
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Ocak 1980
Tolga Günal

Hayat Çizgisi
Ortaokul sýralarýndaydým; Emirgân'da,
daha binalarýn iþgâl etmediði bizi sarýp
sarmalayan yeþillikler içinde, çocukluktan gençliðe geçiþ yýllarýnýn o sorumsuz
ve hareketli günlerini yaþýyordum. Küçük fakat sevimli okulumuzda arkadaþlarýmla beraber derslerime devam ediyordum.
Sýra arkadaþým olan Güngör'le hem
derslerde ve hem de okul dýþý hayatýmda,
olabildiðince büyük bir anlaþma ve
dostluk içindeydim. Öyle ki, bir
günümüz ayrý geçmez, bir tatilimiz
beraber olmadan bitmezdi. Hem çalýþma
tempomuz, hem boþ saatlerimizde paylaþtýðýmýz zevkler tamamen ayný idi.
Günler aylarý, aylar yýllarý kovaladý; üç
senelik ortaokul hayatýmýz beraberce
mezuniyetimizle sonuçlandý.
Ýþte burada hayatýn o acýmasýz çarký
dönmeye baþladý. Biz ailece Levent'e
taþýndýk, araya giren lise ve üniversite
yýllarý, ayrý semtlerde olmanýn da verdiði
zorluk ile o çok sevdiðim arkadaþýmý
bana kaybettirdi. Meslek sahibi olup da
askerlik görevi sonrasý bir iþe girip, nispeten standart bir hayat yaþamaya
baþladýðým senelerde, bütün gayretimle
bu yeri doldurulmaz boþluðu tekrar
doldurmaya çabaladým; ama ne yazýk ki
bir netice alamadým.
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Tekrar yýllar geçti, ayný meslekten bir
kýz arkadaþýmla evlendim; bir gün eþim
bana bürosundaki arkadaþlarýnýn birisinden aldýðý "Sevgi Dünyasý" dergisini
getirdi, ilgi duyduðum ve merak ettiðim
konularýn yer aldýðý bu dergiyi zevkle
okudum; çok tatmin edici bulduðumdan
ve devamlý okuyucusu olmak istediðimden, abone olabilmek için bilgi almak
istedim.
Bu niyetle dergiyi incelediðimde,
büyük bir hayret ve sevinçle yazý iþleri
müdürünün ismini gördüm: Güngör Özyiðit. O, benim yýllardýr tekrar bulamadýðým dostum, arkadaþýmdý. Bundan
sonrasý tarife muhtaç olmayan bir
kolaylýk ve süratle geliþti. Telefon ettim,
buluþtuk, görüþtük; ayný sevinç ve mutlulukla dolu olarak senelerin hasretini
gidermeye çalýþtýk. Ailece de görüþerek,
yýllarýn kopardýðý ipleri tekrar baðlamaya, zamanýn birbirimizden habersiz
getirdiði farklýlýk ve deðiþimleri anlamaya, anlatmaya uðraþtýk.
Konuþmalarýmýzda, arkadaþýmýn
hemen bütün senelerini verdiði ve kendini olduðunca hasrettiði büyük gayelerin,
ideallerin yeri, aðýrlýðý çok fazla oldu. Bu
bende, kendi imkânlarýmla (hazýrladýðým
bazý birikimleri daha güzelleþtirme ve
mükemmele götürme arzusunu biçim-

lendirdi. Kendisinden hiç olmazsa sohbet
toplantýlarýna davet edilebilmeyi ve o
çok takdir etmiþ olduðum ortamda ayný
gayelerin kiþileriyle konuþmayý, tanýþmayý gerçekleþtirmesini rica ettim.
Aradan dört ay geçti; Aralýk ayý içinde
arkadaþým bir gün iþ yerine uðradý ve o
haftanýn cumartesi günü saat 15.00' deki
beraberliklerine gelebileceðimi söyledi,
memnuniyetle ve öncelikle kabul ettim.
Hafta sonu geldiðinde bahsedilen saatte
beraber olduk, diðer dostlarla tanýþtýk ve
çok güzel bir gün geçirdik.
Ayný gün ve ayný saatlerde Beþiktaþ
Barbaros Kafeterya'da bir bomba patlamasý oldu, bunun sonucu bina tahrip oldu
ve pek çok kiþi öldü ve yaralandý. Ben
briç oyununa merakým nedeni ile haftanýn pek çok günü akþamý, özellikle ve
kesinlikle cumartesi günleri yaklaþýk
dört senedir arkadaþlarýmla, bahsi geçen
yerde aksatmaksýzýn oyun oynadým.
Senelerdir belki de ilk defa bu çok önem
verdiðim toplantý nedeni ile oraya
gitmedim ve sonuç ortada. Ve ayrýca o
gün, ayný yerde yedi arkadaþým bir saate
yakýn beklemiþler ve sekiz kiþi olamadýklarý için -turnuva briçi oynadýðýmýz
için sekiz olabilmek zorunludur- patlamadan yarým saat önce orayý terketmiþler. Eðer ben o gün gitse idim, sekizinci ben olacaktým, benim bulunmamam
o yedi arkadaþý da dolaylý olarak kurtarmýþ oldu.
Kiþinin ne þekilde ve nelerden korunduðu, bu hayat çizgisinin senelerce önce
ve ne gibi olaylarla hareketlendirildiðinin
takdirini kýymetli okurlara býrakýyorum...

YÜCE YARATAN
Âlemleri vermiþ sana
O Þaný Yüce Yaratan
Rahmetinden dermiþ sana
Ýnsaný yüce yaratan...
Yok iken etmiþ var seni
Kendine kýlmýþ yâr seni
Nerde olsan, duyar seni
O Þaný Yüce Yaratan..
Sana yakýn, senden bile
Ne dilersen, O'ndan dile
Yönelirsen saf gönülle
Ýþitir, Yüce Yaratan..
Zannetme teksin kendinle
Duyarsýn sesini dinle
Konuþur tüm gördüðünle
O Þaný Yüce Yaratan...
Ýçindedir, dýþýndadýr
Neþende, gözyaþýndadýr
Her an yaný baþýndadýr
O Þaný Yüce Yaratan...
Zûhal Sunal
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Ocak 1998
Güngör Özyiðit

Atatürk’ün Din Anlayýþý
Ýnsanla Yaradan arasýnda kutsal bir bað
olan din, politize olduðunda saygýnlýðý
zedelenir, insaný Tanrý’ya çýkaracak bir
yücelme merdiveni olacak yerde, dünya
çýkarlarýnýn çamurunda kirlenir ve yobazlarýn elinde yozlaþýr.
Lâiklik ilkesi, insan aklýný dogmatik
düþüncenin sultasýndan kurtarma, onu
özgür ve baðýmsýz kýlma giriþimidir.
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Bu ayný zamanda insanýn büyümesi,
kendi kiþiliðini bulmasý ve aklýný kullanacak yetiþkinliðe eriþmesi demektir.
DÝN ÝÇÝN YOL BÝR MÝDÝR?
Büyük taarruz henüz baþlamýþtýr. Bir
gün Gazi: "Bütün hocalar ve kumandanlar toplansýn" diye emir verir. Onun

çadýrýnda toplanýlýr. Mustafa Kemal hepsinin gönlünü alýcý sözler söyledikten
sonra þu soruyu sorar: "Din için yol bir
midir, yoksa çeþitli mi?" Herkes susar ve
birbirine bakar. Gazi, hepsinden tek tek
cevap ister. Hepsi de "Elbette birdir" derler. Bunun üzerine Mustafa Kemal
gülümseyerek þöyle der: "Gerçekte öyle
olmasý gerekir, fakat öyle deðildir.
Bakýnýz, Ýstanbul Hükümeti beni idama
mahkûm etti ve orada bulunan dinin en
büyük temsilcisi de bunu onayladý.
Burada da (Ankara'da) dinimizin en
büyük temsilcisi, Ýstanbul Hükümetinin
verdiði ve Þeyhülislâm'ýn onayladýðý fetvayý doðru bulmuyor. O halde din için
yol bir deðildir." Sonra kaþlarýný çatarak
devam eder: "Din ile dünya iþlerini birbirinden ayýrmak gerek." Toplantý öylece
son bulur.
DÝNÝN KÖTÜYE ÂLET EDÝLMESÝ
Meclisteki bir konuþmasýnda dinin
politikaya bulaþtýðýnda, kolaylýkla kötüye
âlet edilebileceðini bir tarih bilgisi vererek hatýrlatýr: "Efendiler, hakiki ulema
ile dine zararlý ulemanýn birbirine
karýþtýrýlmasý Emeviler zamanýnda
baþlamýþtýr. Muaviye ve Hz. Ali'nin
Sýffin Savaþýnda, Muaviye'nin askerleri
Kuran sayfalarýný mýzraklarýna geçirerek
saldýrdýlar. Ve bunun üzerine Hz. Ali'nin
ordusu ne yapacaðýný þaþýrdý. Ýþte o
zaman dine fesat, müslümanlar arasýna
ayrýlýk girdi ve o zaman hak olan Kuran,
haksýzlýða âlet edildi. Yine bir konuþmasýnda dini politik bir yatýrým olarak
görenleri suçüstü yakalar: "Masum halka
beþ vakit namazdan baþka, geceleri de

fazla namaz kýlmayý vaaz ve nasihat
etmek, belki de ömründe hiç namaz kýlmamýþ bir politikacý tarafýndan olursa, bu
hareketin hedefi anlaþýlmaz olur mu?"
LÂÝKLÝK ÝLKESÝ
Bütün bu düþüncelerden sonra Atatürk,
Türk ulusunun çaðdaþlaþma yolunda en
köklü dönüþümlerden biri olan lâiklik
ilkesini getirerek, din ve dünya iþlerini
birbirinden ayýrýr. Ve dini, politikacýlarýn
elinde oyuncak olmaktan kurtarýr. Çünkü
insanla Yaratan arasýnda kutsal bir bað
olan din, politize olduðunda saygýnlýðý
zedelenir, insaný Tanrý'ya çýkaracak bir
yücelme merdiveni olacak yerde, dünya
çýkarlarýnýn çamurunda kirlenir ve yobazlarýn elinde yozlaþýr.
Diðer yandan lâiklik ilkesi, insan aklýný
dogmatik düþüncenin sultasýndan kurtarma, onu özgür ve baðýmsýz kýlma giriþimidir. Bu ayný zamanda insanýn
büyümesi, kendi kiþiliðini bulmasý ve
aklýný kullanacak yetiþkinliðe eriþmesi
demektir.
ÞÝMDÝ ÝNSAN,
ÝNSAN OLMA YOLUNDA
Geçmiþte, insanlýðýn çocukluk döneminde, akýl yeterince geliþmediði ve
bilim düþüncesi oluþmadýðý için, insanlar
týpký ebeveynin çocuklarýný eðitmesi gibi,
dinsel öðütlerle yönetilmiþlerdir. Ve yine
çocuk eðitiminde olduðu üzere, ödül ve
ceza yöntemiyle insanlar doðru bir
çizgide yürütülmek istenmiþ, cennet
müjdesi ve cehennem korkusuyla doðru
yola yönlendirilmiþtir. Bir anne, çocuðu-
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na mamasýný yerse çikolata alacaðýný
vaadeder ya da yemezse gezmeye
götürmeyeceðini söyler. Bu yolla, onun
için yararlý olan mamayý yemesini saðlar.
Böyle yapamasa da, meselâ mamayý
yemesinin bilimsel nedenlerini açýklasa,
yiyeceði proteinin bedene olan yararlarýný falan anlatsa, çocuk pek bir þey
anlamaz ve mamayý da yemez. Çünkü
anne, çocuðunun anlayacaðý dilden
konuþmamýþ olur. Ama diyelim ki, çocuk
büyüdü. 17-18 yaþýnda bir genç oldu. O
zaman, ona bir þey yaptýrmak istediðimizde, bunun akla, mantýða ve bilime uygun nedenlerini açýklamak
gerekir. Kocaman bir gence, yemeðini
yersen sana balon alýrým dersek, komik
oluruz. Gencin daha da büyüdüðünü,
yetiþkin, olgun bir insan olduðunu
düþünelim. O zaman artýk ebeveynin
uyarýlarýna pek gerek kalmaz ve yetiþkin
kiþi aklýný kullanarak gerekeni zaten
yapar ve yapmalýdýr.
DÝN DÖNEMÝNDEN AKIL ÇAÐINA
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Ýþte Hz. Muhammed'le son bulan din
döneminden sonra insanlýk büyümüþ,
aklý geliþmiþ, geliþtirdiði bilimsel yöntemlerle gerçeðe kendi çabasýyla eriþebilmeyi baþarmýþtýr. Öyleyse yetiþip
olgunlaþan insanlýk, artýk kendi aklýna
emanet edilebilecek, görevi paylaþacak
ve evrime kendi olumlu katkýsýný koyabilecek bir düzeye ulaþmýþtýr.
Rehber Varlýk bir celsesinde bu hususu
çok güzel belirterek insan aklýna gereken
yeri ve deðeri verir: "Siz senelerden beri
o kadar fazla çoðaldýnýz ki, Ýdare
Mekanizmasý’nýn sizi bazý yerlerde
serbest býrakmasý lâzým geldi; her iþi nor-

mal yönetebilmek için. Çünkü size Ýdare
Mekanizmasý idrak, akýl, zekâ verdi, ona
güvendi. Siz düþünerek, ilerinizi görerek
hareket ederseniz, vazifeyi paylaþmýþ
olursunuz. Unutmayýnýz ki, sizin
idrakinizle, düþüncenizle yaptýðýnýz
doðru þey, çok daha kýymetlidir." (C.3)
Atatürk de l922'de Mecliste yaptýðý bir
konuþmada, ayný doðrultuda sözederek
þöyle der: "Arkadaþlar! Tanrý birdir,
büyüktür ve O'nun tarih içindeki belirtilerine bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki
sýnýfta, iki devrede düþünülebilir. Ýlk
dönem, insanlýðýn çocukluk ve gençlik
devridir. Ýkinci dönem, insanlýðýn olgunluk dönemidir. Ýnsanlýkla birinci devrede
týpký bir çocuk gibi, týpký bir genç gibi
yakýndan ve maddi araçlarla ilgilenme
gereði duyulmuþtur. Allah, kullarý yeterli
olgunluða gelene dek, Tanrýlýðýnýn ve
yetiþtiriciliðinin gereði olarak, bir çocuk
gibi, kullarýnýn her þeyiyle ilgilenmiþtir.
Onlara bir bina kurmak gereði ortaya
çýkacaktýr. Âdem'den itibaren birçok
peygamberler, elçiler göndermiþtir. Fakat
peygamberimiz aracýlýðýyla en son dini
ve medeni hakikatleri verdikten sonra,
artýk insanlýk ile peygamber yoluyla iliþki kurmaya gerek görmemiþtir. Ýnsanlýðýn
idrak derecesi, aydýnlanma ve olgunlaþmasý ile her kulun doðrudan doðruya ilâhi ilhamlara temas kabiliyetine vardýðýný
kabul buyurmuþtur. O nedenle peygamber efendimiz son peygamber olmuþ ve
onunla Din Devri son bulmuþtur."
ADAM OLACAKSIN HOCAM
Daha sonra Atatürk, halkýn din kaynaklarýyla doðrudan iliþki kurmasýný ve o
yolla din adamlarýnýn sömürüsünden kur-

tulmasýný saðlamak üzere gerekli önlemleri alýr: "Ýlk olarak Kuran’ýn dilimize
çevrilmesini emrettim. Ve böylece
Kur’an ilk defa olarak Türkçe'ye çevrilmiþ olacak. Muhammed'in hayatýna ait
bir kitabýn da çevrilmesini emrettim. Tâ
ki, halk iþin doðrusunu bilip, din adamlarýnýn derdinin ancak kendi karýnlarýný
doyurmak olduðunu bilsinler.
Bu yüzden çýkarlarý sarsýlan din
adamlarýndan birinin Büyük Millet Meclisin’de "Halifelik kaldýrýlýyor, þeriat
gidiyor, türbeler kapanýyor, þimdi ben
ne olacaðým?" diye sormasý üzerine,
Atatürk: "Adam olacaksýn hocam!" der.
DÝNDARLARIN YANINDA,
DÝNÝDARLARIN KARÞISINDA
Dinin baþlýca amacý: Doðruda ve iyide
olmak, sürekli çalýþarak bilgilenmek ve
sevgiyle hizmet etmekse, ki öyledir
þüphesiz, Atatürk, en büyük dindardýr
Onun din ile ilgili sözleri ve davranýþlarý
bunu kesinlikle kanýtlar. O her zaman
gerçek anlamda dindarlarýn yanýnda
olmuþ, dinidarlarýn karþýsýna geçerek,
onlarý, o durumda býrakan cehaletin
pençesinden kurtarmaya çalýþmýþtýr. Ýþte
bir Fransýz yazarý ile yaptýðý bir konuþmada söylediði þu sözler bunu ispata
yeter: "Türk Milleti daha dindar
olmalýdýr. Yani bütün sadeliði ile dindar
olmalýdýr demek istiyorum. Dinime, bizzat gerçeðe nasýl inanýyorsam, buna da
öyle inanýyorum. Þuura aykýrý, ilerlemeye engel hiçbir þey taþýmýyor. Halbuki
Türkiye'ye egemenliðini veren bu Asya
milletinin içinde daha karýþýk, yapmacýk,
batýl itikadlardan ibaret bir din daha
vardýr. Fakat bu cahiller, bu acizler sýrasý

gelince aydýnlanacaklardýr. Onlarý kurtaracaðýz."
O, gerçek dindarýn kendini çaðýnýn
bilgi ve becerileriyle donatmýþ, zamana
ayak uydurmuþ, yeniliðe açýk, çalýþmayý
baþtacý eden biri olmasý gerektiðine
inanýr. Ve bir insanýn hoca olup
olmadýðýný anlamak için, kafasýnýn dýþýna
deðil, içine bakýn der: "Büyük dinimiz
çalýþmayanýn insanlýkla ilgisi olmadýðýný
bildiriyor. Bazý kimseler çaðdaþ olmayý
kâfir olmak sanýyorlar. Asýl küfür onlarýn
bu zannýdýr. O sebeple her sarýklýyý hoca
sanmayýn. Hoca olmak sarýkla deðil,
dimaðladýr."
O, artýk olgunlaþmýþ insanlýk için
gerçek yol gösterici olarak akýl ve bilgi
yolunu göstermiþtir. Ne var ki, bu bilgi,
sadece maddeyi deðil, insanýn manevî
yönünü de kucaklayan türden, bütünleþmiþ bir bilgi olmalý.
DÝN VARDIR VE LÂZIMDIR
Orman Çiftliðindeki bir gezintide
Sayýn Asaf Ýlbay, baþ baþa kaldýðý bir
andan yararlanarak Atatürk'e sorar:
"Paþam, din hakkýndaki düþüncelerinizi
öðrenmek istiyorum." Atatürk cevap
verir: "Din vardýr ve lâzýmdýr. Temeli
çok saðlam bir dinimiz var. Malzemesi
iyi, fakat bina uzun asýrlardýr ihmale
uðramýþ. Harçlar döküldükçe, yeni harç
yapýp binayý takviye etmek lüzûmu
hissedilmemiþ. Aksine olarak birçok
yabancý unsur (tefsirler, hurafeler gibi)
binayý fazla hýrpalamýþ. Bugün bu binaya
dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak
zamanla çatlaklar derinleþecek ve saðlam
temeller üzerine yeni bir bina kurmak
gereði ortaya çýkacaktýr."
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Þubat 1991
Necati Tarýman

Ýnsan, Ýnsan Olma Yolunda
ÝLK ADIM: KENDÝMÝZÝ SEVMEK
Sevgi temelde bir güç, hattâ en büyük
güç olmakla beraber ayný zamanda öðrenilmesi gereken bir eylem biçimidir.
Bunun ilk aþamasý da insanýn kendisini
bilinçli olarak sevmesini öðrenmesidir.
Zira her þeye en küçükten ve en yakýdan baþlanýr. Ancak bilinçli olarak
sevmek tekâmül yoluna girmeyi gerektirir. Bu ise insanýn aynayý kendine tutup,
kendisini tarafsýz ve objektif olarak analiz etmesini zorunlu kýlar. Bu arada
baþkalarý tarafýndan yapýlan uyarýlar da
dikkate alýnarak hatalarýn bir envanteri
çýkarýlýr. Bu aþamadan sonra uzun, ince
bir yol yürünmeye baþlanýr, yani hatalar
tek tek bertaraf edilip arýnma yolunda
mesafe katedilmeye baþlanýr. Bu yol
gerçi hiç bitmeyecektir ama yoldaki
taþlar, çukurlar devamlý temizlenip
düzeltildiði için yürüyüþ gittikçe kolaylaþacaktýr. Diðer bir anlatýmla, insan bilgisini artýrdýkça kendi deðerini daha iyi
anlarken, diðer insanlarýn deðerini de
daha iyi takdir etmeyi ve onlarý sevmeyi
öðrenecektir. Zamanla "Önce sen" demenin erdemini gerçekten kavrayacak ve
huzuru bulacaktýr. Bu aþama bence özgür
olma aþamasýdýr çünkü artýk insan özgürlüðün beraberinde getirdiði sorumluluðu
taþýyabilecek kapasiteye eriþmiþtir.
Yukarýda çizmeye çalýþtýðým birey tipinin çokluðu veya azlýðý, bir toplumun
seviyesini tayin eder. Tabii ki insanüstüne eriþmiþ bireylerden bahsetmiyorum. Kastedilen bireyler, o yola girmiþ
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olanlardýr. Kendini eleþtirebilmek, karþýt
görüþleri sabýr ve tahammülle dinleyebilmek, hoþgörü ve uzlaþma yeteneði,
hakka saygý söz konusu insanlarýn ortak
özelliðidir. Yinelemek isterim ki bu özelliklerin tümünü hatasýz olarak uygulayan
insanlardan bahsetmiyorum, zira anladýðým kadarýyla Din Gününden sonra
dahi insanlar bu seviyeye ulaþmýþ olamayacaklar. Bu özelliklerin çoðuna en
azýndan yeterli düzeyde sahip olan bireylerin oluþturduðu bir toplum, vicdanen ve
fikren hür ve demokratik olarak nitelendirilebilir.
ÖZGÜRLÜK OLMADAN
GELÝÞME OLMAZ
Uygarlýk tarihi, anýlan bu özelliklere
yeteri kadar deðer verilmemesinin ortaya
çýkardýðý hazin sonuçlarýn resimlerinden
oluþmuþtur, âdeta. Ýnsanlar uzun yüzyýllar boyunca totaliter ve otoriter rejimler
atýnda, ne bu özelliklere, ne de bireyin
kendisine deðer vermeden yaþamaya
alýþmak zorunda kalmýþlardýr. Ýnsanlarýn
yaþamdan azami faydayý saðlayabilmesine ve dolayýsýyla huzura kavuþmasýna
yardýmcý olmak amacýyla hizmetlerine
sunulan "din" ise, çýkarlarý peþinde koþan
güç odaklarýnýn dini yozlaþtýrmalarý
sonucu, bir baský unsuru haline getirilmiþtir. Ýlkin batý toplumlarý bu çarpýklýklara karþý çýkýp, göstermiþlerdir.
Tepkilerin yeterli düzeye çýkýp, deðiþiklikler meydana getirmesi tabii ki uzun
zaman almýþ ve pek çok sýkýntý ve ýstýrap

bahasýna olmuþtur. Ancak bu süreç
sonunda insanýn deðeri daha iyi anlaþýlmaya baþlayýnca bu toplumlarýn ilerleme
ve kalkýnmalarý hem hýzlý hem de
kaçýnýlmaz olmuþtur. Gerçi yan etki
olarak bu kez de insanýn manevî tarafý
ihmale uðramýþ ve bunun sonucu olarak
insan kendini boþlukta hissetmeye
baþlamýþtýr ama bilgi ve kültür seviyesi
yükseldiði için, çözüm yollarýný bulmak
daha kolay hale gelmiþtir.
Bu baðlamda ele alýndýðýnda, Türk
toplumu maalesef geride kalmýþtýr. Geleneksel olarak devlet ezici bir üstünlüðe
sahip olmasýna karþýn,daha birkaç yýl
önce, devlete daha fazla güç ve otorite
saðlanmasý yoluna gidilmiþtir. Böylelikle
bir taraftan siyasi, diðer taraftan maddi
cendereye sokulan insanýmýz, bilgisinin
yetersizliði nedeniyle de hakka saygý,
tolerans, dialog eleþtirisel düþünme ve
sevgi kavramlarýný öne çýkarmak suretiyle bireye deðer verme konusunda ödünler
vermek ve "Önce ben" demek zorunluluðunu hissetmiþtir. Gerçi bu arada dine
belirgin bir kayýþ vardýr ama ben þahsen,
bu olgunun, bilinçli olmadýðý için, pek
faydalý olacaðýna inanamýyorum.
TOTALÝTER REJÝMLER
YIKILMAYA MAHKÛM
Ýkinci bin yýlýn sonuna, elle deðebilecek kadar, yaklaþtýk. Þöyle bir etrafýmýza
baktýðýmýzda, olaylarýn inanýlmaz bir
hýzla geliþtiðini saptamak çok kolay olur.
Üstelik teknolojik geliþmelerin sonucu
olarak dünya küçülmüþ ve bilgi dolaþýmý
büyük bir hýz ve yoðunluk kazanmýþtýr.
Birçok çevreler henüz farkýna varmamýþ
olsa bile, bugün artýk dünyada politik,
finansal ve kültürel enterdepandans
(karþýlýklý baðýmlýlýk), oluþum safhasýný
da geride býrakmýþtýr. Totaliter rejimler

tek tek ve karþý konulamaz biçimde yýkýlmaktadýr. Bu olgu çok kýsa süre içinde
bizim bölgemizi de etkisi altýna alýp,
büyük deðiþiklikler meydana getirecektir.
Görünen odur ki kolektivizm de artýk
devrini tamamlamýþ, sahneden çekilmektedir. Doðu bloku ülkelerinin yaþadýklarý
süreç bunun en çarpýcý örneðidir.
Geldiði açýkça görünen yeni çað,
bireyin zaferini ilân ettiði çað olacaktýr.
Artýk insanlar güdülecek sürü olmaktan
çýkýp, bireysel deðerlerinin farkýna varmak zorundalar. Bunu yapmayan
bireylerden oluþan toplumlar çaðýn ve
diðerlerinin ümitsizce gerisinde kalacaktýr. Bireylerin önem kazanmasý, toplumlarýn önemlerini kaybedecekleri anlamýna
gelmez. "Her koyun kendi bacaðýndan
asýlýr" deyimi, bireylerin sorumluluklarý
açýsýndan deðerlendirildiðinde doðrudur.
Zira bireyin deðer kazanmasý, ancak hak
etmekle mümkün olur. Hak etmek için,
her bireyin bilgisini, hoþgörüsünü ve
sorumluluk duygusunu artýrmasý gerekir.
Bunun doðal sonucu ise insanlarýn birbirlerine daha fazla sevgi ve anlayýþ göstermeleri olacaktýr. Bununla birlikte hak ve
adalet duygusu da geliþtiði için kötülerin
ve kötülüklerin gizlenmesi mümkün
olmayacak ve etkili bir kamuoyu oluþacaktýr.
Yazýlanlarýn bir kýsmý çok idealist ve
masalýmsý gelebilir. Ama bu oluþumlar
özellikle geliþmiþ ülkelerde, uç vermeye
baþlamýþlardýr. Ýleride, belki de yakýn
gelecekte, ülkemiz ve insanlarý önemli
görevler üstlenecekse, hepimiz daha
yoðun bir çalýþma içine girmek zorundayýz. Zira görev her halükârda yerine
getirilir; ama amacýmýz onu en güzel þekilde yapmak olmalýdýr. Eðer yapamayacak duruma girersek, elbet bir yapan
bulunacaktýr.
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Yüce Dostum
Yâr baðýna girdim bugün
Sevda gülü derdim bugün
Vuslatýna erdim bugün
Tut elimden Yüce Dostum
Gündüz dostum gece dostum.

Ýster daðda, ister taþta
Ýster yazda, ister kýþta
Seninleyim ben her yaþta
Tut elimden Yüce Dostum
Gündüz dostum gece dostum.

Ayda mýsýn, günde misin?
Yarýnda mý, dünde misin?
Sende miyim, bende misin?
Tut elimden Yüce Dostum
Gündüz dostum gece dostum.

Gözyaþýmýn tuzu musun?
Çiçeklerin özü müsün?
Sen gönlümün özü müsün?
Tut elimden Yüce Dostum
Gündüz dostum gece dostum.

Kokun gelir buram buram
Gül yüzünü göster görem
Senden nasýl uzak duram
Tut elimden Yüce Dostum
Gündüz dostum gece dostum.

Abdullah Akay, 1966 Aralýk

Sen alevsin, ben dumaným
Ben damarým, sensin kaným
Ben bir toprak sense caným
Tut elimden Yüce Dostum
Gündüz dostum gece dostum.

“Rehber Varlýk tarafýndan
özel olarak davet edilen
A. Akay, bu þiirini
celseye giderken yazmýþtýr.”

Eylül 2006
Ahmet Kayserilioðlu

Ne Mutlu Gerçek Ýyilere,
Onlar Dünyayý Miras
Alacaklar
KENDÝ KÖYÜNDE
PEYGAMBER OLAMAZSIN!
Dünya iþlerinde, çalýþýp çabalayarak,
bilgi ve becerilerini geliþtirerek, aklýný ve
gönlünü emeðine katarak yüz aðartýcý
önemli baþarýlar kazanmýþ, çevresinin
saygý ve takdirlerine doymuþtu. Þimdi ise
ayný emeði gönlünün daha çok arýnmasý
ve geliþmesine harcama kararýndaydý.
Ona örnek olacak, yol gösterecek birini
arýyordu. Gerçek teslimiyetin sadece
Hepimizi Sevgisinden Vareden'e ve O'nun
deðiþmeyen ahlâk kurallarýna olduðunu
biliyordu. Fatiha Sûresindeki "Ancak
sana kulluk eder, ancak senden yardým
isteriz" âyetini doðru anlamýþtý. Aradýðý
önder kiþi, kayýtsýz þartsýz, her sözüne
düþünmeden taþýnmadan, aklýný ve mantýðýný kullanmadan körükörüne uyacaðý
biri deðildi.
Böyle davranýrsa Yaradan'ýn en
istemediði þeyi yapacaðýnýn, "þirk"e; O'na
ortak koþma bataðýna saplanacaðýnýn
farkýndaydý. Aradýðý kiþi, yaþadýðý tecrübelerle geliþtirdiði aklýný, gönlü için kullanarak, arýnma yollarýnda mesafeler kaydetmiþ; iyilik, doðruluk, çalýþma, bilgi ve
sevgi basamaklarýnda yukarýlara týrmanmýþ biriydi. Sadece onun deneyim-

lerinden; öðütlerinden yararlanmak
arzusundaydý. Yol göstericiyi can kulaðýyla dinleyecek, son kararý kuþkusuz kendi
verecekti.
Uzun süre çevresinde böyle birini aradý.
Bulamadý. Nihayet uzak bir þehirdeki
birinin adýný, adresini verdi güvendiði bir
arkadaþý. Sevinç ve coþkuyla hiç vakit
geçirmeden yola koyuldu. Yorgun argýn
verilen adrese ulaþýp, övülen zatýn
kapýsýný çaldý. Evde üst kat penceresinden
baþýný uzatan, aradýðý kiþi deðil, karýsýydý. Ekþi bir suratla kapýdaki yabancýyý
süzüyordu. Hoca Efendi ile tanýþmak ve
öðütlerinden yararlanmak için uzak
diyarlardan geldiðini öðrenince, kadýnýn
ekþi suratý daha da musibet bir hal almýþ,
tüm öfkesiyle, açmýþ aðzýný, yummuþ
gözünü makineli tüfek gibi haykýrmaya
baþlamýþtý: "Vallahi billahi býktým usandým hepinizden. Bu þehirdeki ahmaklar
yetmedi, bir de baþka þehirlere mi yayýldý
bu salak, bu sersem hocanýn þâný, þerefi.
Bir faydasý olsa bu zavallýnýn, önce bana
olurdu. Bu hiçbir iþe yaramaz biçare için
bu kadar yol tepmiþsin, kalýbýna kýyafetine de hiç yakýþtýramadým.
Doðrusu, hemen evine dön. Zaten þu
anda kendisi de evde yok, daða odun
kesmeye gitti!
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YANLIÞ YERE MÝ GELMÝÞTÝM?
Kadýnýn sözlerinden açýkça anlaþýlýyordu ki, yanlýþ yere gelmiþti. Adam en
yakýnýndakini ýslâh edememiþti.
Þair boþuna mý konuþuyordu: "Kendisi
muhtac-ý himmet bir dede; nerde kaldý
gayriye himmet ede!.."
Ne var ki, bu kadar yolu aþýp gelmiþken
en güvendiði arkadaþýnýn öve öve
bitiremediði þu âdemi görüp öyle döneyim diye, doðruca dað yolunu týrmanmaya baþladý. Epeyce yol almýþken uzaklarda hiçbir þeye benzetemediði bir siluet
dikkatini çekti. Yaklaþýnca durumun farkýna varýp olduðu yerde donup kalmýþtý. Bir
adam, bir aslanýn üzerine odunlarý yüklemiþ, kendisi de üzerine binmiþ aðýr aðýr
aþaðýya iniyorlar, iyice yaklaþýnca gördü
ki, aslanýn üzerindeki arkadaþýnýn tarif
ettiði adamýn ta kendisi. Hay Allah; bir
karýsýnýn sözlerine bak, bir de þu manzaraya. Adam besbelli ki ermiþlerin ileri
gelenlerinden. Selâm verip, selâm aldýktan, yolcunun geliþ nedenini konuþtuktan
sonra birlikte inmeye baþladýlar. Evet, bu
ermiþ tam da istediði gibiydi, onun eðitimine girecekti; ama hâlâ karýsýnýn söyledikleri kulaðýnda uðuldayýp duruyordu.
Bu problemi çözmezse içinde ukde olarak
kalacaktý. Bütün gücünü toplayýp kapýdaki uðursuz sözlerin anlamýný sordu Hoca
Efendiye. Hocanýn cevabý, belki de gireceði gönül eðitiminin bir özeti gibiydi:
"Arkadaþým, ben bu hatunun acý sözlerine, küçümsemelerine, Yaradan'ýn bir
sýnavý gibi görüp, yýllar boyu sabýr ve
tahammül göstermeseydim ve ona olan
sevgimi düþmanlýða çevirseydim, þimdi
þu aslana hükmedecek, sýrtýna binip,
odunlarýmý taþýtacak kudrete ulaþabilir
miydim hiç?!. Sen bilmiyor musun kutsal
kitaplarda: "Peygamber bile kendi köyünde peygamberlik yapamaz" dendiðini!
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"HATASIZ KUL OLMAZ;
HATAMLA SEV BENÝ!"
Küçüklüðümüzden beri kulaðýmýzda bu
ve benzeri mesellerle, kýssalarla büyüdük.
Etrafýmýzda; Yaradan'ýn seçip dünyamýza
gönderdiði,
örnek
davranýþlarýyla
çevrelerini ýþýk saçýp aydýnlatan velilerin,
ermiþlerin, gönül erlerinin az da olsa
bulunduðu; onlara kulak verilip, yararlanýlmasý gerektiði anlatýlýyordu bu
mesellerde. Doðaldýr ki hepsinden de
önce, üstün ahlâkýn yüceliklerine ulaþmýþ
gülyüzlü peygamberlerin yaþamlarýndan
örnekler sunuluyordu. Bütün hepsi öyle
ballandýra ballandýra anlatýlýyordu ki,
artýk onlarý insan deðil; bir melek gibi
görmeye baþlamýþ; günah ne kelime, en
ufak bir hata bile iþlemeyen yüce varlýklar
düzeyine yükseltmiþtim. O zamanlar
Sevgili Orhan Gencebay'ýn o güzelim
"Hatasýz kul olmaz..." þarkýsý da yoktu ki
biraz uyanayým!..
Ýlk þokumu ilkokulun son yýllarýnda, o
zamanlar sadece eski harflerle baskýsý
olduðundan, babamýn okuyup, yer yer
açýklamalar yaptýðý, Ahmet Cevdet
Paþa'nýn "Kýsasý Enbiya"sýnda yaþamýþtým. Sayýsýz özverilerine, dinleri için
ölüm dahil her zorluða göðüs germelerine
raðmen, Hz. Muhammed'in Ashabý'nýn,
zaman zaman aklýma sýðdýramadýðým pek
çok aykýrý davranýþlarý da anlatýlýyordu bu
kitapta. Bahaneler uydurarak savaþtan
kaçanlar, peygamberin eþlerini bile yalanlar ve iftiralarla iffetsizlikle suçlayanlar,
kýskançlýklar, kafalarý kýzýnca gruplara
ayrýlýp vuruþacak hale gelmeler; çocuk
kalbimde fýrtýnalar estiriyordu. Neyse ki
bunlarýn pek çoðu, gelen vahiyler ve Hz.
Muhammed'in bilgelik dolu önlemleriyle
büyük yangýnlara dönüþmeden söndürülüyordu. Ama ölümünden sonra yaþananlar o kadar kolay çözülememiþti. Daha

topraða verilmeden, Medine’lilerin halifelik davasýna kalkýþmalarý ve sonradan
halife olacak ilk dört büyük kiþi arasýnda
bile bu konuda þiddetli tartýþmalar yaþanmasý, hele hele daha sonralarý
Peygamber'in karýsý ile damadý arasýnda
kanlý meydan savaþlarýnýn sökün etmesi,
ruhumu bunalýmdan bunalýma sokmuþ;
henüz dünya zorluklarýný yaþamamýþ saf
gönlüm boyumdan büyük, ölçüsüz
yargýlara varmýþtý. "Keþke" demiþtim
babama "Keþke o devirde Peygamber'in
yanýnda ben yaþasaydým da, þunlarýn
hiçbirini yapmasaydým!"
HÝÇ BÝRÝMÝZ HATASIZ DEÐÝLÝZ
Aklým baþýma gelip, zor dünya deneyimlerinde hatalar, yanlýþlar yapýp,
insanýn bunaldýðý, köþeye sýkýþtýðý zamanlardaki acizliðinin farkýna vardýðým her
seferinde, bu çocuk kalbimin ölçüsüz
iddiasýný, onlardan özür dileye dileye kaç
defa geri aldým bilemezsiniz. Etten,
kemikten, sinirden yaratýldýðýmýzdan, hiç
birimizin, isterse evliya, ermiþ düzeyinde
olsun, bütünüyle hatasýzlýk, yanlýþlýk mertebesine ulaþamadýðýný görmenin bir özür
dilemesiydi bu!.. Peygamberlerin kutsal
metinlerinde anlatýlan yaþamlarýnda bile
yer yer bunun örneklerini görüyordum.
Tevrat okurken Hz. Davud'un pek çok
olaydaki yüce davranýþlarýna hayran
olmuþtum. Ayný kitapta bu Yüce
Peygamber'in Bat-Þeba isimli evli hanýmla kuraldýþý aþk hayatýný okurken, artýk
çocuk ruhumdaki gibi bunalmýyordum.
En güvenilir kitap Kuran’da da, paylaþamadýklarý diþi koyunlarýn davasýný Hz.
Davud'a götüren, insan kýlýðýna bürünmüþ
iki meleðin serüveni anlatýlarak,
Tevrat'taki bu olay doðrulanýr. Þimdi bu
ve benzerleri bana artýk, hangi mertebeye
yükselirsek yükselelim, hepimizin her

þeyden önce bin bir istek ve ihtiyaçla dolu
bir bedene sahip olduðumuzu, bedenimizin genlerinin, hormonlarýnýn, sinirlerinin ve biyolojisinin hükmü altýnda
yaþadýðýmýz gerçeðini tekrar hatýrlatýyor
sadece.
Hýristiyanlarýn Hz. Ýsa'yý, Tanrýlaþtýrarak, insanî kurallarýn dýþýna çýkarmalarý,
Kuran'da þiddetle kýnanýr. Ve Kelime-i
Þahadet'de, Peygamber için "Abdühü ve
Resûlühi" (Allah'ýn kulu ve Resulü)
denerek önce insan, sonra peygamber
olduðu gerçeði sürekli hatýrlatýlýr.
18 nci yüzyýlda karþýlýklý mektuplaþarak
Fransýz filozof ve aydýnlanmacýsý Diderot'dan yönetimle ilgili öðütler alan Rus
Çariçe'si Katherina'nýn, sonunda filozofa
verdiði þu cevap, beden sahibi tüm insanlarýn nasýl da zaman zaman aklýn ve mantýðýn; doðrunun ve düzenin dýþýna çýkabileceðini çok çarpýcý bir þekilde ortaya
koyar:
"Sayýn Filozofum mektuplarýnýzda
verdiðiniz öðütler son derece doðru ve
yerinde, akla çok uygun. Ama siz onlarý
hiçbir karþý koymaya uðramadan, kalemle
düz kaðýt üzerine kolayca yazýveriyorsunuz. Ya ben ne yapýyorum? Ben kaðýt
üzerine deðil, insan derisi üzerine yazarak
yönetiyorum onlarý. Ýnsan derisi kaðýt gibi
tepkisiz kalmaz. Gýdýklanýr, acýr, kýzar,
baðýrýr, isyan eder, kýskanýr, vurur, kýrar,
öldürür!"
SUÇUMUZ ÝNSAN OLMAK
Evet "Suçumuz insan olmak!.." Hangi
düzeyde olursak olalým hepimiz ayný
hamurdan, ayný çamurdan varedildik.
Özde birbirimizden farkýmýz yok.
Vaktiyle bu gerçeðin altýný çizmek için,
þakacý bir arkadaþým, uydurduðu bir
senaryo ile þehrimizin üstün ahlâkýyla
dillere destan Hoca efendisini ince ince
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sýnamaya sokmuþtu. "Hocam" demiþti
arkadaþým: "Sürekli karným aðrýyor,
hiçbir doktor, hiçbir ilaç kâr etmedi.
Rüyamda bir ermiþ kiþi 'Hayatý boyunca
gözüyle bile olsun bir kadýna yanlýþ bakmamýþ, hiçbir cinsel hata iþlememiþ birisi
elini karnýna koyarsa bu aðrýn geçer' dedi.
Uyanýnca tabii ki aklýma siz geldiniz".
Hoca efendinin cevabý tam da
dürüstlüðüne uygun olmuþ: "Oðlum,
çareyi baþka yerde ara. Çünkü gençlikte
her þey olur!.."
Dürüstçe konuþulursa bunun benzerleri
günlük hayatýmýzda her gün bolca yaþanýyor. Rahmetli Doktor Aðabeyim, bir
haným hastasýnýn çok esprili cevabýný
kahkahalarla anlatmýþtý. Kocasýyla sorunlarý için terapide olan hastasý, doktorun
sorusu üzerine kocasýný hiç aldatmadýðýný
ifade etmiþ.
Fakat doktor, sorusunu daha incelterek,
"Fikren bile de mi?!.." diye sorunca
haným bütün içtenliðiyle esprili cevabýný
patlatmýþ: "Aman doktorcuðum, onu
sorarsan hepimiz vesikalýyýz!"
HARUT ÝLE MARUTUN ÖYKÜSÜ
Aslýnda beden kanunlarýnýn etkisi altýnda yaþamaya göre programlanmýþ insan
hayatýnýn tamamen hatasýz sürdürülemeyeceðini, yukarýdaki örneklerin hiçbirini dile getirmeden, sadece iki yüce
melek Harut ve Marut'un dünya serüvenini anlatarak kýsa yoldan kanýtlayabilirdik.
Bu kadar yanlýþlar yaptýklarý, dünyayý bir
kan gölüne çevirdikleri halde insanlarý,
ilâhî düzenin bu denli ayrýcalýklý, iltimaslý
tutmasýný bir türlü akýllarýna kabul ettiremeyen bu iki Yüce Meleðin, meleklikleri
unutturularak, yeryüzüne insan olarak
gönderilmeleri ve onlarýn da yanlýþ
davranýþlar sergilediklerini, Rehber
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Varlýk'tan "Bizim Celselerimiz"den
dinleyelim:
"Hani bir zamanda, bir ikili vardý ya,
parlaklar arasýnda çok. Hani bir zaman,
neden ayrý tutulduklarýný sorup yeryüzünde olanlarýn ve dönmek istediler de
sýnanmak için onlarýn yanýna. Hani
baþaramadýlar ya!.. Ve o zaman anladýlar
ayrý tutulmuþlarýn ayrýda oluþ sebebini.
Ve bir daha dönmek istedikleri halde eski
yerlerine dönemediler. Ýþte onlar bir
zaman için belli bir þeyi anladýlar, belli
bir þeyi bildiler ve sonra bildirme yolunda oldular. Bildirirken O'nun sevgisini,
adýný ve gerçeklerini andýlar..."
Harut ve Marut'un yerlerine dönemeyip,
Babil þehrinde yaptýklarý görevden
Kuran'da Bakara Suresi 102 nci ayette
bahsedilir. Melekler aldýklarý talimat
gereði, seçtikleri kimselere, önce onlardan öðrendiklerini sadece ve sadece hayýr
ve sevgi yolunda kullanacaklarýna dair
kesin söz aldýktan sonra, manevî sýrlar
öðretiyorlar, kudretler veriyorlar. Ne var
ki, yetiþtirdiklerinin çoðu bu gücü, kendi
çýkarlarý için "Kara Büyü" þeklinde fitne
ve fesat yolunda kullanýyorlar.
AKLIN ÇEKÝRDEÐÝNDEKÝ
ÝÇGÜDÜ
Harut-Marut örneði bize yeni ipuçlarý
sunar, insan olmadýklarý için onlarýn
bizler gibi reenkarnasyonla bir geçmiþ
yaþamalarý ve o yaþamlarýndan aktardýklarý bir karma yükleri yok. Karmasýz
olmalarýna raðmen sadece beden kanunlarýnýn buyruðu altýna girmeleri, onlarý da
yanlýþ yapma potansiyeline sokuyor. Ve
nitekim yapýyorlar da!.
Bu mekanizmanýn biyolojik sebebi,
"Bizim Celselerimiz"de her insanýn
aklýnýn çekirdeðine yerleþtirilmiþ bir

içgüdü ile açýklanýyor. Anne karnýna
düþtüðümüzden itibaren binbir ölüm
tehlikesiyle yüz yüzeyiz. Tüm canlýlarda
bir savunma sistemi ve yaþamaya hýrs ve
azimle sarýlmayý saðlamak fonksiyonunu
gerçekleþtirmek için beynimizin en etkin
yerine, çekirdeðine yerleþtirilmiþ genetik
kökenli bir içgüdü bu. Eðer bu içgüdü
olmasaydý hiçbir canlý yaþamýný sürdüremezdi. Ancak, hayatî görevi dolayýsýyla
vazgeçilemeyecek bu içgüdü; olduðu gibi
baþýboþ býrakýlýr; yaþam deneylerimiz
aklýmýz ve geliþmiþ ahlakî deðerlerimizle
terbiye edilip kontrol altýna alýnmazsa,
ben merkezli, bencil bir tutuma girmemiz
iþten bile deðil. Bu içgüdü o kadar etkilidir ki, aklýmýzla doðru dediðimiz ama
gönlümüze tam benimsetemediðimiz þeylerin tam tersini bize kolaylýkla yaptýrýverir. Aslýnda olgunlaþmak, bu
içgüdüyü terbiye etmek, mümkün mertebe kontrol altýna almakla baþlar.
"YÖNELÝÞLERÝN YÜCELTÝLMESÝ"
Aklýn çekirdeðindeki bu içgüdüyü,
yaþar kalmamýz için bize koruyucu olarak
verilmiþ diþleriyle, týrnaklarýyla, iri
pençeleriyle azgýn bir aslan gibi
düþünebiliriz. Sirklerde görüyoruz, usta
bir terbiyeci azgýn aslaný eðitip evcilleþtirerek ateþ çemberlerinden bile ustalýkla
geçirtiveriyor. Bizler de bu yerine göre
canavarlaþabilecek içgüdümüzü, adým
adým terbiye ederek, onu olumlu, yaratýcý
yapýcý iþlerimizde kullanabiliriz. Bilimsel
psikolojide buna "Yöneliþlerin Yüceltilmesi" diyoruz. Hata yapmayacaðýz
diye dünya olaylarýndan kaçarak, yani
aslaný hapsederek, ya da uyuþturucularla
etkisiz hale getirerek aslanýmýzý terbiye
edemez, olduðumuz yerde sayarýz.
Kafesinden kaçtýðýnda, ya da uyuþturucu-

nun etkisi gittiðinde aslanýmýz baþýmýza
umulmadýk dertler açar. Maðaralara çekilerek ermeye çalýþanlarýn, insanlarýn
arasýna karýþýnca nice hatalar yaptýklarýnýn öykülerini ne kadar çok duyduk.
Aslýnda aslanýmýz, aþýrý savunma
gayretinden dolayý yýkýcý, yok edici
yönümüzün yanýsýra, olumlu yönde terbiye edilirse yaþam sevincimizin, giriþkenliðimizin ve yaratýcýlýðýmýzýn da
temel kaynaðýdýr.
Dünyada tecrübe basamaðýný ýskalayarak, bitkisel bir yaþam sürdürerek deðil;
modernlerin moderni aktif, giriþimci,
yapýcý ve bulucu bir yaþamla olgunluk
kazanabilir, etrafýmýza da ancak böyle
örnek olabiliriz.
Reenkarnasyonla, her yeni hayatýmýzda,
elimize yeni bir beden içgüdüsü, yeni bir
aslan verilmesinden þikâyet etmemeliyiz.
Geçmiþ yaþamlarýnda aslan terbiyesinde
ustalaþmýþ olanlar, bu yeni aslaný da
dizginlemekte fazla zorlanmayacaklardýr.
Ama ne kadar terbiye edilirse edilsin
aslan, yine aslandýr. Çok zorlandýðý,
eziyetlere uðradýðý, acýktýðý, susadýðý,
itilip kakýldýðý zaman ne yapacaðý belli
olmaz. Bir de aslanýna kendisi sahip çýkmayýp, körcesine baþkalarýnýn emrine
verenler, yani aklýný kullanmadan bir
baþkasýnýn buyruklarýna kayýtsýz þartsýz
girip uydu olanlar; terbiyecilik sanatýný
hiç öðrenememelerinin yanýsýra, savunma
içgüdülerinden de yoksun kaldýklarýndan,
bir hiç uðruna hayatlarýný "intihar bombacýlarý" gibi kaybedebilirler de!..
SEÇÝLMÝÞLERÝN GÖREVLERÝ
Bütün bu genel doðrulara raðmen;
peygamberler, evliyalar, azizler, ermiþler,
gönül erleri, ýþýk savaþçýlarý gibi deðiþik
sýfatlarla andýðýmýz insanlara, ilahî
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düzende nasýl bir rol biçildiðini öðrenmek
isteriz. Evet, özümüz, hamurumuz, çamurumuz bir, hiçbirimiz hatalarýmýzý sýfýrlamýþ deðiliz. Öyleyse fark nerede?..
Burada, hata oranlarýndaki çarpýcý farklýlýðý görmezden gelmememiz cevabýmýza
ýþýk tutacaktýr. Bu özel görevli insanlar az
hatalar iþlemelerinin yanýsýra, örnek
davranýþ ve eylemleriyle uygarlýðýn
maddi ve manevi geliþmesinde hepimizden daha çok pay sahibidirler. O gülyüzlü
peygamberler, Mevlânalar, Yunuslar, o
gönül güzelleri hiç yaþamamýþ olsaydý,
bugüne kadar çoktan birbirimizin gözünü
çýkarýp yok olup gitmiþtik belki de!..
Ýnsanlýk tarihindeki bu manevî önderler,
geliþigüzel mi geliyorlar aramýza, yoksa
baþlangýçta kurulmuþ bir ilahî düzene
göre mi iþliyor bu organizasyon? Bu
soruya bugünkü deneysel bilimimizden
hiçbir yanýt alamayýz. Býrakýn yanýtý,
onun metodolojisinde bu sorunun bile
yeri yok.
Bir çocuðun kendisini saklayarak, uzaktan yönettiði oyuncak arabasýnýn bilinçli
davranýþlarýný, saða sola çarpmadan
ustalýklý hareketlerini hiç hesaba katmadan, yani çocuðu yok sayarak, sadece
arabanýn hareketlerindeki doða kanunlarýný bulmak için uðraþabilir ve gerçekten çok önemli fizik ve kimya sýrlarýnýn
üzerindeki örtüyü kaldýrabiliriz. Pozitif
bilimler bu metodoloji ile doðayý daha iyi
tanýmamýzý saðladýlar ve hayatýmýzý
kolaylaþtýrdýlar. Ama oyuncak arabanýn
bilinçli davranýþlarý sorusuna da,
dolayýsýyla cevabýna da yer yok uðraþ
alaný içinde. Ve çocuðun varlýðý tartýþma
konusu bile olmadan ýskalanýp gidiyor
böylece. Darwin kuramýna göre türden
türe geçiþleri buluyoruz ama bu geçiþlerin
bir plan dâhilinde, bugün gen mühendislerimizin yaptýðý gibi, genetik müdahalelerle gerçekleþtirip gerçekleþtirilmediði
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sorusu bilimin gündeminde olmadýðýndan, devalar, doða ruhlarý yok sayýlýp,
konu geçiþtiriliyor.
Geçip gitmiþ kervan hakkýnda, iz
sürücülerin yaptýðý gibi, kalýntýlarý
inceleyerek epeyce bilgi sahibi olabiliriz
ama kervanbaþýndan, hele hele kervaný
düzenleyen kervan sahibinden alacaðýmýz bilgiler çok daha detaylý, çok daha
gerçekçi olacaktýr. Deneysel bilim ise
sadece iz sürücülerin elde ettikleriyle yetinmektedir.
ÝNSAN AKLININ TEK BULGUSU
DENEYSEL BÝLÝM MÝDÝR?
Bilimsel bilgiden kuþkusuz sonuna
kadar yararlanacaðýz. Ama sadece onunla
yetinmeyeceðiz, insan aklýnýn tek bulgusu
deneysel bilimdir diyebilir miyiz?
Olaylarýn gerçek nedenlerine, ilk sebeplerin neler olabileceðine; ancak akýl
çalýþtýrarak, felsefe yaparak, büyük bilginlerin katkýlarýyla önemli sonuçlar alýnmýþ parapsikoloji incelemeleriyle. Kutsal
metinleri ve manevi Rehber Varlýklarýn
bildirilerini derinliðine düþünerek varabiliriz. O zaman iz sürerek elde ettiðimiz
bilgileri, kervanbaþýnýn, kervan sahibinin
vereceði bilgilerle sentez ederek daha
kapsamlý sonuçlara ulaþabiliriz.
"Aramýzdaki iyilerin ve manevî önderlerin insanlýk planýndaki yeri nedir?"
sorusunun cevabýný da pozitif bilimlerden
deðil, diðer kaynaklardan alacaðýz.
ÝBLÝS'ÝN ÝTÝRAFI
Kuran'da Hicr Suresi'nde emre raðmen,
Âdem'e secde etmemekte direnen cinlerin
ileri gelenlerinden Ýblis ile, onu da
Sevgisinden Varetmiþ olan Yüce Rab'bin
karþýlýklý çetin konuþmalarý aktarýlýr.
Dileði üzerine Ýblis'e, insanlarý azdýrmasý,

doðru yoldan çýkarmasý için Yaradan,
"Din Günü"ne kadar izin verir. Bu sýrada
Ýblis'in þu itirafý konumuzla ilgili bize çok
önemli ipuçlarý sunar:
"Ýblis: "Rab'bim" dedi "beni azdýrmandan ötürü andolsun ki, (ben de) onlara
(günahlarý) süsleyeceðim ve onlarýn hepsini azdýracaðým. Ancak içlerinden ihlâs
verilen kullarýn hariç." (Hicr- 39-40)
Ýblis'in bu itirafýndan anlaþýlýyor ki,
hatalar da yapsalar, yerine göre düþe kalka
da yürüseler. Yaradan tarafýndan yol gösterici ve önder olarak seçilmiþ ve
iþaretlenmiþ bazý ihlâs'lý kullar ana çizgiden, ana hedeften asla þaþmayacaklar.
Görevlerini bitirecek, O'nun katýna varacak ve insan kardeþlerinin de O'nun yanýna varmasý için hizmet ve yardým götüreceklerdir. Nasýl ki hepsi de birbirinin
aynýsý olduklarý halde diþiler arasýndan
seçilen bir arý, özel beslenerek "Kraliçe
Arý" haline getiriliyor ve neslin devamýný
saðlýyorsa, ayný bunun gibi özel iþaretlenen ve özel yetiþtirilen "Ýhlâslý Kullar" da
insan neslinin emrine verilip, geliþip
olgunlaþmayý hýzlandýrýyorlar.
Aslýnda çok büyük yük alýyorlar üzerlerine... Ama Ýblis bile, zaman zaman
hýzlarýný kesse de ana yoldan çýkaramýyor
onlarý. Ýyi de, Ýblis, ihlâs verilmiþ "Ýyi
Kullar" organizasyonunu nereden biliyor
da böyle konuþabiliyor. Bunun cevabý
için "Bizim Celselerimiz"de ipucu var:
"Her þey için, her þeyi O'nun emriyle
harekete geçirenler sizin varolmanýz
müjdesine secde ettiler. Siz ve sizler için,
insan kardeþleriniz için sevindiler. Ve
sonra O olacaklarý peþinen onlara duyurdu, hepsi derinden üzüldüler. Sizin için
yola çýktýlar; þaþmadan, sapýtmadan
varasýnýz diye..."
Belli oluyor ki, yeryüzünde hayatýn
geliþmesiyle görevlendirilmiþ melekler ve
onlarýn, cinlerin ileri gelenlerinden seçtik-

leri Ýblis gibi bazý varlýklar, insanoðlunun
dünya serüveninin kilometre taþlarýndan
Yaradan tarafýndan önceden haberdar
edilmiþler. Bu arada Ýhlâslý Kullar organizasyonundan da bahsedildiðinden Ýblis,
bütün azgýnlýðýna hünerine raðmen onlarý
sapýtamayacaðý itirafýnda bulunuyor.
Elmalý'lý Hamdi Efendi, tefsirinde ihlâslý Kullarý: "Seçilmiþ, lekesiz, has kullar"
diye yorumlamaktadýr.
"Bizim Celselerimiz"de dünya hayatýmýzdan çok önceki zamanlarda, belki
de hepimizin O'nun önünde toplanýp "Sen
bizim Rabbimizsin" dediðimiz o "Elest
Bezminde" O "Kalû Belâ" gününde,
Yaradan'ýn ihlâs organizasyonunu ilân
ediþi þöyle anlatýlmaktadýr:
"Siz O'nun yaratýcýlýðýndan ve vericiliðinden sebepleneceksiniz. Burada birbirinizden farkýnýz olmadýðýný, birbirinizle gerçek kardeþ olduðunuzu öðrendiniz. Ve siz daha önceden bilmediðiniz
yerde kardeþ ilan edildiðinizi de. Ýþte o
yer O'nun ihlâsýnýn ilan edildiði gündü.
Birbirinizi ve kendinizi öylece biliniz."
DAÐDAKÝ VAAZ'IN
ÜÇÜNCÜ BÝLDÝRÝSÝ
2000 yýl önce Hz. Ýsa'nýn aslýnda
çaðýmýza ve yaþayacaklarýmýza ýþýk tutmak için Daðda verdiði vaaz'ýn üçüncü
bildirisinde baþlý baþýna Ýhlâslý-Salih,
alçak gönüllü, yumuþak huylu gerçek iyilerden söz edilmektedir:
* Halim olanlara ne mutlu, çünkü bu
dünya onlara miras kalacaktýr. (Daðdaki
vaaz'ýn 3. bildirisi)
Rehber varlýk Kryon, Daðdaki Vaaz'ýn
çaðdaþ yorumunda "Halim Olanlar" deyimine açýklýk getirir:
“Bu halim olanlar kimlerdir diye sorabilirsiniz. Onlar, bazýlarýnýn size söyledikleri gibi, zayýf olanlar deðildir. Bu halim
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varlýklar Iþýk Savaþçýlarýdýr. Bu halim
varlýklar öfke yaratacak durumlar
karþýsýnda öfkelenmekte acele etmeyenlerdir. Bu halim varlýklar savunmanýn
gerekli göründüðü bir durumda kendilerini savunmakta acele etmeyenlerdir. Bu
halim varlýklar hoþ görülemez olaný hoþ
görenlerdir...
Iþýk Savaþçýlarý, gezegeni miras almak
söz konusu olduðunda, bilin ki bunlar
sizler olacaksýnýz. Diðerlerine bu Yeni
Çað'da yol gösterecek olanlar sizlersiniz.
Çünkü siz neyin olup bittiðini biliyorsunuz ama onlar bilmiyorlar. Sizler yeni
liderlersiniz. Sizlere halim olanlara
gerçekten ne mutlu.” (Kryon-Akaþa
Yayýnlarý Cilt-3 S: 105)
Diðer bir toplantýda Kryon ayný konuda
þunlarý söylemiþti:
“Eski insanlar size "dünyanýn halim
olanlara miras kalacaðýný" söylemiþlerdi.
Ne yazýk ki "halim" sözcüðü çeviri için
zayýf bir seçimdi. Gerçekten de dünya
halim olanlara kalacaktýr, ama halim'in
gerçekten ne anlama geldiðini anlamalýsýnýz. Halim insan sevginin gücüne
boyun eðer. Yani halim insan diðerleri
öfkeyle suçlarken bilgelikle geriye çekilmeyi seçer. Halim insan bir baþkasýný
zenginliði, ya da toplumdaki konumuyla
deðil, sevgi ölçütü ile deðerlendirmeyi
seçer. Halim insan gerçekten egosuzdur
ve kendisini sözlü bir saldýrýya uðradýðýnda dahi savunmakta acele etmez. Çünkü
halim insan, sözlü bir saldýrýnýn hiçbir
þeye zarar vermediðini ve saldýrganýn
dengesizliðinin bir sonucu olduðunu
anlayacak bilgeliðe sahiptir. Halim insan
saldýranlara sevgi gönderecek ve hoþ
görülmez olana bile hoþgörü göstererek
her zaman Dünyada dengeyi tezahür
ettirecektir.
“Bu halim insan kimdir?" Bu halim
insan gezegen üzerindeki en güçlü insan-
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lar arasýnda yer alýr. Bu halim insan
sevgiyi güç kaynaðý olarak tanýmýþ olan
ve onunla birlikte yaratandýr.
“O, olumsuzu olumluya ve kötülüðü
iyiliðe dönüþtürür. Bu insan bireyleri
iyileþtirme gücüne sahiptir ve bu insanlardan oluþan gruplar gezegeni deðiþtirebilirler. Tüm savaþçýlar bu halim insanlarla kýyaslandýklarýnda gölgede kalacaklardýr; çünkü bu dengeli varlýklardan
birisinin gücü bile sevgisiz insanlardan
oluþan bir ordunun gücüne eþit olacaktýr.” (2. Kitap, S: 15)
Kuran'da Enbiya Suresi'nde Din Günü
sürecinin sonunda Salih Kullarýn yani
gönül güzeli, gerçek iyi kiþilerin dünyayý
miras alacaðý söylenerek "Daðdaki Vaaz"
doðrulanýr: “Andolsun Tevrat'tan sonra
Zebur'da da, dünyaya mutlaka salih
kullarým varis olacak” diye yazmýþtýk.
(Enbiya-105)
Hatýrlayacaksýnýz, Kryon Daðdaki
Vaaz'da bildirilerin sýrasýnýn da önemli
olduðunu, en çok enerji taþýyanýn ilk sýrada yer aldýðýný söylemiþti. Ýlk sýrada;
dünyamýza iyilik ve düzen getirmek için
seçilmiþ, dünyayý miras alacaklarý müjdelenmiþ, yol gösterici Halim Varlýklardan
deðil; tam tersine henüz yýrtýcý aslanýný
terbiye edememiþ, olgunlaþmamýþ, ruhen
yoksul olanlardan bahsediliyordu. Belli ki
birinci plânda önem verilenler, geliþmeleri dört gözle beklenenler de tamamen
onlardýr. Seçilmiþ olan Ýhlâslý Kullar;
sadece onlara hizmet etmek üzere
varedildiklerini hep hatýrda tutarak, gurur
ve büyüklük duygularýna, baþkalarýný
küçük görme yanlýþlarýna varmadan,
insanýn insana farksýzlýðýný unutmadan,
Yaradan'ýn katýna birlikte götüreceklerinin çokluðuyla görevlerini baþarabileceklerdir. Onlar için anayasanýn deðiþmeyen ve deðiþtirilmesi teklif edilemeyen
maddesi de bu olabilir ancak!..

Mayýs 1986
Elmar Voigt

Fatoþ’u
Kim
Yiyecek?

Küçük çocuklarýn bazen çok garip
arzularý oluyor. Maymun, Kaplan, Fil
istiyorlar. Benimki ise, çok daha mütevazý idi. Bütün kalbimle bir kuzu istemiþ
ve nihayet ona sahip olmuþtum. Mavi
gözlü, bembeyaz, bulut gibi bir þeydi.
Onu Fatoþ diye çaðýrýyordum. Küçük bir
çan da takmýþtým boynuna, Fatoþun ipek
tasmasýndan tutarak saatlerce onu
bahçede dolaþtýrýyordum. Fakat Fatoþ
zamanla, þaþýlacak derecede tembel ve
keskin kokulu bir koyun oldu. Bundan ve
bugün aklýmda kalanýyla baþka ciddî
sebeplerden dolayý, aile meclisinde
Fatoþun kesilmesine karar verildi, itirazlarým çok cýlýz kalmýþtý. Vicdan rahatsýzlýðýndan Fatoþu görünce, yan çizmeye
baþladým. Biraz ferahlayabilmek için, bin
bir mazeret aradým ve buldum: Her
koyunu, hayatýnýn sonunda, herhangi bir
ýzgara ve tencere bekliyor dedim, kendi
kendime. Hem bizimki bahçeyi pisletiyor, ne ot, ne çiçek býrakýyor. Kokusu ise
artýk, tahammül edilecek gibi deðil, ikna
olamadým. Dik bakýþý sitem, kuyruk sal-

lamasý sitem, melemesi sitem, bütün hayvan, koskocaman bir sitem olmuþtu
sanki. Nihayet olan oldu. Onunla son
defa buluþtuk, sofrada Fatoþ biraz
daðýnýk bir vaziyette idi: Bir kýsmý kuru
fasulyede, diðer bir kýsmý dolmalarda.
Baþý babamýn tabaðýnda idi. Babam zoraki bir neþe ile afiyet olsun demek istedi,
ama "olsun' kelimesi boðazýnýn bir
yerinde týkalý kalmýþ olmalý ki, hiç
duyulmadý. Çatalýný ve býçaðýný masaya
koyarak, -midem bulanýyor- gibi bir þey
mýrýldandý ve sofradan kalktý. Annem ise,
korkunç derecede iþtahsýz olduðunu
söylüyordu. Bende de zaten yemek yemeye istek kalmamýþtý. Böylece Fatoþun
kalýntýlarýný seyrederek bir süre oturduk.
Ve benim küçük çocuk beynim bile
anladý ki, biz yeryüzünde otlayan 1 ya
da 2 milyar koyundan birini büyük bir
iþtahla yiyebilir ama, Fatoþ’u yiyemezdik. Çünkü onu yakýndan tanýmýþtýk.
Onun koyun sevincini, sadakatini ve
üzüntüsünü görmüþtük.
Onun ismi vardý.
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Galiba 6 yaþýnda idim. Bir kaç
arkadaþla birlikte yazýn, çok derin bir taþ
ocaðýnýn kenarýnda oynamayý adet edinmiþtik. Çukurun dibinde bir adam, taþlarý
kamyonlara yükleyen bir vinci tek baþýna
idare ediyordu. Bir gün neden bilmem,
adamý tepeden taþlamaya baþladýk. Ýyi
niþancýydýk, fakat kötü bir niyetimiz
yoktu. Sadece biraz soðuk harp yapmak
istiyorduk. Adam çukurun dibinde çaresizlikten, korkudan ve hiddetten köpürdü. Ama biz bununla da kalmadýk.
Gerçeði söylemek gerekirse daha az
tehlikeli fakat insaný daha çok sinirlendiren bir þey yaptýk. Masum bir
ihtiyaç duyunca, hava þartlarý da eðer
uygunsa yarýþ ediyorduk. Acaba kim
hafif bir duþla adamý ýslatabilir diye.
Zavallý bunu görünce deliye döndü. Biz
ise tepede, kýzýlderili çýðlýklarýyla, zaferimizi kutladýk. Bir gün o yere oldukça
yakýn bir bakkaldan döndüðümüz sýrada
yeniden lâzým olan gücü elde etmek için
gazoz içmeye gitmiþtik. Bir arkadaþ
“geliyor” diye baðýrdý. Geldi hakikaten
hem de bisikletle. Arkadaþlarým þimþek
hýzý ile etraftaki buðday tarlalarýna dalýp
yeþillikler arasýnda kayboldular. Benim
buðday tarlalarýna bir hürmetim vardýr.
(Ekmek mukaddes bir þeydir, filân...
Büyük babam çiftçi idi.) Onun için bu
olaðanüstü durumda bile, aldýðým terbiyeyi bozmak istemedim. Düz bir tarla
yolundan koþmaya baþladým. Olimpik
oyunlara yakýþýr bir koþuydu benimki.
Fakat bisikletle gelen, hiddetten kudurmuþ, bir adama karþý, 6 yaþýnda bir çift
bacak!!! Netice malûm. Adam beni,
üstün kaliteli bir kýzýlcýk sopasý ile dövdü

de dövdü. Þimdiye kadar hiç görmediðim
yýldýzlar ve güneþler görünceye kadar.
Annem, ezik vücuduma merhem sürerken, "Bütün bunlarý yaparken hiç düþünmedin mi, utanmadýn mý?" diye sordu.
Acýmadan zoraki bir þekilde gülmeye
çalýþarak : "Hayýr, dedim "Peki" dedi
annem,"kim olduðunu, senin ismini
bilseydi, yine yapar mýydýn? Sustum.
Ama içimden "hayýr" dedim.
YAYALARA PLAKA TAKALIM MI?
Araba plâkalarýna yalnýz numara deðil,
sahibinin isim ve adresinin hattâ
mesleðinin yazýlmasý bir süre önce
Avrupa da ciddi olarak düþünülmüþtü.
Çünkü isimsizliðin altýnda saklanamayan
bir þahýs, hele az çok tanýnmýþ birisi ise
direksiyon baþýnda bir gangster veya
serseri gibi davranamaz. Herhangi bir
kiþi olarak insan, 60, 100, 200 beygirlik
kafesin içinde, bile bile yýrtýcý bir hayvan
gibi olabilir. Kýrmýzý gösterdiði halde
umursamadan yoluna devam edebilir,
þaþkýn ve korkulu yayalarýn arkalarýný
arabasý ile okþayabilir, sollarken ölüm
tehlikesi yaratacak bir þekilde baþkasýnýn
yolunu kesebilir, herkesin gözü önünde
kurallarýn tümünü hiçe sayabilir. Fakat
müdür Ahmet bey, memur Mehmet bey
olarak çekinmek zorundadýr. Eðer yayalara da böyle bir hüviyet takýlýrsa hiç
fena olmaz. Çünkü onlar da mantýksýz
davranýþlarýný, kaidelere olan riayetsizliklerini göstermek istemeyeceklerdir.
Ayrýca bu tedbir onlara büyük emniyet
saðlar. Boyacý Rüstem'i, karýmý, babamý,
çocuðumu, teyzemi kardeþimi ve 80
yaþýndaki ninemi geçindiriyorum diye bir
levha ile görünce, bir þoför muhakkak

daha dikkatli olur.
Þakayý býrakalým. Bir gerçek var ki,
tanýmamazlýk ve tanýnmamazlýk insanlarý
birbirinden çok uzak tutuyor. Ve o
boþlukta her nevi kötülük rahat nefes
alýyor ve büyüyor. Aslýnda isimsizliðin
normal dýþý bir þey olarak nitelendirilmesi gerekirken toplumlarda yaygýn ve
uygun bir sistem olarak kabul ediliyor.
Bunun sayesinde insanlar utandýklarý
fakat vazgeçemedikleri kötülükleri
rahatlýkla yapabiliyorlar. Çek yazarý
Karel Çapek bir yerde diyor ki:
"Askerler düþman tarafýndaki askerlerin
isimlerini ve kim olduklarýný bilseler,
katiyen birbirlerini öldürmezlerdi." Belki
biraz fazla iyimser bir görüþ, fakat büyük
bir gerçek payý var bu sözde. Bir bölüðü
imha etmek, bir þehri haritadan silmek,
personelin yüzde otuzunun iþine son vermek, bir makam gücü ile insanlara eziyet
etmek, bir müþteri kazýklamak, basit bir
yardýmý reddetmek küçük bir kolaylýk
dahi göstermemek. Bütün bunlar ne yazýk ki günümüzde yapýlagelen þeylerdir.
Fakat kimliði belli bir kiþiye pek kolay
yapýlmaz. Tanýmanýn ve tanýnmanýn insanlar arasýndaki uçurumlarý nasýl kapattýðýný, aradaki duvarlarý yýktýðýný aslýnda
hepimiz biliyoruz. Büyük iþlerden en
küçük iþlere varýncaya kadar, arabulucu
ararýz. Bizim tanýmadýðýmýz, bizi tanýmayan birine, bizi tanýtmasý için: "Bu
benim arkadaþým Mehmet, onunla kardeþ
gibiyizdir" sözü, insana birçok defa ne
kadar kolaylýk, yardým ve anlayýþ saðlar.
"Ama herkesi tanýmamýza ve herkesin
bizi tanýmasýna imkân yok diyeceksiniz.
Doðru tabiî, fakat herkesin, herkes
tarafýndan bilinen bir ismi var: ÝNSAN...

Kardeþliði
Seç Artýk
Alýp baþým gideyim
Diyar diyar gezeyim
Tanrý sözün edeyim
Yüceliðin bil artýk.
Hak aþkýyla çaðlarým
Rahmetiyle coþarým
Hayra varsýn yollarým
Benliðini yen artýk.
Hem sevin hem sevindir
Tüm mutluluk senindir
O, almadan verendir,
Hayýrlýyý gör artýk.
Özümüz bir gerçekten
Dost elini ver artýk
Vazgeç kinden nefretten,
Kardeþliði seç artýk.
Serpil Akalýn

Mayýs 1986
Ümit Öztuzcu

Yeniyi Kabul Etmek
Her karanlýk çaðýn ardýndan, yeniyle
baþlayan aydýnlýk bir çað gelmiþtir. Ve o
aydýnlýk çaða geçiþ, hiçbir zaman kolay
olmamýþtýr. Dünya tarihi insanlýðý ileriye
götüren, yenilikleri ortaya atan kiþilerin
engelleniþleriyle doludur. Daha ileri bir
hedef gösteren kiþi ister bilim adamý
olsun, ister düþünür bu daima böyle
olmuþtur.
Darwin ahlâksýz biri sayýldý. Sokrat
ölüme mahkûm edildi. Galileo ise engizisyona teslim edildi. Çaðdaþlarý
tarafýndan her türlü zulüme, acýya reva
görülen bu insanlarýn, bugün bizler
büyüklüklerinden övgüyle söz etmekteyiz. Çünkü hiç birimiz, yaþadýðýmýz
dünyayý onlara borçlu olduðumuzu
inkâr etmemekteyiz.
Ne var ki en önemli tepki yaþam þartlarýndan ziyade, yaþam biçimimizi yenisi
ile deðiþtirmemizi isteyen peygamberlere
gelmiþtir. Tepki istisnasýz hepsine
gelmiþtir. Ve bu onlarýn ortak yazgýsý
görünümündedir. Ýsa horlanmýþ, çarmýha
götürülmüþtür. Muhammed en yakýnlarýný dahi kendisine inandýramamýþ, tüm
yaþamý boyunca alaylara, suçlanmalara
ve düþmanlýklara göðüs germek zorunda
kalmýþtýr. Bertrand Russell'ýn þu cümleleri bu insanlarýn ortak yazgýsýný bize
ne güzel anlatýr:
"Hayat koþullarýnýn köklüce
düzeltilmesine içten inanan her insan
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önceleri alay, sonra suçlanma, daha
sonra da iftira ve fesatçýlýkla karþýlaþacaktýr. Bu üç sýnavdan sýyrýksýz olarak ne
kadar az insanýn geçebildiðini denemelerimizle biliriz. Bunlardan özellikle
sonuncusu, reformcuya yeryüzünün bütün
krallýklarý gösterildikten sonra çok
güç,.hattâ olanaksýzdýr. Bunun üstesinden
gelecek olanlar, ancak en son hedeflerini
kendilerine açýk ve belirli bir düþünce
yoluyla canlý hale sokabilenlerdir."
Alay, suçlanma, daha sonra da iftira ve
fesatçýlýk. B. Russell'ýn bu sýralamasýna
katýlmamak elde deðildir. Alay ve suçlama doðrudan dýþtan gelen etkilerdir.
Yabana atýlmayacak zorluklarý olmasýna
karþýn, reformcunun inancýna daha çok
sahip çýkmasýna, mücadele gücünün daha
da artmasýna yol açmasý gibi avantajlarý
da vardýr. Son sýnav için ise ayný þeyleri
söylemek zordur.
Dikkat edersek görürüz ki en güçlü, en
mükemmel bilinen insanlarýn bile zayýf
yönleri vardýr. Ve unutmayalým ki
reformcu da bir insandýr. O da þan,
þöhret, para gibi dünya nimetlerine fazlaca düþkün olabilir. Hükmetmeye, iktidar
olmaya meyilli olabilir. Veya bunlardan
çok daha basit görünen bir þeyin tutsaðý
olabilir. Yanýlmýyorsam iftira ve
fesatçýlýk sýnavý, reformcuyu iþte bu zayýf
yerinden, kendi eksiðinden yakalar ve
yýkar.

Yolu ve hedefi ne kadar doðru ve
gerçek olursa olsun, kendi eksiklerini
giderememiþ, baþka deyiþle öncelikle
kendi kiþisel reformunu gerçekleþtirememiþ bir reformcunun, baþarýya ulaþmasý zor, hattâ imkânsýzdýr. Ýnanýyorum
ki aldatýlma ve fesatçýlýk onu bir çelmede
kolayca yere yýkacaktýr. Ve inanýyorum
ki bu iþ yalnýzca bilgili ve akýllý insanlarýn iþi deðildir. Bu iþ öncelikle arýnmýþ,
yüce gönüllü insanlarýn iþidir.
Karþýsýna çýkan engelleri aþamamýþ o
kadar çok bilim adamý, düþünür ve
sanatçý olmasýna karþýn, tarihin bize
söylediði odur ki, peygamberlerin istisnasýz hemen hepsi hedeflerine ulaþmýþlardýr. Onlar bu baþarýlarýný vahyin
yol göstericiliðinde hareket etmelerine,
gene vahyin gösterdiði hedefi düþünce
yoluyla canlý hale sokabilmiþ, yaný sýra
kiþisel reformlarýný yapabilmiþ olmalarýna borçlu olsalar gerektir.
Neden her yenilik, daha ziyade doðru
bir yaþam biçimi öneren her yenilik bu
derece þiddetli bir tepki görmüþ, karþýsýna her türlü engel konmuþtur?
Biz insanlar genellikle alýþýk olduðumuz yaþam içinde kendimizi güvenli
hissederiz. Biri veya birileri çýkýp da,
bize bu yaþam biçimimizin doðru
olmadýðýný, eksik veya yanlýþ olduðunu
söyler, bizlerden onu deðiþtirmemizi
isterse tedirgin oluruz. Öte yandan
yeninin getirdiklerinden dolayý, eskiye
karþý uyanan þüpheler, rahatýmýzý daha da
kaçýrýr. Tedirginliðimiz giderek korkuya
dönüþür. Korku da, çoðunlukla korkulan
þeye karþý düþmanlýða yol açar. Bir bakarýz ki eskiye sýkýca sarýlmýþ, tam bir baðnazlýk içinde yeniye karþý cephe almýþýz.
Eski düzen denenmiþ ve benimsenmiþtir. Ýyi kötü yanlarýyla benimsenmiþ-

tir. Yeni ise henüz tecrübe edilmediðinden, ancak ve ancak bilgi ve akýl yoluyla,
hür düþünce yoluyla kavranabilir. Ne
acýdýr ki bu özelliklere sahip kiþiler sayýca çok azdýr. Dün de azdýr, bugün de
azdýr.
Ya yeni, eskiden kötü ise? Bu soru
düþünmeyen insanlara uygun düþecektir.
Ýncelenip, üzerinde düþünülmeyen þey
için, iyi mi kötü mü kararý nasýl verilebilir? Ýyi veya kötü damgasý nasýl
vurulabilir?
Düþünen, yeninin ne olduðunu görebilen insanlar, istisnasýz ikiye ayrýlmýþlardýr. Ýlginçtir ki bu ortak yanlarýna
raðmen yeninin etrafýndaki mücadele,
hep bu iki grup arasýnda olmuþtur. Yeniyi
yok etmek isteyenler, kötüler, yeniyi baþ
tacý yapanlar, iyiler.
Neden böyledir diye sorarsak görürüz
ki, yeniyi yok etmek isteyenlerin tümü,
eski düzenden çýkarlarý olanlardýr. Hepsi
de çýkarlarý için yeniye düþman olmuþlardýr. Yoksa yeniyi anlamadýklarýndan
deðil.
Eski yaþam biçiminin ve geçerli
düzenin çarpýklýklarýný görüp bilen iyi
insanlar, yeniye hazýr beklemektedirler.
Ve yeninin etrafýnda toplanan ilk insanlar onlardýr.
Doðruyu görüp de kiþisel çýkarlarý için
ona cephe almazlar. Gerçeði az bir paha
karþýlýðý satmazlar. Yeniye sahip çýkýp,
kendilerine yönelen her türlü sýkýntýya,
acýya göðüs gererler. Bunun için baþarmýþlar, bunun için baþaracaklardýr.
Her karanlýk çaðýn ardýndan, yeniyle
baþlayan aydýnlýk bir çað gelmiþtir. Ve o
aydýnlýk çaða geçiþ hiçbir zaman kolay
olmamýþtýr.
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Temmuz 2008
Nihal Gürsoy, Söyleþi

Nilgün Sarar

Dr. Eric Pearl’ün Türkiye’deki
temsilcisi ve asistaný

Tekrar Baðlantý
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Bu çok derin ve
köklü milletin eþine
rastlanmayan
hoþgörüsünü,
yardýmseverliðini,
dostluðunu ortaya
çýkarmak, insanlarýnýn
kendileriyle daha
barýþýk olmasýný
saðlamak ve
Türkiye’nin o güzel
enerjisini daha çok
ýþýða kavuþturmak
istiyorum.

Nihal Gürsoy - Nilgün Haným, “The
Reconnection” (Tekrar Baðlantý) çalýþmalarýnýn Türkiye’deki temsilcisi olduðunuzu, yurtiçinde ve dýþýnda pek çok
seminer ve çalýþmayý bizzat yürüttüðünüzü biliyorum. “The Reconnection”
isimli kitabýn Türkçe’ye çevrilmesi ve
seminerlerin ülkemizde de yapýlabilmesi
için yoðun çabalarýnýz oldu. Kitabýn
yazarý ve uygulayýcýsý olarak Dr. Eric
Pearl’ýn da çalýþmalarýnda sürekli yanýndasýnýz ve onun baþasistaný olarak görev
yapýyorsunuz, öncelikle sizi çalýþmalarýnýzdan dolayý kutluyor bu yeni þifa ve
aydýnlanma bilgisini ülkemize taþýdýðýnýz
için teþekkür ediyorum.
Okuyucularýmýzýn sizi daha yakýndan
tanýyabilmesi için kendiniz hakkýnda bizleri bilgilendirir misiniz? Nasýl ilgi duydunuz bu konuya?
Nilgün Sarar - Enerji ve farkýndalýk
çalýþmalarýný Türk insanýyla paylaþmak
benim için bir onur ve mutluluktur. Bu
çok derin ve köklü milletin eþine rastlanmayan hoþgörüsünü, yardýmseverliðini,
dostluðunu ortaya çýkarmak, insanlarýnýn
kendileriyle daha barýþýk olmasýný saðlamak ve Türkiye’nin o güzel enerjisini
daha çok ýþýða kavuþturmak istiyorum.
Benim için þifacý insaný özgürlüðüne
kavuþturan ve þifanýn gerçekleþmesine
izin veren kiþidir. Bu yaþamdaki görevim
kiþiyi yaratýlýþýn kaynaðýna götürmek,
onu saygý, sevgi ve sessizlik içinde izlemektir.
Doktor bir ailede büyüyüp yine bir
doktorla evlendim, bu nedenle saðlýk
konusu her zaman gündemimde oldu.
Enerji çalýþmalarýma baþladýktan sonra
da her zaman týbba ve doktorlara olan
saygýmý korudum. Lise ve üniversite tahsilimi Viyana’da yaptým. Çocukluðum-

dan beri hayatýn anlamýnýn, beþ duyunun
ötesinde baþka þeyler olabileceðini düþünürdüm. Enerji çalýþmalarýma 1987
yýlýnda baþladým. Ýnsan bedenini ve
hastalýklarýný tanýyabilmek için Berlin’de
Alternatif Týp okudum. Hipnoz öðrendim. 1989 yýlýnda Reiki hocasý oldum.
1999 senesinde Amerika’ya giderek
Peggy Phoenix Dubro’nun geliþtirdiði
Elektromanyetik Dengeleme Tekniði
uygulayýcý kursunu aldým. Türkiye ve
Almanya’da tekniðin ilk uygulayýcýsý
oldum. Kitaplarýný Türkçe’ye çevirdim.
Web sayfasýný açtým ve seanslar vermeye
baþladým. Evrensel Uyum Terapisi adlý
bir CD yayýnladým. 2001 senesinde öðretmen oldum ve Türkiye’de uygulayýcýlar yetiþtirdim. Þu anda EMF’nin
dünya çapýnda destek kurulu üyesiyim.
Yine ayný sene Teta Þifa Tekniði ve
DNA Aktivasyon Eðitimi’ne katýldým ve
öðretmen oldum. Beden, zihin ve ruhun
üçlü bütünlüðüne inandýðým için 2003
senesinde zihin odaklý NLP kursuna
katýldým ve Master uygulayýcýsý oldum.
Araþtýrmayý ve öðrenmeyi hiç býrakmadým. Eylül 2002’de Paris’te Dr. Eric
Pearl ile tanýþtým. Bu tanýþma gerçekten
de benim için çok önemliydi. Bunu size
basit bir dille þöyle anlatabilirim: “ÝÞTE
BU!..” Her þey ortadaydý gerçek, yalýn
ve etkiliydi. Benim araþtýrmacý ruhum
bunun bildiklerimden öte birþey olduðunun farkýna varmýþtý. Eric’de kitabýnda
“Bu teknikten öte bir þey” diyordu ve bu
çok dikkatimi çekmiþti. “Aklýný kullan ve
bunu yapmaya baþla” dedim, kendi kendime. Madem ki üstat olmak istiyordum,
önceden öðrendiðim tüm teknikleri onlara teþekkür ederek geride býrakmam ve
bir üst basamaða geçmem gerekiyordu.
Öyle de yaptým. Reconnective Healing
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aþama I-II ve The Reconnection aþama
III uygulayýcýsý oldum. Ýstanbul ve
Berlin’de 1000 küsur seans yaptým.
Seanslarýmda çok sayýda þifa ve aydýnlanma gerçekleþti. Hastanelerde gönüllü
seanslar yaptým. Temmuz 2003 yýlýnda
New York’ta asistan oldum. Ardýndan
asistan olarak Eric ile birlikte Türkiye,
Almanya, Fransa, Ýngiltere, ABD,
Norveç, Danimarka, Japonya, Yunanistan, Romanya, Ýtalya, Ýspanya,
Çekoslovakya’da seminerler verdim.
2006’da Los Angeles’a çaðrýldým ve
yardýmcý öðretmen seçildim.
2004 senesinde Eric’in kitabýnýn arkadaþým Sibel Malkoç tarafýndan Türkçe’ye
çevrilmesine ve yayýnlanmasý için
yayýnevi bulmaya aracý oldum. Kitap
4.500’ün üzerinde satýldý. Tüm broþür,
doküman ve tanýtým posterlerinin Türkçe’ye ve Almanca’ya çevirisini yaptým.
Ekim 2005’te kitap “Tekrar Baðlantý”
adý altýnda Türkçe olarak basýlýp yayýnlandýktan sonra, seminerleri ilk defa
Türkiye’ye getirdim. Ýstanbul Hilton
Oteli’ndeki semineri organize ettim.
Eric’in halkla iliþkiler ve tanýtýmý için
TV programlarý, dergi röportajlarý, imza
günleri düzenledim. Ýlk Ýstanbul semineri
tamamen doldu. Cuma akþamý “Þifanýn
Özü” konuþmasý için 800’den fazla insan
Hilton Kongre Merkezi’ne geldi.
Mart 2006’da 2. seminer için Türkiye’ye gelen Eric’i Ýzmir ve Ankara’ya
götürdüm. Ýstanbul The Marmara Otel’de
seminer ve basýn toplantýsý organize
ettim ve ayný seminerde baþ asistan
olarak eðitim verdim. Ýstanbul ve
Berlin’de ikâmet ediyorum. Seanslarýmda Türkçe, Almanca ve Ýngilizce
olarak eðitim veriyorum. Bu yeni öðreti
çok özgür hattâ tamamen özgürdür, ener-
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jiye baðlanmak için kaide ya da kurala
gerek yok. Baðlanýp alýyorsunuz. Varlýðýnýz ve niyetiniz yeterli.
Nihal Gürsoy - Siz Dr. Eric Pearl’ý
yakýndan tanýyorsunuz. Tanýþma ve izlenimlerinizden söz edebilir misiniz?
Nilgün Sarar - Eric’le tanýþmam
Paris’te Aþama I-II ve III’ü almamla
gerçekleþti. Kursa katýldým ve her þey
hakikaten çok farklýydý, eðitim sistemi,
konuþmalarý sýrasýndaki tavýrlarý ve
herkesin artýk bildiði mizah dolu haliyle,
enerji ve ruhsallýktan bahsetmesi ilginçti.
Aldýðým mesajý az önce de sözünü
ettiðim gibi en basit þekilde þöyle
özetleyebilirim: “ÝÞTE BU!..” Paris’te
otel odamda 12 gün boyunca kendimde
olan ruhsal ve fiziksel oluþumlarý gözlemledim. Kurs bittiði zaman Eric’in
yanýna gittim ve “Türkiye’ye gelir
misin?” dedim. “Önce kitabým çevrilsin”
dedi. Baþka bir þey konuþmadýðýmýz için
sorumu ve beni hiç hatýrlamadýðýný
sanýyordum. Ýstanbul’a geldiði zaman bir
gazeteci arkadaþýmýzýn sorusuna verdiði
cevaptan yanýldýðýmý anladým. “Nilgün’ü
hiç unutmadým ki hatýrlayayým, gözleri
beni çok etkilemiþti. Çok sevdiðim ve
erken yaþta kaybettiðim babaannemin
gözlerinin aynýsýydý, içimi sýcacýk bir
sevgi hissi kaplamýþtý, bu halen devam
ediyor” diye beni net bir biçimde hatýrladýðýný belirtmiþti. Aþama III’ü aldýktan
sonra, ilk olarak 2003 senesinde yeni bir
kurs daha açýlýyordu. Aþama IV, Asistanlýk kursu. Bu aþamayý da New York’ta
aldým ve asistan oldum. Burada yeni bir
þey öðrenmiyorduk, öðrendiklerimizi
çok iyi bir þekilde öðreniyorduk ama bu
Eric’le birlikte çok basit bir þey olmuyor.
Eric’in süzgecinden geçiyorsunuz.
Baþarýlý olup, olmadýðýnýzý sizi arayýp

haber veriyorlar. O sene asistan oldum
ve Eric’le birlikte dünyayý dolaþmaya
baþladým. Kurslarda ona asistanlýk yapýyordum. Dolayýsýyla onu yakýndan tanýma fýrsatým oldu. Öncelikle þunu söyleyeyim Eric öðretmen olarak da, arkadaþ olarak da ayný Eric. Her insana
ayný deðeri verir. Ayný sevgiyle sarýlýr.
Soru sorduðunuzda sizin anladýðýnýzý
hissedene kadar konuþur, açýklar. Siz
onunla konuþurken çok önemli biri gelse
ve vakti olmasa bile asla dikkatini sizden
ayýrmaz ve sonuna kadar sizinle olur.
Hiçbir þeyden þikâyetçi olmaz. Geçmiþe
ve geleceðe odaklý deðildir. Aný deðerlendirmeyi, anda kalmayý baþarýr. Samimi ve neþeli olduðu kadar disiplinli ve
düzenlidir de. Ýç sesini dinlemeye çok
önem verir.
Nihal Gürsoy - Dr. Eric Pearl kimdir,
çalýþmalarýna nasýl baþladý ve hangi çalýþmalarý yapýyor?
Nilgün Sarar - Uluslararasý çapta
tanýnmýþ bir þifacý ERÝC PEARL,
ABD’de ve dünya’nýn birçok yerinde
sayýsýz televizyon programýna çýkmýþ,
davet üzerine Birleþmiþ Milletler’de
konuþmuþ, tamamen dolu olan Madison
Square Garden’de sunum yapmýþtýr ve
seminerleri, The New York Times da
dahil olmak üzere türlü yayýnlara konu
olmuþtur.
Eric, bir doktor olarak 12 yýl boyunca
son derece baþarýlý bir chiropractic (kas
iskelet ve sinir sistemindeki fonksiyon
bozukluklarýnýn teþhis ve tedavi
edilmesinde kullanýlan manuel terapi)
muayenehanesi çalýþtýrýrken, bir gün
hastalarý onlara hiç dokunmamýþ olmasýna raðmen üzerlerinde Eric’in ellerini
hissettiklerini söylemeye baþladýlar. Ýlk
birkaç ay boyunca Eric’in elleri kabardý

ve kanadý. Kýsa bir süre sonra hastalar;
kanser, AIDS’e baðlý hastalýklar, beyin
felci, doðuþtan gelen sakatlýklar, kronik
yorgunluk sendromu ve birçok ciddi
hastalýktan mucizevi bir þekilde iyileþtiklerini bildirmeye baþladýlar.
Bunlarýn hepsi, Eric sadece ellerini
onlara yaklaþtýrdýðýnda oluyordu ve
bugün de hâlâ olmaya devam ediyor.
Hastalarýn þifalanmasý Eric’in uluslararasý en iyi kitaplar arasýnda yer alan
“The Reconnection: Heal Others, Heal
Yourself” (Tekrar Baðlantý: Baþkalarýný
Þifalandýr, Kendini Þifalandýr) da dahil
olmak üzere, bugüne kadar altý kitapta
belgelenmiþtir.
Los Angeles’ta yaþayan Eric, uzman
doktorlarýn ve hastanelerdeki týp araþtýrmacýlarýnýn ve dünya çapýndaki üniversitelerin büyük ilgisini çekmektedir.
Bunlar arasýnda Jackson Memorial
Hospital, UCLA, Cedars-Sinai, The VA
Hospital, University of Minnesota,
University of Miami Medical School ve
University of Arizona bulunmaktadýr.
(Sonuncu üniversitede Eric, Dr. Andrew
Weil’in ricasý üzerine doktorlara bir
konuþma yapmýþ ve yine burada ünlü
bilim araþtýrmacýsý Gary Schwartz, PHD,
Baþkanlýðýnda yeni araþtýrma programlarý
baþlatýlmýþtýr).
Yýl boyunca dünyayý dolaþan Eric,
Reconnective Healing – Tekrar Baðlantý
Þifasý’nýn ýþýðýný ve bilgisini gezegenimize taþýmaktadýr. “Enerji” þifasýný ve
þifa “tekniklerini” tümüyle aþarak
bugüne kadar elde edebileceðimiz her
türlü þifa düzeyinin ötesine geçmemizi
saðlayan bu yeni þifa frekanslarýnýn her
þeyi içeren yelpazesini nasýl aktive edeceðinizi ve kullanacaðýnýzý, seminerlerinde öðretmektedir. Eric, bugüne kadar

89

50’in üzerinde ülkede 30.000’den fazla
Reconnective Healing – Tekrar Baðlantý
Þifasý uygulayýcýsý yetiþtirmiþ, dünya
çapýnda bir þifacý kuþaðýnýn kendiliðinden oluþmasýný saðlamýþtýr.
Nihal Gürsoy - Tekrar Baðlantý ve
Tekrar Baðlantý Þifasý olarak iki aþamalý
veya iki farklý uygulamanýz var, aralarýndaki fark nedir?
Nilgün Sarar - Aradaki temel fark,
niyettir. Fiziksel, zihinse, duygusal veya
spiritüel olsun, Reconnective Healing’in
niyeti þifa vermektir. The Reconnection’un niyeti ise kiþiyi dünyayý aksiatonal kafesiyle yeniden temasa geçirmektir. Ýkisi birbirinden tamamen ayrý
süreçler deðildir. Þifa sýrasýnda da kiþi
aksiatonal kafese bir dereceye kadar
yeniden baðlanabilir. Kiþinin Yeniden
Baðlantý sýrasýnda da þifalandýðý görülebilir. Bunlarýn her birinden tam
anlamýyla yararlanabilmesi için þifa
ve baðlantý ayrý zamanlarda deneyimlenmelidir.
Nihal Gürsoy - O zaman öncelikle
Tekrar Baðlantý nedir ve nasýl gerçekleþir? diye soralým.
Nilgün Sarar - Baþlangýçta, bedenimizde bulunan ve adýna bazen akupunktur hatlarý da denen meridyen hatlarý,
gezegeni çevreleyen enerji hatlarýna
baðlýydý. Bu hatlar devam edip, bizi çok
daha engin enerji hatlarýna, tüm evrene
baðlayacak biçimde tasarlanmýþtý.
Zamanla, bu hatlarla olan baðlantýmýz
koptu. Tekrar Baðlantý, þifa almamýz ve
sonuçta evrimimiz için “yeni” aksiatonal
hatlarý devreye sokar ve bu hatlar benzersiz titreþim düzeylerini ve frekanslarýný
standart hale getirmeyi saðlar. Bu aksiatonal hatlar, insan bedeninin yenilenme
fonksiyonu için gereken temel enerjiyi
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çeken zamanýmýz zekâ aðýnýn, paralel
boyutlu dolaþým sisteminin bir parçasýdýr.
Tekrar Baðlantý, bu yeni hatlarý açýða
çýkartýr ve aktive eder. Yalnýzca enerjinin
deðil, enerji, ýþýk ve bilginin alýþveriþine
olanak saðlar. DNA kodlarý yeniden asýl
kaynakla baðlantýya geçer ve “iplikçiklerin” yeniden birleþimi gerçekleþir. Zorunlu olmasa da Kiþisel Baðlantý olmadan
önce bir ilâ üç seans Tekrar Baðlantý
Þifasý seansý deneyimlemeniz önerilir. Bu
konuda uygulayýcýnýzla temas ederseniz
daha detaylý bilgi alabilirsiniz. Þu an Eric
Pearl’ün kendisi ve eðitim kadrosu dýþýnda herhangi bir öðretmen yoktur. Bu
kadroya dahil olduðunu söyleyen kiþi ve
gruplar olabilir. Lütfen yetkilerinin onayý
için bizlerle baðlantý kurunuz.
Nihal Gürsoy - Evet, sizden bilgi için
adres rica edelim ve Tekrar Baðlantý Þifasý hakkýnda söyleyeceklerinizi dinleyelim.
Nilgün Sarar - www.nilgunsarar.org –
info@nilgunsarar.org ve Tel: (0212) 287
70 83 numaralý telefondan bilgi alabilirler. (Nilgün Sarar, TR. Türkiye
Temsilcisi)
Tekrar Baðlantý Þifasý, yaþamýnýzý
deðiþtiren bir deneyim olabilir. Bugüne
kadar bilinen tüm enerjisel þifalarýný
kapsamakla kalmayýp, onlarýn ötesinde
geniþleyen, yeni bir þifaya eriþebilirsiniz.
Tekrar Baðlantý Þifasý’nýn yelpazesi tam
bir þifa ile enerji, ýþýk ve bilginin evrimsel sürekliliðini içerir. Fiziksel, zihinsel
ve duygusal þifanýn yanýsýra, onlarýn ötesine geçip, varlýðýnýzýn ve özünüzün evrimini de kapsayan þifayý saðlar.
Somut olarak hissedilen enerjiler seansýnýz sýrasýnda inisiye edilir ve siz Tekrar
Baðlantý Þifacýsýnýn yanýndan ayrýldýktan
sonra da uygulamanýn etkisini uzun süre

hissetmeye devam edersiniz. Seanslardan
sonra sonsuza dek deðiþmiþ olacaksýnýz.
Þimdiye kadar hiç olmadýðý þekilde
kapsamlý, evrimsel ve þifalandýrýcý bir
frekansa uyumlanmýþ ve onunla çalýþýyor
olacaksýnýz.
Nihal Gürsoy - Bu enerji frekansý ve
uygulamalar bilimsel çalýþmalarýn
konusu oldu mu?
Nilgün Sarar - University of
Phoenix’deki Ýnsan Enerji Sistemleri
Laboratuarý’nda yapýlan çalýþmalar da
dahil olmak üzere, üniversite çalýþmalarý
bu frekanslarý tanýmladý ve varlýklarýný
doðruladý.
Bu yeni frekanslar ve Dr. Pearl’ýn bu
þifalarý uygulama çalýþmalarý Tekrar
Baðlantý dýþýnda; Dr. Gary Schwartz and
Linda Russek, PHD tarafýndan yazýlan
“The Living Energy Universe” de olmak
üzere 5 kitabýn konusu oldu.
Dr. Richard Gerber de, Titreþimsel ve
Enerji Ýlacý’nýn çeþitli þekillerine iliþkin
olarak bilimsel destek saðlayan çok
yönlü tanýmlayýcý ve açýklayýcý çalýþmalar gerçekleþtirdi.
Þifa veriliþi sýrasýndaki frekanslara
iliþkin fiziksel kanýtlar var. Çalýþmalar
þifa veriliþi sýrasýnda yüksek frekans
enerji emisyonunun absorbe edildiðini
gösteriyor. Þifa veriliþi sýrasýnda, hastalar, bir dizi irade dýþý fiziksel tepki veriyor. Yürütülen çalýþmalar, hastanýn beyin
dalga kalýplarýnýn þifayý veren kiþinin
kalp hareket kalýplarýný deðiþtirdiði ve
ona uyum saðladýðýný gösterdiðini ortaya
koyuyor.
Kirlian fotoðrafçýlýk yöntemi ve diðer
ölçüm araçlarý iyileþme sýrasýnda güçlü
enerji imza deðiþikliðine iþaret ediyor.
Frekansý gözlemleyebilecek bir cihaz
halen geliþtirilme aþamasýnda.

Eric Pearl, bu frekanslarý kullanmak
suretiyle yüzlerce iyileþmeyi kolaylaþtýrdý. Diðer binlerce kiþi bu frekanslarla
çalýþabilmek ve þifa saðlayabilmek
amacýyla eðitildi. Bu kiþilerin çoðu týp
doktoru, hemþire, fizyoterapist, araþtýrmacý ve chiropractor’du.
Tekrar Baðlantý, atletik performansýn
pekiþtirilmesinde ve rekabet düzeyinde
iyileþme durumlarýnda kullanýldý. Tekrar
Baðlantý Þifasý’na tabi tutulan birçok
kiþinin sakatlanma ve yanýklarýnýn daha
hýzlý iyileþtiði belirtiliyor. Çeþitli kanser
türleri, AIDS’le baðlantýlý vakalar,
Kronik Yorgunluk Sendromu, Multiple
Seklerosis, Epilepsi, eklem-mafsal rahatsýzlýklarý, doðumdan kalma fiziksel
bozukluklar, beyin felci v.b. bu frekanslarýn gerektiði gibi uygulanmasý
sonucunda iyileþtiði bildirilen rahatsýzlýklar arasýnda yer alýyor ama elbette
sadece bunlarla sýnýrlý kalmýyor.
Nihal Gürsoy - Enerjinin ve þifanýn
kaynaðý hakkýndaki görüþ ve bilgilerinizi
bizlerle paylaþabilir misiniz?
Nilgün Sarar - Tekrar Baðlantý Þifasý
Beþinci Boyut Enerji Þifasýdýr. Þifa
esnasýnda çok farklý bir þifa getiren
beþinci boyut frekanslarý kullanýlýr.
Uygulayýcý ellerini kullanarak fakat
dokunmadan beþinci boyut enerjisini
alýcýnýn enerji bedenine aktarýr. Kiþinin
bedeninin ve beden enerji sisteminin
fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal
düzeyde yenilenmesine yardýmcý olur.
Þifanýn kaynaðý için Tanrý-Sevgi-Evren
olarak istediðinizi seçebilirsiniz. Bütün
düzeylerde iyileþmenize ve bir zamanlar
ne idiyseniz onunla baðlantý kurabilmenize ve yeniden o olmanýza yardýmcý olabilir.
Nihal Gürsoy - Ýyileþme hemen mi
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oluyor? Þifanýn gerçekleþtiðini nasýl
bilebiliyorsunuz? Tekrar Baðlantýnýn
kurulduðunu nasýl farkediyorsunuz?
Nilgün Sarar - Þifa seanslarý 1 ilâ 3
kez verilir. 30-45 dakika süren seanslar
þeklinde uygulanýr. Þifa aþamalýdýr.
Seanslar arasýndaki süre deðiþebilir ama
bir haftayý geçmez.
Kiþisel Baðlantý ise iki seans sürer ve
peþ peþe iki gün içinde uygulanýr, tekrarý
gerekmez. Seanslar 40-60 dakika sürer.
Bu çalýþmada bedene yeni aksiatonal hatlar çizilmektedir. Kiþisel Baðlantý’dan
önce en az bir seans Tekrar Baðlantý
Þifasý alýnmasý gerekir. Deðiþim süreci
ikinci seans sonunda Kiþisel Baðlantýnýz
tamamlandýðýnda harekete geçer. Burada
amaç hem kendi bütünlüðümüzle hem
evrenle baðlantýmýzý yeniden oluþturmaktýr. Baðlantýnýn oluþmasý bir anda
tamamlanan bir olay deðil, an be an
devam eden bir süreç ve zamana yayýlan
bir açýlýmdýr. Tüm evrenle aramýzda ýþýk
ve bilgi alýþveriþi gerçekleþmeye baþlar
ve bunun sonucunda bilincimiz ve biyolojimiz deðiþime açýlýr.
Tekrar Baðlantý Þifasý’nda ise alýcý
seans sýrasýnda veya seanstan sonra
iyileþme gösterebilir. Ýyileþme kiþiden
kiþiye deðiþir, kiþi tam olarak iyileþemese bile bu enerji kiþide iyileþme
sürecini baþlatýr ve hýzlandýrýr.
Þifa dengedir, arazlarýn ortadan kalkmasý deðildir. Eðer öyle olsaydý tedavi
veya terapi diye adlandýrýlýrdý. Dengeyi
kurduðunuzda, artýk bir maksada hizmet
etmediði için semptomlar kendiliðinden
ortadan kalkar. Çünkü hastalýðýn ortaya
çýkýþ nedeni artýk yoktur. Bu þifanýn
gerçek esasýdýr.
Tekrar Baðlantý Þifasý sizi tekniðin
ötesinde, bir varoluþ þekline taþýr. Artýk
siz bu þifa enerjisisinizdir ve o da sizdir.
Elinizden onunla birlikte titreþmekten
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baþka bir þey gelmez. Dikkatinizi topladýðýnýz anda enerji sizden akmaya baþlar.
Bazen de akýþýn kuvvetiyle birlikte dikkatinizi toplarsýnýz. Birçoðunuz için kitabý okumak bile bu süreci baþlatacaktýr.
Ayný zamanda bizi, teknikleri aþma,
korku tabanlý ritüelleri býrakma ve yöntemleri ezberleyip öðrenme külfetinden
de kurtarýr.
Somut olarak hissedilen enerjiler seansýnýz sýrasýnda inisiye edilir ve siz Tekrar
Baðlantý Þifacýsýnýn yanýndan ayrýldýktan
sonra bile uygulamanýn etkisini uzun
süre hissetmeye devam edersiniz
Nihal Gürsoy - Bu enerji çalýþmalarýnýn evrime yardýmcý olduðunu söylüyorsunuz bu nasýl oluyor? Dünya’ya katkýsý
nedir?
Nilgün Sarar - Bu yöne doðru çoðalan
düþünce akýmlarý ve enerji çalýþmalarý
sayesinde gezegenimizde global bir bilinç artýþý gerçekleþiyor. Bu þimdiye
kadar bu derece yoðun ve güçlü deðildi.
Hattâ bu tür çalýþmalar lüks olarak
görülür ve çok az kiþi aydýnlanmak
için uðraþýrdý. Ama artýk durum deðiþti.
Tarihte belki ilk olarak insanlar “Ýnsan
hayatýný nasýl uzatýrýz?”ýn yanýsýra
“Yerküremizin ömrünü nasýl uzatýrýz?”ý
düþünmeye baþladý.
Terör, savaþ, çevre kirliliði, açlýk, küresel ýsýnma bu þekilde devam ederse ve
bir bilinç deðiþimi gerçekleþmezse bilim
adamlarýna göre ne insanlýk ne de gezegen pek uzun ömürlü olmayacak. Bu
demektir ki artýk insanlýk evrimsel bir
deðiþimin baskýsýný yaþýyor. Eski düþünce kalýplarý fonksiyonlarýný kaybediyor ve yeni olanýn meydana gelmesi
gerekiyor. Bu nedenle ilk defa kollektif
farkýndalýk deðiþimine ihtiyaç duyuluyor
ve bu süratli olmak durumunda. Bu
zamanda burada bulunanlarýn yapmasý
gereken bu. Her þeyin görünürde kötüye

gider gibi göründüðü bu dönemde ayný
zamanda yeni ve güçlü bir deðiþim de
etrafýmýzda dolaþýyor.
Nihal Gürsoy - Enerjinin veya þifanýn
henüz ruhsallýkla tanýþmamýþ spiritüel
bilgilere sahip olmayan insanlara ne gibi
katkýlarý olabilir?
Nilgün Sarar - Evren o kadar akýlýdýr
ki her insana almasý gerektiði kadar enerji ve þifa sunar. Hiç kimseye kapasitesinin üzerinde bir þey yüklemez. O
nedenle kiþiye saygý duymak, yönlendirmemek, etki altýnda býrakmamak,
egodan kaynaklanan bulgularla kafasýný karýþtýrmamak gerekir.
Nihal Gürsoy - Siz enerjinin ve þifanýn
kaynaðý olarak Tanrý’ya inanýyor musunuz?
Nilgün Sarar - Tanrý’ya inanýyorum
ama üzerimde baský uygulayan, korktuðum, çekindiðim bir figür olarak deðil,
içimde yaþayan, içimde oturan bir varolma duygusu olarak. Hayata karþý derin
bir þükran duygusu ile dolu olarak.
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum.
Çalýþma hayvan ve bitkiler üzerinde de
denendi mi?
Nilgün Sarar - Bildiðim þu ki Tekrar
Baðlantý Þifasý, hayvanlar ve bitkiler
üzerinde de insanlarda olduðu gibi etkili
oluyor. Hayvanlarla çalýþan pratisyenlerin aktardýðý bilgilere göre; köpekler,
kediler, atlar ve diðer türler kanser,
eklem-mafsal rahatsýzlýklarý, kronik
boyun sorunlarý da dahil olmak üzere
aynen insanlarda olduðu gibi þifaya
kavuþtu.
Nihal Gürsoy - Tekrar Baðlantý ve
Þifasý daha önceleri uygulanmýyordu. Dr.
Eric Pearl ile birlikte gündeme geldi. Bu
frekanslar daha önce de mevcut muydu?
Nilgün Sarar - Tekrar Baðlantý Þifasý
hem eski hem yeni. Çünkü o Evren’e ait
ama ayný zamanda yeni çünkü bu fre-

kanslar daha önce dünyada hiç mevcut
olmadý. Birçok bilim adamý, felsefeci ve
kadim uygarlýk, milenyumun sonuna
doðru bir bilinç deðiþimi veya çað
deðiþimi döneminden geçeceðimiz tahmininde bulunmuþtu. Ýþte bu deðiþim,
daha büyük ve daha kapsamlý frekanslarýn buraya uyumlanmasýna ve dünyanýn iyileþmesinde kullanýlmasýna izin
verdi.
Nihal Gürsoy - Siz, Eric Pearl tarafýndan düzenlenen seminer ve asistanlýk
eðitimlerinden geçerek Tekrar Baðlantý
Þifasýný gerçekleþtirebiliyorsunuz bu
nasýl oluyor?
Nilgün Sarar - Evet, Dr. Eric Pearl
bunu verebiliyor. Seminerlerinde ve
kurslarda elleriyle aktive ederek bu enerjiyi aktarýyor. Bugüne kadar 50’nin
üzerinde ülkede 30.000’den fazla þifacý
yetiþtirdi ve dünya çapýnda bir þifacý
kuþaðýnýn kendiliðinden oluþmasýný
saðlamýþtýr.
Nihal Gürsoy - Herkes bu enerjiyi kullanmayý ve þifa vermeyi öðrenebilir mi?
Nilgün Sarar - Elbette, bu herkes
içindir. Herkes bu frekanslarý hissedebilir
ve bunlarla çalýþmayý öðrenebilir. Ancak
en yüksek aktive olma düzeyi ve nasýl
kullanýlacaðýný anlamak için I-II Aþama
Seminerlerini almanýzý tavsiye ederim.
Sadece kitabý okuyarak da belli bir
düzeyde aktive olabilirsiniz.
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum.
Sanýyorum yarýn bir seminere katýlmak
için yurtdýþýna çýkýyorsunuz, bu kýsýtlý
zamanýnýzda bana vakit ayýrdýðýnýz için
çok teþekkürler, çalýþmalarýnýzda baþarýlar.
Nilgün Sarar - Ben de teþekkür ediyorum. Derginizin ve sizlerin yaptýðý görev
çok büyük, çünkü sizler ýþýk ve bilgi
daðýtýyorsunuz, bu nedenle sizleri kutluyor, sevgiyle kucaklýyorum.
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Ocak 1984
Cenk Koray

Þifa Tanrý’dan
1983 yýlýnýn Aralýk ayý, hele bu ayýn
27. günü, hayatýmýn en önemli günlerinden birisi oldu.
Televizyonda iki haftada bir yayýnlanan
programýmý biliyorsunuz deðerli okuyucularým. 30 Aralýk Cuma gecesi yayýnlanmasý gereken yarýþmayý banda almak
için Ankara'ya gittim. Yapýmcý kardeþlerim koþuþtururken, kameraman arkadaþlarým harýl harýl çalýþýrken, bir ara stüdyo
þefliði görevini yapmakta olan Fikret
isimli dostumla baþbaþa kaldýk. Fikret ve
Þaibe isimli eþi, ben Ankara'da yaþarken
tanýdýðým, yýllardýr dostum olan kiþilerdi.
Fikret'e hatýr sordum ve tabii karýsýna da.
Fikret üzgündü, Çünkü Þaibe, iki buçuk
ay evvel belindeki bir diskin kaymasý
yüzünden ancak bastonla yürüyebiliyordu. Fikret bunu söyleyince çok üzüldüm.
Doktorlarýn ne dediðim sordum. Gülhane
Ankara Hastanesi ve Týp Fakültesi'ndeki
uzmanlarýn ameliyat olmasý gerektiðini
ifade ettiklerini, masrafýn 100.000 lira
civarýnda olacaðýný, bu yüzden yýlbaþýnda
tazminat alýr almaz karýsýný ameliyat ettireceðini anlattý.
3 yýldan bu yana çeþitli vesilelerle,
hasta olan pek çok kiþiye þifa vermeye
çalýþtým. Þükrederek söyleyeyim ki, gerçekten umulmadýk baþarýlar elde edildi.
Bunlarý düþünerek Firket'e, dilerse karýsýna þifa vermek için hazýr olduðumu
söyledim. Önce ciddiye almadý. Daha
sonra bilgilerimizle yüklü Bülent
Osma'nýn da ýsrarý ile niyetlenir gibi
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oldu. Ve bu arada kendisine: "Þifa vereyim. Ýyi gelmezse kaybý ne? Yine yürürken ýstýrabý olacak, yine bastona dayanarak gezinecek. Ama ya iyi olursa?"
dedim.
Karar verdi “peki” dedi ve hemen
stüdyodan çýkarak Þaibe'nin çalýþmakta
olduðu TRT'nin diðer binasýna gittik.
Kadýncaðýz, odasýnda aðrýyan belini
kalorifere dayamýþ, bir taburede oturuyordu. Ýçeride baþka arkadaþlarý da
vardý. Fikret karýsýna, benim þifa vermek için geldiðimi söyledi, odadaki
diðer kiþiler birbirlerine bakýp alaycý bir
þekilde gülümsediler. Böyle bir þeyin
olabileceðine hiç ihtimal vermedikleri
her hallerinden belli idi. Üstelik, böyle
bir þeye benim nasýl inandýðýmý da merak ettikleri açýktý. Þaibe, binbir zorlukla
yürüdü ve þifa vereceðim boþ bir odaya
geçtik. Olayý duyan pek çok TRT mensubu arkadaþ da kimisi merakýný tatmin,
kimisi þifadan sonra dalgasýný geçmek,
kimisi alay etmek için odalarýnda hazýr
bekleþiyorlardý. Þifa iþlemini yaptým. Ve
Þaibe'ye seslendim: "Haydi kalk ve yürü"
Þaibe bastonuna uzandý. "Hayýr" dedim
"bastonsuz."
Önce nasýl olur gibi yüzüme baktý,
sonra ayaða kalktý. Ýki üç adým yürüdü,
sonra odanýn kapýsýný açtý. Merakla bekleyen kocasýnýn ve daire arkadaþlarýnýn
hayretle büyüyen gözleri önünde koþar
adým kendi odasýna döndü. Masasýnýn

baþýna geçti ve ellerini yüzüne kapayarak
hüngür hüngür aðlamaya baþladý.
Bir anda koridor dalgalandý.
Arkadaþlarýnýn durumunu bilen pek çok
kiþi odaya doluþtular. Hayret, þaþkýnlýk
ve merak dolu konuþmalar baþladý, üstelik bütün nazarlar bir Þaibe'ye, bir bana
dönüyordu. Bir arkadaþ elimi öpmek istedi. O zaman deðerlendirmelerin yanlýþ
yapýldýðýný hissettim. Ve þöyle konuþtum:
"Sevgili arkadaþlar, bende bir keramet
var da, elimi koyduðum zaman herkes iyi
olur, diye düþünmeyiniz sakýn. Hastalýðý
veren nasýl Allah'ýn kendisi ise, þifayý
verecek olan da O'dur. Hasta kulunu ya
doktor vasýtasý ile iyi eder. Ya kendiliðinden hasta iyi olur. Bunlarý biliyorsunuz.
Ama hepimizi sevgisinden yaratan Yüce
Rabbimiz, bazen özellikle inanmayan
insanlarýn dikkatini çekmek, onlara
yüceliði hakkýnda bir delil vermek için,
bu tip mucizevî olaylar da yapar.
“Aspirin baþ aðrýsýný geçirince þaþýrmýyorsunuz da, ben geçirince neden þaþýrýyorsunuz. Her þeye kadîr olan Allah,
buna da kadirdir, iþte gördünüz, iki
buçuk aydýr bastonsuz yürüyemeyen,
adým adým kötüleþen ve ameliyata hazýrlanan arkadaþýnýz þimdi sapasaðlam.
Ýnananlar Tanrý'ya þükretsinler, inanmayanlar ise Tanrý'yý düþünsünler. Bu
onlara saðlam bir delildir" dedim.
Þifayý veren yalnýz Allah'dýr. Ben bu
þifanýn, o kula intikalini saðlayan bir
vasýtayým.
O günden beri Þaibe sapasaðlam.
O'nun iyiliðine þükrediyorum. Ama
Allah'a asýl þükrüm, þifasýný gönderirken
beni vasýta olarak kullandýðý içindir.

SEVGÝYE GEL
SEVGÝYE
Býrak kini garazý,
Sevgiye gel, sevgiye;
Tanrýya et niyazý,
Sevgiye gel, sevgiye.
Yarataným buyurdu
Yüce Dostum duyurdu:
Cennet bir sevgi yurdu,
Sevgiye gel, sevgiye.
Sevgi olmayan yerde,
Çare bulunmaz derde,
Gönlünü Dosta ver de,
Sevgiye gel, sevgiye.
Sevgi nurdan âyettir
Bulana saadettir
En büyük ibadettir,
Sevgiye gel, sevgiye.
Sözlerim hep gerçektir,
Sevgi varlýk demektir,
Yerden göðe direktir;
Sevgiye gel, sevgiye.
Nizami Nefesli
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Can Yoðruldu

Ýþte..
Bir can yoðruldu kardeþ!..
Ýþkence teknesinde…
Unu, canýmdan…
Mayasý, kanýmdan…
Suyu, gözyaþlarýmdan…
Benlik eleðinden elendi,
Yalan ateþinde demlendi,
Ýftira kepeðine belendi…
Sonra atýldý bir fýrýna da,
Açýlmaz bir kapýnýn ardýnda…
Bekledi… bekledi…
Ümit etti, bekledi…
Ümidini yitirdi, bekledi…
Ýsyan etti bekledi,
Gözyaþý döktü bekledi…
Kýþ dedi, bekledi…
Yaz dedi, bekledi…
Bir görünmez eller,
Bir görünmez þeyler ekledi…
Piþti mi, piþmedi mi?
Bilemem ama…
Yoðruldu, acýyla,
Yoðruldu… tatlýyla…
Yoðruldu… canýyla,
Kanýyla, gözyaþlarýyla!..
Kimbilir belki,
O'na kul olmak için!..
Kimbilir belki de,
Kula kul olmak için…
Refet Kayserilioðlu
1976 Temmuz

Nisan 1986
Nadide Kýlýç, Öykü

Sýðýrtmacýn Yaþattýðý Bir Þey
Hikâye yarýþmamýzda birinci gelen yazýyý
size sunuyoruz. Sayýn Nadide Kýlýç'ý bütün
kalbimizle tebrik ederiz.

B

urasý .....’de küçük bir yazýhaneydi.
Ayný zamanda kasabanýn tek seyahat acentesi niteliðindeydi. Tören alanýnýn saðýnda, parkýn tam karþýsýnda,
büyükçe bir odadan ibaretti. Ýçeri girildiði zaman ilk anda, sýra sýra dizilmiþ
sandalyeler ve üzeri izmaritlerle dolu
sehpalardaki tablalar göze çarpardý.
Duvarlarýnda birkaç tane “TURKEY”
yazan manzara asýlýydý. Ancak, sigara
dumanýndan renkleri solmuþ, kirlenmiþti.
Bu halleri ile kýraç memleketlerin
reklamýný yapmak isteyen, beceriksiz
bir ressamýn marifetiymiþ hissini veriyordu. Kapýnýn hemen solunda Hamdi
Efendi'nin çalýþma masasý bulunuyordu.
Hamdi Efendi orta yaþlý, güleç yüzlü bir
adamdý. Becerikliydi de. Konuþurken,
sattýðý otobüs bileti numaralarýný defterine yazmayý hiç ihmal etmez, bekleyenlere ard arda çay ýsmarlar dururdu.
Bu yazýhane solmuþ manzaralarýna,
sigara dumanýna, giderek daralmasýna
raðmen, kasabalýlarýn umutlarýnýn baþladýðý, özlemlerinin bittiði, yegâne yer

98

olmuþtu. Askerler buradan yolcu edilir,
talebeler burada karþýlanýrdý. Bu yazýhanede sýk sýk uðurlamanýn insaný ezen
aðýrlýðýyla kavuþmanýn yürekleri kabartan sevinci yaþanýrdý. Hamdi Efendi'nin
her zaman tanýk olduðu bu deðiþik heyecanlar, onu adeta insan sarrafý yapmýþtý.
Ýnsanlarý anlamayý, sevinçlerini, üzüntülerini paylaþmayý kendine hak sayýyordu.
Öyle ya! Buranýn sahibiydi.
O gün, 25 Temmuz 1968 Cuma günüydü. Yine otobüs beklenmekteydi, içerde
çocuðunu doyuran bir anne, üç çocuðu
ve kocasý, bir asker ile iki yaþlý yolcu
daha vardý.
Hamdi Efendi anlatýyor, diðerleri sakin sakin dinliyorlardý. Sohbete öyle
dalmýþlardý ki Kara Abbas'ýn ne zaman
geldiðini farketmemiþlerdi. Kara Abbas
hiç söze karýþmadan, sessiz mahcup bir
ifadeyle gözlerini yere indirmiþ, oturuyordu. Niçin geldiðini de söylememiþti.
Ama eskiciden alýndýðý belli olan temiz
ütülü mavi takým elbisesi, beyaz gömleði ve yeni lastik ayakkabýlarýyla önemli

birini karþýlamaya geldiði belli oluyordu.
Hamdi Efendi "Hoþgeldin Abbas" diye
ona döndü. "Hoþ bulduk Aðabey" diye
cevap verdi. Hamdi Efendi "çay içer
misin?” diyecek oldu. Abbas yerinden
doðrulup, sað elini göðsüne bastýrarak
"Saðolasýn, gelirken içtim" dedi. Hamdi
Efendi hissettirmeden Abbas'ý süzüyor
"Kimi bekliyor acaba bu garip?" diye
düþünüyordu, ilk defa þaþýrmýþtý.
Evet Kara Abbas 45-50 yaþlarýnda
garip bir adamdý. Bugüne kadar hiç kimsesi çýkmamýþtý. Kasabanýn sýðýrlarýný
güden, iyi bir sýðýrtmaçtý. Kasabalýlar
için tarlalarýndaki tohumlarý, bahçelerindeki meyve aðaçlarý gibi kýymetli
idi. Bu zamanda onun gibisini bulmak
çok zordu. Sýðýrlarýnýn yetiþmesini Kara
Abbas'a borçluydular. Her istenileni
yapar hiç itiraz etmezdi, iþte bu yüzden
herkes onu çok sever, hoþ tutardý. Kara
Abbas da herkese karþý itaatkâr iyi bir
insandý. Onlarýn bu sevgilerine karþý ne
yapacaðýný bilemezdi. Sýðýrlara gözü gibi
bakar, hepsine ayrý ayrý isim verirdi. En
inat hayvanlar bile Abbas'ýn elinde kuzu
gibi olurdu. Çocuklarla da iyi geçinirdi.
Bazý kadýnlar inatlaþan çocuklarýna "Seni
Abbas'a veriyim de bari, o terbiye etsin"
diye baðýrýrlardý. Kara Abbas'a öyle
önem verirlerdi.
Kara Abbas (………. ) e Boyabat
kazasýndan gelmiþti. Boyabat'ýn dað köylerinden birinde doðmuþtu. Hiç okula gitmemiþti. Daha doðrusu gidememiþti.
Çünkü, çok küçük yaþýnda annesi ile
çalýþmak zorunda kalmýþtý. Çobanlýða
sekiz yaþýnda daðlarda koyun otlatmakla
baþlamýþtý. Bütün bildiklerini annesi
öðretmiþti. Annesi Abbas'a: "Koyunlar da

canlýdýr. Sadece konuþamazlar. Onlara,
insanlara davrandýðýn gibi davran, hoþ
tut oðul. Konu komþuya saygýný sevgini
eksik etme, her zaman dürüst ve yardýmsever ol. Ýyilik etmezsen, insanlýk yanýný
kendin öldürürsün oðul. Baþkalarý için
fedakârlýktan kaçma Oðul" diye öðüt
verirdi. Her sabah da bu sözlerini tekrarlardý. Kara Abbas, anasýnýn da, okula
giden arkadaþlarýnýn da anlattýklarýný
duyamazdý. Okula gitmek, öðrenmek,
içinde büyük bir istek olarak kalmýþtý.
Abbas on yedisine bastýðýnda annesi,
onu evlendirmiþti. Karýsý ile iyi geçiniyorlardý. Birbirlerine iyi alýþmýþlardý.
Akþam eve dönerken, kalbi göðsünü bir
hoþ dövüyordu. Eve girdiðinde bütün
yorgunluðunu, dýþardaki soðuðu unutuyor, adeta bir çocuk oluyordu. Kara
Abbas oluncaya kadar hayatý, böyle
mutlu geçti.
Çaycý askýsýnýn içinde çaylarla içeri
daldý. Hamdi Efendi eliyle çaylarýn
sahiplerini iþaret etti. Hepsi çaylarýný
týngýrdatmaya baþladýlar, öyle hýzlý
karýþtýrdýlar ki Kara Abbas daldýðý eski
günlerinden sýyrýlarak, yeni gelmiþ gibi
etrafýna bakýndý. Hamdi Efendi dayanamayýp sordu" Abbas yolcu mu bekliyorsun?" Abbas cevap olarak, sadece baþýný
salladý. Ama içini sevinç kaplamýþtý.
Kendi kendine "Evet ya! Yolcu bekliyorum Hamdi Aða. Oðlumu bekliyorum
duyuyor musun? Aslanýmý, oðlumu bekliyorum. Koskoca delikanlýmý bekliyorum. Bunca sene, beni garip bildiniz
deðil mi? Ama ben babayým, yüreði de
kocaman bir baba. Her akþam, oðlu için
dualar eden, sevgisini her gün kýrlara
daðlara baðýrarak anlatan bir baba. Ali
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Hamdi Aða, bilir misin iki yaþýndaki
oðlundan ayrýlmanýn yangýnýný ? Onu
düþlerinde büyütmenin, okutmanýn
zevkini? Bilmezsin bilemezsin. Böyle
masa arkasýndan beni yaþayamazsýn ki"
diye söylendi.
Kara Abbas'ýn içinde hem sevinç hem
korku vardý, Oðlu nasýl karþýlayacaktý?
Abbas onu kucaklayabilecek miydi? Ya
Abbas'a "Beni neden baþkasýna verdin?
Sen doyuramaz mýydýn? Neden bana
evlâtlýk dedirttin?" diye sorarsa ne cevap
verecekti?
Onu sýðýrtmaçlýktan kurtarmak için
okumasý, yazmasý, güzel konuþmasý,
kendisi gibi cahil kalmamasý için tâ
Almanya'lara götürmelerine nasýl razý
olduðunu, anlatabilecek miydi? Onu
anasýzlýktan kurtarmak için iyi bir aileyi
üvey anaya nasýl yeðlediðini, söyleyebilecek miydi? Baðrýna taþ basar gibi
kendine Kara Abbas dedirttiðini anlatabilecek miydi? Bilemiyordu.
Kara Abbas'ýn baþý zonkluyordu. Bu
yazýhane küçülüyor, hap kadar kalýyordu,
kalbi sýkýþýyordu. Kara Abbas, Hamdi
Efendi'nin bakýþlarýndan da üstündeki
elbiselerden de bunalmýþtý. Daðda olmak,
o sessizliðin, tabiatýn içinde kuþlarla
sýðýrlarla olmak, daðýn rüzgârý yüzüne
çarparken Yaradan'a seslenmek, O'ndan
yardým dilemek istiyordu. Bütün korkularýndan sýyrýlmak, bu azap dolu saatleri
umutla geçirmek istiyordu. Gönülden
diliyordu, umutla ama düþünceleri hep
tedirgin yapýyordu onu.
Kara Abbas bir gün ortaokula giden
Orhan'ýn elindeki gazeteyi hatýrladý. O
günde sýladan gelen korkuyu yaþamýþtý.
Çünkü gazetede, uzun saçlý, boyunlarý
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çýngýraklý, kulaklarý küpeli, püsküllü pantolonlu gençlerin resimlerini görmüþtü.
Hayret etmiþti. Orhan "Bunlar hippi. Çýlgýn gençlikmiþ, Almanya da Fransa da
Ýngiltere de ve Ýstanbul'da çok kalabalýklarmýþ. Esrar içer, içki içer çalýþmaz,
okullarýna da gitmezlermiþ. Çok sefil
yaþarlarmýþ" diye anlatmýþtý. Almanya’da
ya oðlu, Hasan'ý da onlar gibi olmuþsa!
Ya okullu bir cahilse "Ne yaparým?" diye
düþündü. "Hiç" diye cevap verdi, kendi
kendine. Hiçbir þey yapamazdý. Oðluydu,
evladýydý. Yaradan onu Abbas'a nasip
etmiþti. Sadece baðrýna basar, sadece
sever koklardý. Ama, ya hippi olmuþsa!
Oðlunu bir türlü o acayip kýlýða sokamýyordu. Hasan'a kravat, takým elbise ve
cilâlý ayakkabýlar yakýþýyordu. Onu hep
böyle hayal etmiþti.
Otobüs yazýhanenin önünde durdu.
Yolcular inmeye hazýrlanýyordu. Kara
Abbas hemen dýþarý atýldý. Yüreði fýrlayacakmýþ gibi atýyordu. Otobüsün
karþýsýnda durdu, inenlere merakla bakýyordu. Hasan'ýn babalýðý mektubunda,
babayiðit biri olduðunu yazýyordu. Ama
en son yolcu da bavulunu almýþ, çoktan
uzaklaþmýþtý. Kara Abbas'ýn omuzlarý
çökmüþ, baþýný önüne eðmiþ, yavaþ
yavaþ yürüyordu. Aðlamýyordu, baðrý
yanýyordu. Yürüyordu sessizce, küskünce. Bütün düþünceleri, duygularý durmuþ, beyni donmuþtu. Kara Abbas þimdi
kendini garip hissediyordu. Yalnýzdý
yapayalnýzdý. Hamdi Efendi’ye bu hali
çok dokunmuþtu. "Hey gidi garip hey"
diye düþündü.
Birden Kara Abbas'ýn yanýnda bir
otomobil durdu, içinden þýk giyimli bir
genç çýkýp "Afedersiniz, siz Abbas Bey

misiniz?" diye sordu. Abbas hemen
"Evet benim, ben"dedi. Genç "Baba"
diye boynuna atýldý. Baba oðul sýmsýký
sarýldýlar. Kara Abbas aðlýyordu. Biraz
önce sessiz, bitmiþ bu garip, þimdi çocuk gibi neþeli coþkulu, aslan gibi canlý
ve güçlüydü. Ve her baba gibi maðrur,
gururluydu.
"Oðlum... Hasan'ým, civaným... Sen,
sen Hasan'ýmsýn ha!.." diye haykýrýyordu.
Seyredenlere sesleniyor, oðlunu gösteriyordu. "Bakýn oðluma, nasýl bana benziyor? Beni nasýl seviyor? Bakýn sarýlmasýndan belli olmuyor mu? Ýçime ýlýk
ýlýk bir þeyler akýyor. Ondan, Hasanýmdan, sevildiðini nasýl anlýyor koca yüreðim. Baba yüreðim."
Kenetlenmiþlerdi âdeta. Ayrýlamýyorlardý. Sanki tek bir nabýz, tek bir yürek
vardý baba oðulda. Sadece onlarda mý?
Etraflarýna toplananlar ve Hamdi Aða da
ayný þeyi, onlarýn duyduðu sevinci ve
coþkuyu hissediyordu. Hiçbir zaman
Kara Abbas gibi sevdiklerine sarýlmamýþlardý. Saygýnlýklarýný korumak kaygusundan, çocuklarýný hiç öpmemiþ, doyasýya koklamamýþlardý. Ama Kara Abbas, koyunlarýný sýðýrlarýný güden þu
sýðýrtmaç, ayak iþlerine yardým eden þu
garip, bugün onlara sevmeyi öðretiyor,
ilk defa yaþatýyordu. Herkes Abbas'ýn
sevincini paylaþýyor, hayret ve hayranlýkla bu güzel tabloyu seyrediyorlardý. Ve
sessizce Abbas'ýn bayramýný kutlamak
için bekliyorlardý.
Ýþte böyle, hikâyemiz burada noktalanýyor ama, sizin de tahmin ettiðiniz
gibi, oðlunun ve Abbas'ýn gösterdiði
sevgide, kasabalýlar yeni bir þey keþfetmiþlerdi. Dün sevgilerini sakladýklarý

çorak gönüllerinde, bundan böyle sevginin ovasýný kuracaklardý. Birbirlerinin
gönüllerini sulayarak, fidanlarýný büyüteceklerdi.

Samsun'un Vezirköprü
Ýlçesinde doðdum. Samsun
Mithatpaþa Kýz lisesi
mezunuyum, 1973 yýlýndan
bu yana bir kamu kuruluþunda çalýþmaktayým. 1972
yýlýndan beri de Sevgi
Dünyasý okuyucusuyum. Bu
kýymetli dergiden aldýðým
bilgileri yaþantýma uygulamayý, BEÞ BASAMAK’a
uygun olarak düzenlemeyi,
her zaman en güzel amacým,
uðraþým ve vazifem olarak
gördüm. Bundan dolayý
sizlere minnet ve þükran
duyuyorum.
Böyle bir yarýþma için
sizlere teþekkür ederim.
Sevgi ve saygýlarýmla.
Nadide Kýlýç
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Haziran 1998
Acar Doðangün

Kanallar Açýlýnca
-Gerçek Bir OlayMüthiþ kaza gece yarýsý oldu… Kocasýyla, çocuklarýyla yakýnlarýnda yeni bir
gazino açan dostlarýnýn davetinden dönüyorlardý. Gecenin karanlýðý içinde
koca damperli kamyon bir anda karþýlarýna çýkývermiþti…
Gözlerini hastanede açtý. Sisler arasýnda ilk gördüðü insan, o çok saygý duyduðu dernek baþkanýydý. Beyaz doktor
önlüðünü giymiþ, ona ve aðýr yaralý olan
küçük oðlu ve kýzýna, yine onlarla birlikte komadaki arkadaþlarý Yýlmaz'a yardýmcý olabilmek için elinden gelen her
þeyi yapmaya çalýþýyordu… Etrafýnda
koþuþan o sevdiði dernek arkadaþlarýný,
Hülya'yý, Belgin'i ve ötekileri belli belirsiz farketti ve gene her þey bulanýklaþýverdi…
Kendine geldiðinde baþka bir hastanedeydi. Kendilerini açýlýþlarýna davet
eden deðerli arkadaþlarý Ahmet ve Aylâ
onun burada özel bakým görmesini
istemiþ ve saðlamýþlardý.
Ýlk iþi yanýnda bulunan eþine çocuklarýný sormak oldu. (Eþi o müthiþ
kazadan mucize eseri, burnu bile kanamadan çýkmýþtý) çok zor bir andý. Çocuklarýn iyi olduðunu ama ikisinin de bir
baþka hastanede tedavi altýnda olduðunu,
mümkün olduðunca üzmeyecek þekilde
anlatmaya çalýþtý ona.
Kazadan sonraki üçüncü gündü… Sol
dirseði paramparçaydý… Ameliyata alýnmasý gerekiyordu. Öðleden sonra üçe
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doðru ameliyata girdi.
O ameliyatta iken oðullarýnýn ölüm
haberi ilk hastaneden ikincisine ulaþtý.
Kocasý buna hazýrlanmýþtý. Gönlünden,
kendisini Sevgisinden Varetmiþ Olan'a
sýðýndý ve O'ndan, kazadan hemen sonra
yaptýðý gibi, her þey için güç ve yardým
diledi…
Saatler sonra ameliyattan çýktý, odasýna
getirdiklerinde eþi onu bekliyordu. Ancak
hava kararýrken gözlerini açabildi…
Yüzü eskisinden bir farklýydý sanki.
Gözlerinde ve yüzünde bir baþka pýrýltý
vardý þimdi. Yorgun ve hasarlý yüzünden
huzur okunuyordu. Tam kendinde deðildi
aslýnda, transta gibiydi. Ýlk sözü "O'nun
hükmü þaþmaz" oldu. Bu kocasýnda hemen ardýndan gelen sözü çaðrýþtýrmýþtý:
"O abes iþ yapmaz." Þaþýrdý. Çünkü bunu deðiþik bir dilde söylemiþti ve onun
bilmediði bir dildi bu!.. Hipnoz altýndaymýþcasýna konuþmasýný sürdürdü.
"Evrenim'in yattýðý odaya yukarýdan
nurlar iniyordu. Allahým, her þey pýrýl
pýrýl nur içindeydi!.. Evrenim doðruldu…
Bana doðru geldi… Kucaklaþtýk… Bir
süre öylece kaldýk. Ne büyük bir sevgi
idi Rabbim!.. Onunla vedalaþtýk…
Caným yavrum!..
Bunlar ameliyatta olduðu sýra yaþanmýþtý. Evren o büyük koruma ve yardým
içinde, dünyadan ayrýlýrken annesi ile
buluþmuþ, onunla vedalaþmýþtý!.. Sözler
yarý bilinçli olarak dudaklarýndan dökü-

lüyordu. Gözleri kapalýydý artýk. Bir süre
sonra uykuya daldý…
Erkek, beþ duyu perdesi gerisinde
yaþananlarýn, eþinin dilinden böylesine
apaçýk anlatýldýðý ve oðlu böylesine
güzel alýndýðý için þükretti. Maddenin
gerisindeki gerçeði böylesine yaþamanýn
ve duymanýn pek az insana nasip
olduðunu çok iyi biliyordu.
Ýki gün daha geçti. Anne artýk yataðýnda oturabiliyordu. Çok sevdiði oðlu ile
buluþmasýný hatýrlamýyordu þimdi. Olan
bitenden habersizdi tek endiþesi çocuklarýydý.
Alçý içinde ameliyatlý kolu, kaþýnýn
üzerinden saçlarýnýn içine uzanan derin
yarýk ve yanaðýndaki kýrýk pek önemli
deðildi onca. Çocuklarýný sorup duruyordu. Deniz'in hýzla iyileþtiði müjdesini
aldý, çok sevindi, dünyalar onun oldu.
Evren'le ilgili gerçek ise alýþtýra alýþtýra
söylenmeliydi. Bu iþi kendi isteði ile
Güngör Özyiðit üzerine aldý.
Birkaç gün sonra Güngör Özyiðit,
odasýna girip kendisiyle konuþmaya,
gerçeði en güzel þekilde, alýþtýrarak vermeye baþladýðýnda , o da duymaya
hazýrdý artk… Ve Güngör Özyiðit konuþmasýný sona erdirip odadan çýktýðýnda,
annenin teslimiyetini yansýtan huzurlu
yüzü gözyaþlarý ile ýslanmýþtý…
O sýcak yaz gün dýþarýda kasvetli bir
hava hüküm sürüyordu. Etraf kararmýþ,
gökyüzü kara bulutlarla kaplanmýþtý.
Dost insan konuþmasýný henüz bitirmiþti ki, gökyüzü boþalýverdi. Þiddetli
bir yaðmur indi bir anda… Göklerden
inen su, sanki anneye eþlik ediyor, onun
duyarlýlýkla titreþen yaralý gönlünü yýkýyor, serinletiyor ve arýtýyordu…
Sonra her taraf günlük güneþlik oldu.

Gelin Dostlar
Olmak Vaktidir
GüI benizlim, hasretinle yanarken
Sana doymak vaktidir, GEL!
Gerçek için nice canlar kaynarken
O'na VARMAK vaktidir, GEL!
Dost pýnarý gürül gürül kaynarken
Tas tas nice gönül suya kanarken
Güzelliði çirkinlikten soyarken
Þimdi ALMAK vaktidir, GEL!
Kimi aç ve hasta yatarken
Kimi dostunu bir pula satarken
Kimi sevdim sanýp, kinle bakarken
Þimdi SEVMEK vaktidir GEL!
Kimi geleceðe nutuk atarken
Kimi en olmaza yalan katarken
Kimi kardeþine kurþun sýkarken
Þimdi VERMEK vaktidir GEL!
Fatma Özbakýr
Þubat 1977

Mart 1984
Güngör Özyiðit

Dini Dar Deðil,
Dindar Olmak
“Tanrýyý bütün yüreðinle, kanýnla, canýnla seveceksin.” Ýlk ve
en büyük buyruk budur. Buna
benzer ikincisi ise þudur:“Komþunu kendin gibi seveceksin.”
Ýþte bütün din, þeriat ve peygamberler, hepsi bundan ibaret”
Hz.Ýsa
Allah'a inandýktan sonra en
yüce ilke insanlarý sevmek ve
onlara hizmet etmek.
Hz.Muhammed
Din olayý insanla baþlar. Ýlk insan olan
Âdem’in ayný zamanda ilk gülyüzlü
(peygamber) oluþu, bunun en somut
anlatýmýdýr.
Ýnsanýn yeryüzünde görünmesi ile
Yaradan'ýný tanýmasý ve O'nun gösterdiði
yolda yürümesi bir olmuþtur. Çünkü
Tanrý'ya tapmak insan yaratýlýþýnýn gereklerindendir. Ýnsan akýl sahibi olarak yaþamaya baþladýðý günden beri, týpký ýþýða
yönelik bitki gibi, bilincinin derinliklerinde Tanrý'ya dönük bir tarafýn varlýðýný
sezinlemiþtir. Ýþte en geniþ anlamda din,
bu baðlantýnýn ve Sevgisinden Vareden'e
doðru çekiliþin bilincine varmak, bu
duyguyu yaþantýya geçirmektir.
Ýnsan, baþlangýçtaki temizlik ve saflýkla
Yaradan'ýn vahiy ve esinine açýk olmuþ,
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yalnýz tek Tanrý'yý ilâh bilmiþ ve O'na
tapmýþtýr. Sonra, dünya hayatýnýn yaþayýþý içinde Tanrý'yý býrakarak, baþka
þeylere tapmýþ, türlü sapýklýklar içine
yuvarlanmýþtýr.
Kuran "Biz" der "Ýnsaný en güzel
kývam üzere yarattýk. Sonra esfele
(bataklýklarýn ta dibine) yuvarladýk" Yani
en güzel kývamda, özü temiz olarak
yaratýlan insan, serbest býrakýldýðý
taraftan, bu kývamý bozarak bataklýklar
içinde yüzmüþ ve kendi deðerini düþürmüþtür. Demek ki insan, tâ baþlangýçta
en doðru din üzerinde iken, yeryüzündeki yaþayýþýn aldatýcý büyüsüne kapýlmýþ,
ruhunu yüceltip gökselleþtireceðine,
kendini topraða çakarak alçaltmýþ ve
bu düþüþünü puta tapmanýn türlü þekillerine sapmakla göstermiþtir.
ÂDEM KISSASI
Akýl ve idrak sahibi insanýn sorumluluk
yüklenmesi, Âdem kýssasýnýn odak noktasýdýr. Seçme özgürlüðü, yol seçme
zorunluluðu, her yolu deneme hakký, bu
deneme sýrasýnda Âdem'in sürçmesi.
Ama hatada inat etmeyip, piþman olarak
baðýþlanmak dilemesi ve affedilmesi...
Bütün bunlar insanýn, yaratýlýþý ile baþlayan ve bugün de süren serüveninin,
Âdem'in þahsýnda özeti. Kur’an bu kýssayý anlattýktan sonra, iyiliðin kötülüðe
er geç üstün gelecek güçte olduðunu
söyleyerek, insanlara umutlu bir gelecek
müjdeler. Ve der ki: "Ne zaman ki Rab-

bin yeryüzünde egemen olacak (yeryüzünde saltanat sürecek) bir varlýðý
türetmek istediðini meleklere söyledi.
Onlar: “Yeryüzünde fesat çýkaracak
(düzen bozacak) ve kan dökecek birini
mi varedeceksin? Biz ise Seni överek
kutsuyoruz” dediler. O da “Ben sizin
bilmediðinizi bilirim” dedi.
Ýnsan yeryüzünde düzen bozabilir, kan
dökebilir. Nitekim öyle olmuþ. Fakat o,
ayný zamanda, tecrübelerden ders alma,
akýllanarak onlardan kurtulma yeteneði
ile de donatýlmýþ. Ruh - tecrübe - akýl ruh zinciri eninde sonunda onu Tanrý'nýn
dilediði yola sokacak. Bunu Yaradan
baþlangýçta biliyor. Ýnsan Yaradan'ýn
bildiðine akýl erdiriyor ve þükrediyor.
Bilgisizlik, bir takým çýkarlar, düþkünlükler ve tutkular insaný yoldan çýkarsa
da, onun özünde bilgi ile açýlýp, geliþip
büyüyerek, bütün bunlara üstün gelecek
bir güç vardýr. Ve gün gelecek insan, bu
gücün egemenliðini ilan edecektir.
Dünyanýn ve kendinin efendisi olarak,
yeryüzünde Tanrý'nýn halifesi olma durumuna yükselecektir. Çünkü onun gerçek
yeri ve deðeri budur. Zaten insanýn akýl
ve bilinç sahibi olmasýnýn nedeni,
Tanrý'nýn ilmindeki gayeyi gerçekleþtirmektir. Ve buna akýl ve idrakiyle,
yaratýlýþýndaki hayýrseverlikle ve daima
onu koruyup gözeten Tanrý'nýn yardýmý
ile varmasý, bir yerde insanýn varoluþ
yazgýsýdýr.
Yine Kuran'da "Allah dileseydi sizi bir
tek ümmet yapardý" der ve devam eder
"O sizi böyle bölük bölük ayýrdý. Tâ ki
sonunda iyilikte yarýþasýnýz diye."
Demek ki son kertede Tanrý'nýn dileði,
yeryüzünü iyi insanlarýn doldurmasý ve
onlarýn iyilikte yarýþmasýdýr. Dinin de
amacý, insanlarý Yaradan'a ve birbirlerine
sevgiyle baðlayarak, aralarýnda gerçek
birliði kurmak ve kardeþçe yaþamayý

gerçekleþtirmek deðil mi?!
Hz. Ýsa, dinin Tanrý'ya ve insana dönük
yüzünü ve her ikisinde ortak olan sevgi
özünü çok güzel özetleyerek þöyle der:
"Tanrý'yý bütün yüreðinle, kanýnla, canýnla seveceksin. Ýlk ve en büyük buyruk
budur. Buna benzer ikincisi þudur:
Komþunu, kendin gibi seveceksin. Ýþte
bütün din, þeriat ve peygamberler hepsi
bundan ibaret."
DÝNÝN RUHU ÝSLÂM
Dinin iki kaynaðý vardýr: Biri yaratýlýþtan, diðeri sonradan edinilir. Yaratýlýþ,
salt Tanrýsaldýr. Tanrý tarafýndan yaratýlan her ruhun, Tanrý'ya doðru olan doðal
eðilimidir. Her doðan Ýslâm fýtratý üzerine doðar sözü bunu anlatýr. Yani her insan Ýslâmý kabul edecek bir kývamda
yaratýlmýþtýr. Ancak sonradan ebeveyn
ve ortam onu yoðurur.
Din, fýtratý deðiþtirmek için deðil,
yaratýlýþtaki esenliðe doðru olan yöneliþi geliþtirmek içindir. Kur’an buna
deðinerek þöyle der: "Ey Muhammed!
Hakk'a yönelerek kendini Allah'ýn insanlara yaratýlýþta verdiði dine ver. Zira
Allah'ýn yaratýþýnda deðiþme yoktur.
Ýþte doðru din budur." (30/30)
Kuran'da bir baþka yerde, Allah katýnda
dinin ancak Ýslam olduðu bildirilir. (3/19)
Ýslâmýn gerçek din olduðu anlatýlýr.(9/33)
Hz. Muhammed'e gelen son âyetlerde
Tanrý'nýn dini tamamladýðý ve insanlara
hak din olarak Ýslâmý seçtiði müjdelenir.
Ne var ki, Ýslâmiyet Hz. Muhammed'le
baþlamýþ deðildir. Kuran'a göre O'nun
katýndan indirilen bütün dinlerin özü
Ýslâmdýr ve bütün peygamberler hattâ
havariler müslümandýr.
Nisa süresinin 125. ayetinde insanlar,
iyilik iþleyerek Tanrý'ya teslim olan, yani
Ýslâmý uygulayan Hz. Ýbrahim'in dinine
çaðýrýlýr: "Ýyilik yaparak kendisini Allah'a
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teslim edip Hakk'a yönelen Ýbrahim'in
dinine uyandan, din bakýmýndan daha iyi
kim olabilir? Allah Ýbrahim'i dost edinmiþti."
ÝSLÂMIN ANLAMI
Ýslâm kelimesi dinin özüdür. Ýslâm
önce, müsalemet demek olan, barýþ ve
uyumu belirtir. Ýnsanýn Tanrý'yla ve her
þeyle barýþýklýk içinde olmasý anlamýna
gelir. Bu ise, insaný hem Yaradan'a, hem
diðer varlýklara baðlayan ortak öz, yani
sevgi sayesinde gerçekleþir. Kuran'a göre
Müslüman, hem Tanrý hem insanlarla
müsalemet (barýþ) içinde yaþayan kimsedir. Tanrý ile barýþ ve uyum içinde
olmak, O'nun buyruklarýna teslim olup
aynen uymak, insanlar ile müsalemet
(barýþ) ise, onlara ancak iyilik etmektir.
Kur’an bu iki niteliði þöyle birleþtirir.
"Kim ki kendini Allah'a teslim eder ve
baþkalarýna iyilikte bulunur, o Allah'ýn
mükâfatýna nail olur."(2/12)
Kuran baþarý ve kurtuluþu yalnýz bunda
görür. Müslümanýn müslümana sevgisi
ve saygýsý selâm ile belirtilir. "Cennete
erenlerin birbirine karþý duygularý selâmdýr." (10/10)
Müsalemet "selm" mastar olup, iki kiþi
veya taraf arasýnda sulh ve barýþýklýk
demektir. Es-selam (nýüsalemet yaratan)
ise Tanrý'nýn isimlerindendir. Müsalemet
Müslümanlýðýn ruhudur.
Hz. Muhammed de dinin ve Ýslâmýn
özelliðini bir hadisinde þöyle belirtir:
"Allah'a inandýktan sonra en yüce ilke
insanlarý sevmek ve onlara hizmet
etmek"
Batýnýn en büyük beyinlerinden biri
olan Goethe, Kuran'ý okuyup, Ýslâmýn
özünü kavradýktan sonra, þunlarý söylemekten kendini alamaz. "Eðer Ýslâm
Allah'a teslimiyetse, biz hepimiz Ýslâm
olarak doðuyor, yaþýyor ve ölüyoruz."
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Kenan-ý Rüfai, dinin esasýnýn iman,
yani Allah'ý sevmek, imanýn esasýnýn da
amel (uygulama) yani halký sevmek
olduðunu söyler. Yine o "Bir Müslüman
hem Musevidir, hem Hristiyan. Ama
tekâmül etmiþ bir Musevi ve evrime
uðramýþ bir Hristiyan" der.
Kýsacasý, Hakk'ý ve halký sevmek, O'na
ve kullarýna kulluk etmek, dinin deðiþmez özü ve formülüdür.
DÝN YAÞAMA ANLAM VERÝR
Din tüm evreni ve insaný kuþatan bir
gerçektir. Ýnsana, yaþamýna kendi rengini
ve anlamýný verir. Ýnsana ve dünyaya ait
olan þeyi, insanýn baþýndan geçen acý tatlý
olaylarý yetkiyle yorumlar, açýklar, mânâ
verir. Her olay Tanrý'dandýr ve O'nun bir
mesajýný taþýr. Her þey insanýn hayrýna ve
onun eðitimi için düzenlenmiþtir. Önde
de, sonda da Yaratan'ýn emri geçerlidir.
Altta da, üstte de saltanat O'nundur.
Gerçek dindar kiþi, olaylara tanrýsal bir
gözle bakar ve olaylardaki Tanrý dilini
okumaya çalýþýr. Üç halifenin üç sözü
bunu en iyi þekilde dile getirir:
Ebu Bekir: "Önünde Allah'ý görmediðim hiçbir þey görmedim."
Ömer: "Allah'la beraber görmediðim
hiçbir þey görmedim"
Osman: "Arkasýnda Allah'ý görmediðim
hiçbir þey görmedim."
Böylece din, insan yaþamýnýn katý
taraflarýný yumuþatýr, manevîleþtirir, çekilen çilelerin deðerini ve anlamýný belirtir. Her þey dinde manevî bir yorum
bulur. Her þey Tanrý'dandýr ve mânâ
doludur. Çünkü O abes iþ yapmaz. Her
türlü sýkýntýnýn, felâketlerin bile -hem
asýl onlarýn- bir anlamý vardýr. Zira acý
çekmek öðrenmenin anahtarýdýr. O, kimseye zulmetmez ve taþýyamayacaðý yükü
vermez. Onun zorluklarla en çok sýnadýðý, en çok deðer verip sevdiðidir aslýnda.

Din, ayný zamanda insana yaþamýn
amacýný bildirerek anlamlý bir çerçeve
sunar. Bu amaca ermek için hayat izleyeceði yolu gösterir. Tanrý, kendisi ve
diðer insanlarla barýþ ve uyum içinde
yaþamanýn bilgisini verir. Dünyanýn geçici bir sýnav yeri, ölümden sonraki
yaþamýn gerçek ve sürekli olduðunu
müjdeleyerek, insanýn ölüm karþýsýnda
duyduðu korku ve acýyý azaltýr. Dünyadaki durumuna göre orada yer sahibi olacaðýný, burada ektiklerini orada biçeceðini bildirerek, Yaradan'ýn buyruklarýný
gözeterek yaþamasý konusunda onu
uyarýr.
En önemlisi din insana aþkýn (trancendental) varlýk olan Tanrý'yla iliþki kurmanýn, O'na yakýn olmanýn yollarýný
öðretir. Gerçi bu yollar her din için ufak
tefek deðiþiklikler gösterir. Fakat bu yalnýzca þekilde ve görünüþtedir. Temeldeki
gayesi ise, hepsinde bir ve aynýdýr. Çünkü bütün dinler, insana iyiyi yapmasýný,
kötüden sakýnmasýný ve o yolla Yaradan'ýn sevgisine yakýn olmasýný öðütler.
Öyleyse bu amaca götüren araçlar dinden dine deðiþse, farklý ibadet þekilleri
olarak görülse bile, öz tümünde birdir.
Bütün dinler Tanrý ile insan arasýndaki
iliþkide birleþiyorlar. Bu iliþkinin gayesi
birdir ve O'nun yeri gönüllerdir.
O nedenle, þekle saplanýp kalmamak,
gönle bakmak gerekir. Þekilde takýlýp
kalýrsak, Rehber Varlýðýn da dediði gibi
gerçek güneþi bize gülmez:
"Ýþiniz þekilde deðil, gönüldedir. Þekilden her zaman kaçýnýz. Gönlünüzü açýnýz. Göreceksiniz, orada birbirinize vereceðiniz gerçek hayýrlar var... Þekilde
olanlar bilsinler ki, Güneþ onlarýn yüzüne
hiç gülmez."

DÝNLERÝN BÝRLÝÐÝ
Muhiddin Arabi, bütün dinlerin
Yaradan'dan geldiðine, ancak zamanýn
ihtiyaçlarýna göre belirdiðine iþaret
ederek, hepsinin özde bir olduðunu
söyler. Her din haktýr. Çünkü her biri
Hakk'ýn bir belirtisidir. Hepsinin hamuru Yaradan'ýn, her þeyi sevgisinden
Varedenin Sevgisi ile yoðrulmuþtur.
Böylece Muhiddin Arabi, kalbi ile her
þeyi kucaklayarak der ki:
"Kalbim her sureti alabilecek hale
geldi. Onun için, kâh ahular otlaðýdýr.
kâh rahipler manastýrýdýr, kâh müminler
evidir, kâh tavaf edenlerin kabesidir, kâh
Tevrat levhalarýdýr. Benim dinim sevgi
dinidir. Onun kervaný nereye yönelirse
ben de beraberim ve dinim o dindir,
imaným o imandýr."
Mevlâna da bütün dinleri gayeleri
bakýmýndan bir görerek "Kur’an Hak
kelâmýdýr ve Musa, Ýsa ve diðer peygamberler zamanýnda da Kur’an vardý,
ama Arapça deðildi" der.
Hakk'a inanmanýn gerçek kanýtýnýn
O'nun kullarýna kulluk etmek, küçülerek
hizmet vermek olduðunu gören koca
Yunus ise þöyle söyler:
Her kim sorar ise itikadýn nedir
Hakk'a? Öp gel elini ayaðýný, budur
sualine cevap.
Demek ki ölçü, insanýn ne söylediði
deðil, fakat ne yaptýðýdýr. Çünkü insan,
gerçekte inandýðý þeyleri uygular.
Öyleyse kim ki doðruda ve iyide yürür,
çalýþarak bilgisini sürekli artýrýr, herkesi
sever ve hizmet eder, hiç duraksamadan
ona gerçekte inanan, dindar biri diyebiliriz.
Gerçeði kendi dar kafasýnýn sýnýrlarý
içinde donduran ve dini þekilden ibaret
görenlere ise dindar deðil, dini dar
demek daha doðru olsa gerek.
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Temmuz 1976
Rengin Özer, Findhorn Elixir’den

Siz Deðiþiniz
Sevgililer,
Size ne yapýlmasýný istiyorsanýz siz de
baþkalarýna onu yapýnýz. Siz karþýnýzdakilere sevginizi akýtýrsanýz ve anlayýþýnýzý, yüz kat fazlasý ile size döner. Keza,
tenkit ve olumsuz duygularý akýtýrsanýz o
da yüz misli ile size döner. Hayat, siz
onu nasýl yaparsanýz öyledir. Aklýnýza
gelebilecek en mükemmel hayat olabileceði gibi en sefili de olabilir.
Hiçbir zaman kendinizden kaçamazsýnýz, nereye giderseniz gidin, kendinizi,
görüþlerinizi ve hayat felsefenizi de birlikte götürürsünüz. Sizin tâ içinizdeki,
dýþ hayatýnýzda da ister istemez kendini
gösterir. Tatminsizliðinizi, hoþlanmadýðýnýzý, rahatsýzlýðýnýzý saklayamazsýnýz.
Er geç bunlar ayný bir çýban gibi dýþarý
vururlar.
Bu çýbanýn ya delinerek zehrinin akýtýlmasý ya da kurutulmasý gerekir ki, gitgide daha fazla büyüyerek ve gittikçe
daha fazla zehir toplayarak bütün sisteminizi zehirlemesin ve bütün vücudunuz
çýbanlarla kaplanmasýn. Bu zehri ne
kadar çabuk atarsanýz o kadar iyi olur.
Bunu yapmanýn en çabuk ve en iyi yolu
da tutumunuzu deðiþtirmektir. Bu zehirli,
olumsuz, sevgisiz, tenkitçi düþünceleri
saf sevgi, âhenk ve anlayýþla deðiþtirmektir. Bunlarý çok süratli olarak yapabilirsiniz. Kendi küskünlüðünüz ve üzün-
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tünüz içinde boðulmanýza ve kendi kendinize acýyarak kýymetli zamanýnýzý harcamanýza hiç gerek yoktur. Durumunuz
hakkýnda bir þeyler yapmayý gerçekten
istiyorsanýz bunu hemen yapabilirsiniz
ve deðiþiklik göz açýp kapayýncaya kadar
gerçekleþebilir. Ama þunu unutmayýnýz
ki, bunu yapmayý gerçekten istemelisiniz
ve gururunuzu kýrarak hangi noktada
yanlýþta olduðunuzu görmeli ve derhal
bu yanlýþý düzeltecek þeyi yapmalýsýnýz.
Kabahati baþkasýna veya çevrenize
veya þartlara atmak kolaydýr. Bunu yaparak zaman harcarsanýz cevabý bulabilmek için çok beklemeniz gerekebilir.
Fakat kendi kendinizle yüz yüze gelir
ve durum için bir þey yapabileceðinize
inanýr ve yaparsanýz kýymetli zamanýnýzý
boþuna harcamamýþ olursunuz. Siz kendiniz, gecikmeden, gerçekten olumlu bir
davranýþta bulunabilecek iken neden karþýnýzdakinin deðiþmesini bekleyesiniz?
Bunlar çok zaman önce öðrenmiþ olmanýz gereken þeylerdir. Ama içinizden
bunlarý unutanlar olursa da onlara zaman
zaman hatýrlatmak gerekir. Bu çok önemli dersler tamamen öðrenilmedikçe ve
uygulanmadýkça da size hatýrlatýlmasýna
devam edilecektir…

Ocak 1991
Zerrin Kapkýn

Almayý Bilmek Gerek
Her yere kendi arabam ile gitmeye o kadar
alýþmýþým ki… Geçenlerde arýzalý olduðu için bir
daveti reddettim Yukarý katta oturan komþularým
da ayný yere davetli idiler ve beni götürmeyi teklif ettiler, birlikte gittik. Bir iki gün sonra
oðullarý, arabamýn arýzalý olan vites kutusunu
tamir etti.
Teþekkür etmek için bir kutu çikolata ile birlikte küçük bir not yazýp gönderdim. Biraz sonra
kapý çalýndý. Kapýyý açtýðýmda, elinde çikolata
paketi ile komþumu karþýmda buldum.
"Lütfen bunu geri alýn, böyle yapmanýz hiç
gerekmezdi" diyerek paketi uzattý. Sözlerinde
hem sitem hem de hafif bir azar vardý. Onlara
teþekkür etmek istediðimi, ne kadar ince düþünceli ve nazik olduklarýný anlatmaya çalýþtýmsa
da "Teþekkür etmenize gerek yok, çünkü biz sizin
dostunuzuz" diyerek sözümü kesti.
Her þeye raðmen kutuyu kabul ettirmeyi baþardým. Yine de komþum rahatsýz olmuþa benziyordu. Hem þaþýrmýþ hem de kýzmýþtým. En iyi niyetim ve düþüncemle yaptýðým bu güzel jestimi
niçin kabul etmek istemediler diye kendi kendime sordum, durdum. Onlara yaptýklarý iyiliðin
karþýlýðý olarak bir þeyler yapmak istemiþtim. Niyetim onlarý ne aþaðýlamak ne ödüllendirmekti.
Böyle düþüne düþüne bir zaman geçti. Hani o
söz der ya "Siz dalga dalga düþündüðünüz
zaman, O'na gider gelirsiniz" diye… Ýþte öyle düþüncede iken, gidip gelirken, gerçeði bir anda
yakaladým. Küçülerek almayý bilmeyen bendim.
Gurur Engeli
Almak bana ve bizlere neden bu kadar zor
geliyor acaba? Alýrsam ne olur sanki? Ýncilerim,
boncuklarým mý dökülür? Þüphesiz ki hiçbiri
deðil. Taa küçük yaþlarýmdan itibaren, bana hep
vermenin iyi bir þey olduðunu öðrettiler; almak

ise sanki bir günah iþlemekti, ayýptý. Verileni
kabul etmekle küçüleceðim, aþaðýlanacaðým, hor,
hakir görüleceðim gibi hissettim hep. Sadece bu
kadar mý? Hayýr! Bir de arkamda kapý gibi
haþmetle duran GURUR'um var.
Biliyorum ki, gurur insanlarý birbirinden uzaklaþtýran, insaný tek baþýna býrakan, doðrudan
uzaklaþtýran, yalanlara götüren, örnekliðe veda
ettiren, sevmekten ve sevilmekten hiç hoþlanmayan bir vesvese… Buna bir de bilgi eksikliðini ilave edersem, iþte bana çözülmesi gereken
kocaman bir problem.
Güzelliði ve güzelleri seven bir erkek arkadaþým çok sýk sevgili deðiþtirir. Zaman zaman bu
huyunun suyu neredendir diye oturur tartýþýrýz.
Her zaman ayný cevap ile karþýlaþýrým. "Bak sana
anlatayým" diye söze baþlar: "Güzelliði ve güzelleri çok seviyorum ve onlarla arkadaþ, dost,
sevgili olmak istiyorum. Sevgimi vermekten hiç
kaçýnmýyorum. Fakat onlar bana yaklaþmaya,
sevgilerini göstermeye baþladýklarý anda tüm
iliþkimi kesiyorum. Çünkü ben sevgimi gösterip
üstlerine düþtüðüm zaman üstünlük bende oluyor.
Onlar sevgilerini göstermeye baþlayýnca roller
deðiþiyor, bundan da ben hoþlanmýyorum."
Ýþte bu arkadaþýmda üstün olma, hâkim olma
duygularý o kadar kuvvetli ki, bunlarý kaybetmekten korkuyor ve böylece almakta zorlanýyor.
Aldýðý zaman baþka birinin hâkimiyetine girmiþ
hissediyor kendini.
Halbuki almayý bilmek, baþlý baþýna yüce bir
karaktere sahip olmak, sevdiklerimizin bizi
sevdiðini ve bize bir þeyler vermek istediðini bilmek demektir. Baþka bir deyiþle ise, veren kiþilere de iyilik yapma fýrsatý verebilmektir. Küçülerek, sevinerek aldýðýmýz zaman görüyoruz ki, karþýmýzdaki de seviniyor,
mutlu oluyor ve onun gönlüne bir
damla sevgi daha damlýyor.

Mart 1990
Aydýn Arýtan

Çaðýmýzýn Yahya’sý
Erich Fromm
Erich Fromm, kendisine "Yeni Çaðýn Peygamberi" denmesini istemezdi. O gelecek olaný göstermek, onun yolunu hazýrlamak ve
güzelliklerin müjdesini vermekle yetinmeyi tercih etmiþti. Týpký
Ýsa'nýn geliþini haber verip, onun yolunu hazýrlayan Nâsýralý
Yahya gibi.

Erich Fromm 13 Mart 1980 günü,
80 inci doðum yýldönümüne tam 5 gün
kala Locarno'da öldü. Görüþleriyle Batý
da çok tanýnan ve sevilen bir düþünür olan
Erich Fromm, dünyanýn çeþitli ülkelerinde, 10. ölüm yýlý nedeni ile düzenlenen haftalarda anýlýyor. Biz de onu, bu
yazýda kendisinin bile açýklayamadýðý ve
belki de bilinçli olarak farketmediði bir
yönü ile ele almak istiyoruz. Fromm,
diðer birçok düþünürden farklýydý. Her
þeyi bilen, az konuþan ve asýk suratlý bir
bilim adamýndan çok, halktan, içimizden
biri gibi idi. Söylediklerine uygun yaþamaya dikkat ediyor, ama bunu gerçekten
içinden geldiði için yapýyordu. Amacý
dýþa karþý gösteriþ ya da "caka satmak"
deðil, diðer insanlara örnek olabilmekti.
Tüm yaþamý boyunca "sahip olmak" tan
çok “olmak"a, kendini geliþtirmeye önem
vermiþti. Onca zenginliðine ve þöhretine
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raðmen, küçük bir evi ve mütevazi bir
kiþiliði vardý. Avrupa ve Amerika'nýn en
popüler ve en çok okunan yazarlarýndan
biri olmasý, onu þýmartmamýþtý. Çünkü
yerini, küçüklüðünü ve gerçek deðerin
nerede olduðunu biliyordu. Yoksa bir
tarikat kurmasý, kendisini Guru (Veya
peygamber) olarak tanýmlamasý, çok
kolaydý. Batý'da bu olaylara sýk sýk rastlýyoruz. Ama Fromm, para, þöhret, büyüklük ve benzeri þeylerle tatmin bulacak,
böyle þeylere ihtiras duyacak ruhsal aþamalarý çok geride býrakmýþtý. O, tüm
insanlýðýn bunalýmýný, acýsýný benliðinde
duyuyor, onlar için üzülüyor ve acý
çekiyordu.
Bu açýdan bakýnca Ýncil'de sözü edilen
Nâsýralý Yahya'ya benzetmek mümkün
Erich Fromm'u. Nâsýralý Yahya, Ýsa'dan
bir süre önce dünyaya gelmiþti. Ulu bir
kiþiydi, ama kendisine peygamber den-

mesini istemiyordu. Onun iþi yalnýzca
görevini yerine getirmekti. Ve bu görev de
yeni çaðýn yolunu açmak, insanlara gelecek dönemle ilgili bilgiler vermek ve
gelen peygamberi müjdelemekti. Sýnýrlarýný aþmayarak, yüklendiði görev ve
sorumluluðu yerine getiren, mütevazi bir
kutsal kiþilik olan Nâsýralý Yahya'nýn
ardýndan Ýsa ve yeni bir çað gelmiþti.
Ölümünden 5 gün önce kendisiyle yapýlan
röportajda:
“Ýnsanlýðýn içinde bulunduðu bu zor
durumdan kurtulmasý çok güç. Ama unutmamak gerek ki tarihte de böyle durumlar
olmuþ ve her seferinde yeni bir çözüm
bulunmuþ, yeni peygamberler gelmiþtir.
Çaðýmýz için kavranýlmasý zor ama bu
kiþilerin (ve gruplarýn) insanlýðýn en güç
günlerinde yeniden ortaya çýktýklarýný da,
gözden ýrak tutmamalýyýz" diyen Fromm,
apaçýk bir biçimde dünyaya yeni bir
büyük kiþiliðin, belki bir peygamberin
geleceðini haber veriyor. Çaðdaþ peygamberlik biçiminin bireysel olmaktan çok,
kollektif bir nitelikte olacaðýný vurgulayýp, sözü yine Fromm'a verelim. Onun,
dünyasal kargaþanýn ancak Tanrýsal bir
yardým ve el uzatma ile düzeleceði yolundaki sezgisi yeni deðil. Fromm çocukluðunu anlatýrken þöyle söylüyor:
"Yahudi bir ailenin tek çocuðu olarak yalnýz ve mutsuz günlerim çok olmuþtu.
Savaþ yýllarý, Hitler rejimi derken, o günlerde "Bir Mesih" in gelip, bu kaosu
düzelteceði, tek umudum ve beni rahatlatan hayalimdi..."
Erich Fromm'da Nâsýralý Yahya'nýn
yüzyýllar önce Ýsa'nýn geliþini haber verip,
müjdelemesinin modern bir biçimini
gözlemliyoruz. Kendisine 'Yeniçaðýn Peygamberi" sýfatýnýn takýlmasýna raðmen
Fromm'un görevi, kendisine yoldaþlar

saðlamak deðildi. Onun tarihsel misyonu,
gelecek olaný, o çaðýn anlayabileceði bir
dille anlatýp, bildirmek, güzeli müjdelemekti.
Erich Fromm'a tüm dünyada bugüne
dek getirilen yaklaþým ve çözümlerden
farklý bir bakýþ açýsýyla yaptýðýmýz bu
deðerlendirme ve Fromm Yorumu'ndan
sonra, biraz da ölmeden önce yaptýðý son
röportajdaki ilginç bazý açýklamalarýndan
örnekler verelim:
Soru:Gençler gitgide endüstri toplumuna karþý çýkýyorlar ve mutsuzlar. Çözüm
olarak uyuþturucu maddelere sarýlanlarýn
yanýsýra, çeþitli tarikatlara girenler ya da
bir guru aramak için Hindistan'a gidenler
de az deðil, sizce bu arayýþýn ve kaçýþýn
nedeni nedir?
Fromm: Eklemeliyiz ki, saydýklarýnýzdan baþka, bir kurtuluþ yolu göremedikleri için yaþamlarýný monoton biçimde
sürdürenler de, daha büyük bir çoðunluk.
Soru: Ýnsan ancak batan bir gemiden
kaçmaya çalýþýr. Bu görünüþe bakarak,
endüstri toplumlarýnýn çökmekte olduðu
sonucuna varabilir miyiz?
Fromm: Bir toplumun çöküþünü önceden söylemek ya da böyle bir kehanette
bulunmak gibi durumlarda insan, dikkatli
olmak zorunda. Ancak bizim endüstri
toplumlarýnýn, dönemlerini yavaþ yavaþ
kapatmakta olduklarý da bir gerçek. Buna
yol açan nedenleri þöyle sýralayabilirim:
Bu tür toplumlar sevinç ve sevgi
öðelerinden yoksundurlar, inanýyorum ki,
insan sevinç ve sevgi olmadan yaþayamaz. Yaþamýnda bunlardan eser olmazsa,
bu hastalýk doktorun yazacaðý bir reçete
ile düzelmez. Evet, belki bu bir fiziksel
ölüm nedeni deðildir ama, sevgi ve sevinç
eksikliði insanýn canlýlýðýný ve yaþama
gücünü azaltýr. Canlýlýðýn, isteðin azal-
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masý, sürekli bir içsel sýkýntý ve hiç mutlu
olamamak hep bu eksiklikten kaynaklanýr.
(Fromm sevginin bir fizik güç ve bir
enerji olduðunu anlaþýlýr ve çaðýn görüntüsüne uygun olarak anlatýyor. Ama iþi
yalnýzca sözde býrakmaz. Kendi yaþantýsý
da, söylediklerine bir örnektir. 80 yaþýnda
olmasýna raðmen, az kýrlaþmýþ saçlarý,
sapsaðlam diþleri, güler yüzü ve canlýlýðý
ile sevginin nasýl bir eser yarattýðýnýn
kanýtý gibiydi.)
Soru:Siz bu "Ýçsel Ölmek" olgusunu bir
keresinde "Çaðýn Hastalýðý" olarak tanýmlamýþtýnýz. Bunu açýklar mýsýnýz?
Fromm: Ýnancýma göre (Fromm, iddiasýz ve mütavazidir. Kanýtlama ve çok
bilmiþlik çabalarýna giriþmez.) modern
toplumlarda yaþamýn bir hedefi, bir vizyonu (düþü) ve bir itici gücü yok. Eðer
insanýn uðrunda uðraþtýðý, gerçekleþtirmeye çalýþtýðý ve ulaþmayý özlediði bir
amacý bulunmuyorsa, yaþamanýn pek bir
anlamý kalmaz. Canlýlýk, istek ve çaba
gibi hayatý motive eden öðeler belirli bazý
düþlerin ve umutlarýn sonucudur, insanda
daha güzeli, daha iyiyi yapma, daha
önemli ve daha büyük olma isteði gibi
güdüler ve heyecanlar yoksa, tüm canlýlýk
söner. Hayat acele ile bitirilmeye çalýþýlan
bir hapishane bunaltýsýna dönüþür.
Soru:"Endüstri toplumlarýnýn ana amaç
olarak tanýmladýklarý, maddesel ihtiyaçlarýn karþýlanmasý ile kýsýtlanmýþ bir hayat
anlayýþý, insanda canlýlýðýn azalýp, zayýflamasýna yol açar" mý demek istiyorsunuz?
Fromm: Evet. Bunun kanýtýný da
toplumlarýn orta sýnýflarýnda görebilirsiniz, iyi beslenen, bakýmlý ve güzel
ahýrlardaki inekler gibi temiz, ama
bunalan, ölecek derecede caný sýkýlan,
renksiz, cansýz birçok insanla karþýlaþý-
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yoruz sýk sýk. Çünkü onlarý canlandýracak,
harekete geçirip heyecanlandýracak bir
amaçlarý, hedefleri ve içlerini "Hop"
ettiren bir hayalleri yok. insanlar tüm
öðretilerin temelinde yatan bir gerçeði
göremiyorlar, insanýn kendini deðiþtirebilmesi ve hele mutlu olabilmesi, büyük
bir çaba ve de sabýr gerektirmektedir.
Soru: Bunu açýklayabilir misiniz?
Fromm: Tüketim prensibi üzerine kurulu piyasa ekonomisi, endüstri toplumlarýnýn belirleyici öðesidir. Bu tür
ekonomilerde mutluluk dahil her þey,
satýn alýnabilir. Eðer insan bir þey için
para ödemek zorunda deðilse, o þeyin onu
mutlu etmeyeceðine inanýlýr. Sanýlýr ki en
zengin olan, ayný zamanda en mutlu
olandýr. Oysa mutluluk bambaþka bir þeydir, insanýn içinden gelir ve onun çabasýný
gerektirir. Bedavadýr ve herkesce elde
edilebilir. Ama her þeyi satýn almak gerektiðini sanan ve böyle bîr bilinçle yetiþen
kimseler, bu gerçeði kavramakta güçlük
çekerler. (Fromm burada çok atlanýlan bir
gerçeðe parmak basýyor. Evrim; istek,
çaba, çalýþmak ve sabýr iþidir, beþ
basamaklý bir incidir. Evrime sahip olunamaz, evrim satýn alýnamaz. O bir olma,
olgunluk ve piþme iþidir.)
Soru: Endüstri toplumlarý çökmekten
kurtarýlabilir mi? Yoksa herkesin gemiyi
terkedip, cankurtaran sandallarýna binmeleri mi gerekiyor?
Fromm: Ýnsandaki yaþamak, canlý
olmak ve hayatta kalmak isteði, biyolojik
olduðu kadar, düþünsel boyutta da kökleþmiþtir, insanda varolan her þey hayatý
kurtarmak ve onu canlandýrmak amacýna
göre ayarlýdýr. Ancak, toplumlarý çökmekten kurtarabilmenin yolu, bir bilinç
deðiþiminden ve ruhsal bir dönüþümü
gerçekleþtirebilmekten
geçmektedir.

Bunun için de, yeni bir hayat görüþü ve
yeni bir ahlâk gerekmektedir. "Mutlu
deðiliz, bu gidiþ yanlýþ ve artýk bazý þeylerin deðiþmesi gerekli" diye düþünenler
çoðunluk olduðunda, bu deðiþim gerçekleþecek ve yeni bir anlayýþ dünyaya
damgasýný vuracaktýr.
Ýþte o zaman, bu insanlar gerçeði kendilerine inandýrýcý biçimde anlatan ve yolu
gösteren kimseleri karþýlarýnda buluvereceklerdir. Ýnsanlýk tarihindeki peygamberleri, evliyalarý düþünün, insanlarýn 'darda
ve çýkmazda olduklarý anlarda birdenbire
ortaya çýkan, onlara doðruyu gösteren ve
onlarý kendilerini yeniden bulmaya.
çaðýran bu büyük kiþiler hep var
olmuþlardýr. Her gerektiðinde ortaya
çýkýp, insanlýða ýþýk tutmuþlardýr.
Fromm
genelde
Hristiyanlýk'la
Marksizm arasýndaki bir çizgide deðerlendirilir. Halbuki görmesini bilenlere

Fromm bambaþka açýlardan, çok deðiþik
ýþýklar tutmaktadýr. Gerçeði gören ve
doðruyu bilen Fromm: "Bir Tanrýsal
yardým, bir el uzatma gerek bu kördüðümün çözülmesi ve bu çýkmazýn aþýlmasý için. Ben yalnýzca bu geleni haber
veriyor ve yolu gösteriyorum. Gerisi size
ve çabanýza kalmýþtýr"diyerek sanki olaya
ruhsal açýdan bakýyor ve bunu tane tane
açýklýyor.
Erich Fromm, geleni müjdeleyip, yolu
gösterdi, bizlere. Sonra evrensel kurallarý
ve "ölmeyi bildiði için" hastalanmadan,
düþkünleþmeden, hafif bir kalp krizi ile
aramýzdan ayrýldý. Yani görevini bitirip,
okuldaki eðiticiliði sona erince, emekliye
ayrýldý. Öðreteceði yeni bir þey kalmamýþtý. Bu nedenle yeni evrimlere yeni
görevlere doðru bir beyaz güvercin gibi
uçtu, gitti. Gülerek, sevecen ve acý
çekmeden. Yolu açýk olsun!

“Nasýl ki,
yaþamak için
varedildiyseniz,
aslýnda hayýr ve
iyilik için de varedildiniz.”
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Nisan 1998
Seyhun Güleçyüz

O, Abes Ýþ Yapmaz
Anne olmak çok güzel bir duygu. Ben
de yirmi bir senedir anneyim. Annelik
duygusunu anlatmaya kelimeler yetmez.
Ben l Haziran 1977'de anne oldum.
Hep çocuðum olsun istemiþtim. Nihayet
bir oðlum vardý: NÝHAD.
Onun bebekliðinin her anýný büyük bir
sevinç ve mutlulukla yaþadým. Gülüþü,
gamzeleri, saçlarýnýn lülesi, diþi, neþesi,
sesi, þarkýlarý ve oyunlarý derken bir yaþýna bastý. Ýlk yaþ gününü ve ondan sonrakilerini hep çok sevdi ve onlarý heyecanla bekledi. Ne yazýk ki, sadece on dokuz
yaþ günü oldu.
Nihad, daha üç yaþýndayken onun
ellerini tutmak bana güç ve güven verirdi. Avucumun içini dolduran o eller,
benim elimi de sýmsýký tutardý. Onunla
el ele gezmek çok büyük bir zevkti ikimiz için de. Ayný sene Kumburgaz'da
yazlýktaydýk. Öðleye doðru oðlumun
aðzýna bir ilaç verdim. Her zaman tableti
çiðnerdi, çünkü tadý çok güzeldi. Ama
bu sefer yutmak istemiþ ve becerememiþti. Birdenbire Nihad'ýn yüzü mosmor
oldu, gözleri yerinden firladý. Ýlaç boðazýna takýlýp kalmýþtý. Nefes alamýyordu. Onu ayaklarýndan tuttum baþ aþaðý
silkelerken, evde tek baþýma olduðumu
unutup "Oðlum ölüyor" diye çýðlýklar
atýyordum. Nihad'ýmýn aðlamasýyla
kendime geldim. Tablet yerdeydi ve
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zaman asýrlar gibi uzun geçmiþti. Onu
bize baðýþladýðý için Yaradan’ýma çok
þükrettim.
Ayný gece bir rüya gördüm: "Nihad'la
çok yeþil bir çocuk parkýndaydýk, Onu
salýncakta sallýyordum. Yanýmýza bej
rengi pardesüsü olan ciddi ifadeli bir bey
geldi. Oðlumu çok yükseklere uçuracakmýþ gibi sallamaya baþladý. Ben çok
heyecanlandým ve onu düþürebileceðini
söyledim. O bey çok sakin ve emin bir
þekilde: 'O bizim çocuðumuz, onu biz
istersek alýrýz, istersek býrakýrýz burada’
dedi. Uyandýðýmda korkmuþtum. Sabaha
kadar Yaradaným'a oðlumu korumasý için
dua ettim."
Aradan seneler geçti. Nihad artýk
delikanlý oluyordu. O sýralarda bir gün
Rehber Varlýk beni yanýna çaðýrdý. Ben
de onun yanýna gidince hemen oðlum
hakkýnda konuþmaya baþladým. Varlýk
þefkatle ellerimi tuttu: "Siz zincirin halkalarýndan birisiniz, oðlunuz da öyle.
Sizin evlâdýnýz bizim de evlâdýmýzdýr.
Onu bize býrakýnýz" dedi.
Bu söylenenler benim için o zamanlar
çok farklý anlam taþýyan bir müjdeydi.
Senelerce bu müjdeye þükrettim. Þimdi
de þükrediyorum gene çok baþka bir
anlamý için.
1996 yýlýnýn Aðustos ayýnýn ortalarýnda
tatile gittim. Nihad Ýstanbul'daydý. Her

gün telefonla konuþtuk. Her zamanki gibi
neþeliydi. Ýlk defa hayatýyla ilgili ciddi
planlarýndan bahsetti. Çok güzeldi anlattýklarý, mutlu oldum.
Yakýnda Ýngiltere'ye gideceðini söyledi.
Bende ona, onu öpmeden, kocaman
bedenine sýký sýký sarýlmadan gitmemesini söyledim, konuþmamýzýn neticesi dediðim gibi olamadý: Onu öpmeden, kocaman bedenine sýmsýký sarýlamadan oðlum gitti.
Ertesi gün yani 30 Aðustos sabahý
Marmaris'ten, Bodrum'a karadan yola
çýktým. O yolun manzarasý çok güzeldi.
Doðanýn bu hali beni çok duygulandýrdý
ve Yaradaným’la kendi kendime konuþmaya baþladým. O'na ne kadar güzel
olduðunu ve gökyüzünün, topraðýn,
çiçeðin ve aðaçlarýn renklerinin nasýl bu
kadar çok tonu olabildiðini bir yandan
soruyor, bir yandan da hem doðanýn hem
de Varedenim'in sevgisini kavrayamadýðým bir duygu seliyle yaþýyordum.
Gözyaþlarým bu coþkuyla yüzümü

ýslatýyordu. Ýnanýlmaz bir mutluluk
hissediyordu ruhum.
Birdenbire: “Nihatsýz olamam, kaldýramam bunu" demeye baþladým. Kendi
düþüncelerime þaþýrdým. Ama artýk
hayranlýk deðil evlat yangýný ile aðlamaya baþladým. Yol boyunca bu acýyý
yüreðimde yaþadým ve aðladým. “Kaldýramam “dedim. Meðerse bu acýyý kaldýrmaya baþlamama 17 saat varmýþ.
O geceyi sabaha baðlayan saatlerde
oðlum Nihat, babasý Cenk Koray’ýn evinde bir kaza sonucu bu dünyadan ayrýldý.
Ýlâhî âlemin planý çok ince, beni bu
acýya dayanayým diye görüyorsunuz
nasýl hazýrladýlar.
Bizi Sevgisinden Vareden acýyý verirken, sabrýný, gücünü de veriyor. O,
kimseye kaldýramayacaðý yükü vermiyor. Mutlaka O'nun her iþinde hayýr
olduðuna inanýyorum çünkü| tekâmülümüz için ne gerekliyse onu yaþýyoruz.
Ve ben hâlâ anneyim, tüm çocuklarýn,
gençlerin ve yetiþkinlerin.
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Aralýk 1998
Özgül Cimbay

Zorluklar Varsa Yaþamýnda
Anla ki, Ýnsansýn!
Kendisine bir düzen kurmuþtu yýllarca
emek vererek. Her þey sakin, düzenli
giderken basit, belki önemsiz, daha sonra
yanlýþ olduðunu anladýðý bir karar verdi
bir gün. Ve her þey ters gitmeye baþladý,
düzeni bozuldu, zora girdi yaþamý. Öylesine zordu ki, “korkma” diyordu kendi
kendine, “korkma” umutlarýn bittiði
yerde yeni bir yaþam baþlar. Belki de bu
sýkýntý, yeninin doðuþudur, sabret.
Sabretti, bekledi. Deðiþen bir þey olmuyor, zorluklar gün geçtikçe artýyordu.
Fiziksel, ruhsal dayanma sýnýrlarýný zorluyordu yaþadýklarý. Umutlarý da, gücü
de bitmiþti. Gitmeli diye düþündü; gitmeli bu yaþamdan. Oyunun sonunu beklemeden perdeyi o kapatmalýydý. Elveda
yaþam, merhaba huzur dedi kendi
kendine ve düþündü. Kendi dileðiyle
yaþamýna son verip giderse onu
karþýlayan huzur olur muydu? Ona böyle
bir gidiþin yasak ve yanlýþ olduðunu,
huzur deðil azap bulacaðýný öðretmiþlerdi. O da, öyle olduðunu hissediyordu.
Gitse de, kalsa da zorluk vardý. Ne
yapacaktý? Hiç mi çýkýþ yolu yoktu.
Biraz daha sabretti, dayandý þartlara. Ve
bir gün zorun, en zor yerinde karar verdi
gidecekti yaþamdan. Bitmeliydi, bitecekti. Peki ne zaman? Þimdi, yarýn, daha
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sonra; karar veremedi; olanlarý düþündü
nerede yanlýþ yapmýþtý, ne içindi bu
yaþananlar bilemedi; bir yerde yanlýþ
yapmýþtý; þimdi düþündüðü gitme kararý
da yanlýþtý öyle hissetti; daldý gitti
geçmiþe. Geri döndüðünde geçmiþten,
yorgun eli televizyona uzandý biraz ses
olsun, düþünceleri durulsun diye. Ekranda donmuþ bir jenerik, alt alta yazýlmýþ
isimler geçmekte ve fonda yumuþak,
sakin ünlü bir ses "Zorluklar varsa
yaþamda anla ki insansýn/ Zorluklarý yenmeye yarayan güç ne güne / Dayat ki
yaþadýðýný anlayasýn." dedi. Fýrladý yerinden baðýrdý avazý çýktýðý kadar "Gitmiyorum iþte!! Gitmiyorum." Ýnsandý,
yaþayacaktý, dayatacaktý, dayanacaktý
sonuna kadar. Kaldý yaþamda diledi, sabretti, direndi zorluklara ve bir gün yaþam
ona güldü. Þimdi o günleri, zoru baþarmýþ olmanýn, yaþadýklarýnýn sonucunda
yeni bilgilere ulaþmanýn ve çok þey öðrenmiþ olmanýn mutluluðu ile hatýrlýyor.
Zaman zaman hepimizin hayatýnda zor
günler, aþýlmasý gereken engeller olabiliyor. Bazen bu süreçte kendimizi
yorgun, güçsüz, çaresiz hissedebiliyoruz.
Yaþadýklarýmýzýn nedenini, anlamýný
çözemiyoruz, "Neden bunlarý yaþýyorum"
diye soruyoruz kendimize ya da isyan

ediyoruz baþkalarý rahat yaþarken biz
zorluk çekiyoruz diye. Ýþte ilk yanlýþý
sanýrým burada yapýyoruz. Baþkalarý diye
ayrý gördüklerimizin þimdi veya daha
önce neler yaþadýklarýný, neler hissettiklerini tam bilmiyoruz. Bizim geçtiðimiz
dönemlerden onlar daha önce geçmiþ
olabilirler; geçecek olabilirler; geçmeleri
gerekmiyor olabilir; yaþadýklarýndan
bizim gibi etkilenmiyor olabilirler.

Önemli olan yaþadýðýmýz olaylardan bizi geliþtirecek, ayný
hatalarý tekrar etmemizi önleyecek sonuçlarý çýkarýp uygulayabilmemiz. Yaþam tecrübemiz,
yaþanmýþlýklarýmýzdan çýkardýðýmýz sonuçlarýn toplamýdýr
ve aklýmýz tecrübelerin ýþýðýnda
geliþir. Bunun için Rehber Varlýk "Aklýnýz varsa, tecrübeniz
eksik olursa, tecrübesiz akýl iþe
yaramaz." diyor. Hepimiz kendimize gereken tecrübeleri edinmek için zor veya kolay birçok
olay yaþýyoruz. Yaþadýklarýmýzýn
zorluðu bizim taþýyabilmemizle
orantýlý. Bilmediðimiz, fazla
çaba sarfetmemizi gerektiren,
gücümüzün sýnýrlarýný zorlayan,
bir deðiþimi gerektiren, kabulü
ve sabrý öðreten konular bize
zor geliyor. Zoru aþmayý
baþardýðýmýzda, zor dediðimiz
artýk bizim için kolay oluyor.

Bir olayý çözüp kolay yaptýðýmýzda
sonraki günlerde benzer olaylarda zorlanmýyoruz ama bir tek olayla bitmiyor
kazanmamýz gereken tecrübeler. Yeni
günler yeni olaylar getiriyor bizlere
çözülmesi gereken sorunlarla birlikte.
Her sorunda düþünüyoruz, çabalýyoruz,
sabrediyoruz, yardým isteyip dostluklarýn
gücünü yaþýyoruz ve böylece hem biz,
hem çevrenizdekiler büyüyüp geliþiyoruz. Bir bilgide "Elbet ki, buðday tanesince gönlünüz, düþüncenin ve kaygunun suyu ile öðünür." "En çok darda
olduðunuzu sandýðýnýz zaman, aslýnda en
güzel yerdesiniz. Ýþte onun kýymetini
bilip mutlak gerekeni yapmalýsýnýz. O
zaman hayrýn sýrrýna, o zaman bir olmanýn gücüne akýl erdirebilirsiniz. Ýþte
size o zamanda þimdi sizin bilmediðiniz
öyle bir hayýr verilir ki, öyle bir düzenle
ve siz yýkýlmazsýnýz." diyor.
Yaþadýðýmýz olaylardan bilinçli olarak
sonuç çýkarýp yaþamýmýzýn sonraki döneminde kullanabilmemiz, yeni bilgilere
ulaþabilmemiz, yaþam ilkelerimizi pekiþtirmemiz için zaman zaman sýnanýyoruz
ve sýnandýklarýmýzýn sonucunda gerçeðe
varýyoruz. Yaþadýklarýmýz ne kadar zor
olursa olsun ümitsizlik, üzüntü, aþýrý
kaygý, hareketsizlik bizim yaþanan olayý
çözmemize, çýkarmamýz gereken sonuçlarý görmemize sebep oluyor. Yaþanan her þey bizlerin hayrýna oluyor.
Hepimizin yaþamýnda "Ýyi ki böyle
olmuþ" dediði olaylar vardýr. Yaþanýrken
olumsuz, þer gibi gördüklerimiz ama
sonra bizi mutlu eden, fayda yaratan
olaylar. Olaylarýn sonucunu kestiremediðimiz anda, dertte ya da zorda isek,
hemen O’na yönelmek, sevgi ile
yönelmek bize yetecektir. Gönlümüzü
Yaradan'a açýp dilediðimizde, yýlmadan,
yýkýlmadan gayret edip çabaladýðýmýzda,
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Yaradan yardým edecek, bizi býrakmayacaktýr. Bunun için Rehber Varlýk "Ýnsanýn
en kötü hali, O'nun aydýnlýðýnýn her yeri
doldurmasýna raðmen, kendini karanlýkta
görmesidir. " "Þimdi kötü bildiðiniz, sizin için kötü gibi olan, aslýnda hayrýnýz
için olup durur da, belki fark edemezsiniz." "Ümitsizlik halkasýna girmeyin.
Kaybolur da, sonra etrafýnýzda, hayrýnýza
döneni göremezsiniz."

"Kendinizi üzmekten
vazgeçiniz. Üzüntüde olanýn
kaybý çoktur. Çünkü üzülen,
bütün hayýrlara kanallarýný
kapar. O 'ndan gelecekler sizin
hayrýnýzadýr. " "Bazen pes edivermektense, direnmek daha
hayýrlýdýr sizlere. Direnirken
elde edebileceðiniz küçücük bir
fark, hayrý size doðru çevirebilir, siz kararlý iseniz" diyor.
Hepimiz biliyoruz ki yeni baþladýðýmýz. ilk kez karþýlaþtýðýmýz her olayda acemilik ve zorluk çekiyoruz, olayý
çözümlemek için bilgi ediniyoruz, emek
sarf ediyoruz. Bir düþünün þu an en iyi
yaptýðýnýz iþle ilk karþýlaþtýðýnýzda neler
hissetmiþtiniz? Ýlk günleri ne kadar
uðraþarak geçirmiþtiniz. Þimdi belki de
“Bu kadar kolay bir iþ için ne kadar çok
uðraþtým” diyorsunuzdur. Yaþamak özellikle doðru ve güzel yaþamak, geliþmek
bizlerin en ciddi iþi. Öyleyse yaþamý ve
bizi geliþtirmek için geçen sürede zorluklarýn, sýkýntýlarýn olmasý çok doðal.
Bazen yaþamak, çiçek yetiþtirmek gibi
diye düþünürüm. Küçücük bir saksýda
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önce bir filiz oluþur. Emek verir, uðraþýr
kök salar, büyümeye çabalar, büyür ve
bir gün kabý dar gelir; yeni bir kaba geçer, yine uðraþýr yeni kökler oluþturur,
bir gün baþka bir kaba geçmek için. Yeni
dallarý, fidanlarý olur, çoðalýr. Bazen
ortamý ona uygun gelmez sararýr, solar.
Sevgili, bilgili ellerde coþar güzelleþir.
Güzel çiçeklerimiz olsun istiyorsak
onlarýn yetiþme ortamlarý, istedikleri su,
nem, ýþýk þartlarýný öðreniyoruz, onlarla
ilgileniyoruz, tanýyoruz, deðiþikliklerini
fark edip sorun varsa sorunu bulmaya
çalýþýyoruz, sorunu çözümlüyoruz ve en
önemlisi onlarý seviyoruz. Gerçekten
çiçeklerimizi seviyorsak “Niye yapraklarý, sararýyor? Niye soluyor?” diye kýzýp
onlardan ümit kesmiyoruz sadece iyileþtirmek için çabalýyoruz. Sonuç her ne
olursa olsun. Yaþamýmýz için de benzer
þeyleri yapýyoruz. Geçtiðimiz her zorluk
bize yeni þeyler öðretiyor. Olgunlaþmak
için dünya okulunda isek dertsiz, sýnavsýz, deneysiz, okul olur mu?

“Elbet ki, bir yere varmak
için, þimdi sizin gözünüzün
göremediði ince, dar yollardan
geçecek, sabrýnýzla ölçülecek,
bir biçime sokulup, bir kalýba
döküleceksiniz." "O size
kaldýramayacaðýnýz yükü vermez. " "O sizi bilir, gerektiði
yerden geçirir ve vardýrýr mutlak. Yalnýz dilek, yalnýz gayret
ve yalnýz sabýr size kalýr. Çünkü
onu önceden, aklýnýzla birlikte
size teslim etti.”

Kasým 2008
Ahmet Kayserilioðlu

Kryon’da
Müslümanlýk

1400 YILLIK BOÞLUK
Ýslâmýn kutsal kitabý Kur'an; Hz. Muhammed'den önceki tüm peygamberleri ve getirdikleri ilâhi öðretileri kabul ve tasdik eder.
Aslýnda müslümanlýðýn ilk peygamber Hz.Âdem ile baþladýðýný ve son
nebi Hz. Muhammed ile tamamlandýðýný, yani Yaradanýn katýndan gelen
bilgilerle oluþmuþ tüm semavi dinlerin aslýnda "Ýslâm" olduðunu Kur'an
açýk âyetlerle, hiçbir aykýrý yoruma fýrsat tanýmadan dosdoðru ortaya
koyar. Daha da öteye giderek, tüm dinleri Hz. Ýbrahim'in tek tanrýlý
inancýnda anlaþýp birleþmeye davet eder.
Kur'anda en çok Hz. Musa ve Hz. Ýsa'nýn adý anýlýr. Onlarýn Tevrat ve
Ýncil’de anlatýlan mucizelerinin ve inanmayanlarla yaptýklarý emsalsiz
mücadelenin pek çoðu yeniden anlatýlarak onaylanýr. Hz.Ýsa'nýn babasý
olmadan, Yaradan'ýn emri ve melek Cebrail'in operasyonu ile bakire
Meryem'in oðlu olarak doðduðu, beþikte iken konuþtuðu, ölüleri diriltme
gücüne sahip kýlýndýðý Kur'an'da defalarca tekrarlanýr.
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,"......(Ýsa) Ben size Rabbinizden bir
mucize getirdim. Ben çamurdan kuþ þeklinde bir þey yapar, ona üflerim, Allah'ýn
izniyle hemen kuþ oluverir; körü ve alacalýyý iyileþtiririm; Allah'ýn izniyle ölüleri
diriltirim; evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiðinizi size haber veririm. Eðer
inananlardan iseniz elbette bunda sizin
için bir ibret vardýr."
Elimizdeki dört Ýncil'de Ýsa'nýn çamurdan kuþlar yapýp dirilttiðine dair tek bir
satýr bile yok. Ama apokrif denerek
yasaklanan Thomas Ýncili’nde Hz. Ýsa'nýn
daha çocuk yaþýnda iken Yahudilerin
çalýþmasýnýn yasak olduðu bir sebt
(cumartesi) gününde çamurdan kuþlar
yaptýðý, babalýðý kýzýp da kuþlarýn üzerine
yürüyünce küçük Ýsa'nýn: "Kaçýn! Sizleri
parçalayacak" demesi üzerine, çamurdan
kuþlarýn canlanýp uçuverdiklerini okuyunca; Kur'anýn insanlardan saklanan gerçekleri bile nasýl da yeniden günyüzüne
çýkarýverdiðini görüp, hayran oluyoruz.
Kur'an böyle saklý gerçekleri bile ortaya
koyarak geçmiþ peygamberleri ve kutsal
kitaplarý onaylamakla beraber; insanlarýn
sonradan kitaplarda yaptýðý ekleme ve
çýkarmalara ve onlara dayanarak yaptýklarý yanlýþ yorumlara þiddetle karþý çýkar.
En çok üzerinde durduðu ve kesinlikle
reddettiði ise, bazý hristiyanlarýn yorum
üzerine yorum getirerek Hz. Ýsa'yý
Tanrýlaþtýrma yanlýþlýklarýdýr.
Ýnsanlarýn baðnazlýðýna, eskiye sýmsýký
yapýþarak yanlýþta ýsrar edip kendilerini
yenilemekten, temizlemekten mahrum
býrakmalarýna, birliðe giden dümdüz yolu
býrakýp yan yollarda ayrýlýk ve düþmanlýk
nârâlarý atmalarýna tarihte ne kadar çok
tanýk olduk. Kuran’ýn baþýna gelen de
aynýsý. Tek Tanrýlý Ýbrahim'in dininde birleþme çaðrýsý bile cevapsýz kaldý ve 1400
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yýl boyunca nice nesiller, nice milyarlar,
insanlýðýn ortak malý Kuran'dan mahrum
yaþadý. Ve bu trajedi bugün de aynen böyle devam edip gidiyor...
Birliðe en çok muhtaç olduðumuz; yok
oluþumuzu ancak gerçekler üzerinde
anlaþýp birleþmekle, ilâhi ahlâk kurallarý
ýþýðýnda yaþamakla önleyebileceðimiz bu
hayati önemdeki günlerde; dünyanýn en
kültürlü batý insanlarýnýn da içinde olduðu
dörtte üçlük dünya nüfusu ne yazýk ki
Yaradan'ýn katýndan gönderilmiþ son
öðütlerden, bilgilerden habersiz yaþýyor.
Yunuslarý, Hacý Bektaþlarý, Mevlânalarý
yetiþtirip olgunlaþtýran bu ilâhi öðreti
deðil miydi? Ýnsanlýðýn kültür birikimindeki bu kayýp halkanýn yerine konmasý;
bu büyük boþluðun bir an önce doldurulmasý dünya barýþý, dirliði, birliði, esenliði
için vazgeçilmez bir görev yüklüyor,
sorumluluk sahibi hepimize!.. Peki ama
bu nasýl mümkün olacak?!..
HEM BOÞLUK DOLMALI,
HEM YENÝLÝKLER GELMELÝ
Kalýn duvarlarla birbirinden ayrýlmýþ
dinler bunu tarih boyunca yapamadý; hattâ
birbirlerinden her geçen gün daha da uzaklaþtý. Yeni bir nebi ve yeni bir din gelmeyeceðini, Hz. Muhammed'in dinler
dönemini kapattýðýný da biliyoruz. Ýþte
ilâhi âlemin rehber varlýklar aracýlýðýyla
insanlýða yeni bir kapý açmasý, yeni bir
manevi aydýnlanma çaðý yaþatmasý
þimdilerde tam da bu ihtiyacýn giderilmesi için olmakta dünyanýn dört bir yanýnda...
Aslýnda rehber varlýk bilgilerinin 150
yýllýk bir mazisi var. Ama þu son yýllarda
patlama tarzýnda her taraftaki küçük ve
büyük gruplarýn medyumlar kanalý ile

aktarýlan bilgilerle aydýnlatýlýp yetiþtirilmeleri dünya tarihinde bu yoðunlukta
ilk yaþanan bir fenomen.
Ýþte bunlardan biri olan ABD
Kaliforniya'da 19 yýldan beri bilgiler
veren ve dünyanýn her tarafýný dolaþan
Kryon isimli rehber varlýk, batý insanýnýn
bu 1400 yýllýk ilâhi bilgi boþluðunun kapatýlmasýnýn, Ýncil ve yorumlarýnda
Kur'anýn da deðindiði yanlýþlarýn giderilmesinin büyük önemine vakýf olduðundan, celselerinde Hz. Ýsa, Hz. Muhammed
ve islâma sýk sýk deðinmek gereðini duymaktadýr. Þimdi sizlere Akaþa yayýnlarýnca türkçeleþtirilmiþ dokuz kitaptan
Kryon'ýn bu konudaki sözlerinden önemli
gördüklerimi geniþçe aktarýyorum:
"ÝSA'YA TAPTINIZ,
KUTSAL KÝTABI DEÐÝÞTÝRDÝNÝZ."
"Etrafýnýza sakýn müritler, takipçiler
doldurmayýn! ÝSA dünyaya; insanlarý en
sonunda ruhsal varlýklarýnýn tüm aydýnlanmýþ gücünü taþýyabilecekleri ve ondaki
sevgi gücünü en sonunda içerebilecekleri
yaþanacak yeni bir ruhsal bilinç çaðý
hakkýnda güçlü bir mesaj aktarmak için
gelmiþti. Bu ne kadar güçlü bir mesaj idi!
O, kendisine tapýnýlmasýný istemiyordu
ama ne olduðuna bakýn!.. Onun tüm
varoluþ amacý, evrensel sevginin gerçek
iþleyiþi hakkýnda yeni bilgi ve bilgeliði
aktarmaktý. Ancak geçen zaman içinde,
birçoklarý onun söylediði þeyi alýp uygulamak yerine, ayaklarýna kapanýp ona
tapýndýlar. Medyumumla ilk temasým
sýrasýnda ayrýntýsýyla anlattýðým gibi,
Ýsa'nýn öðretisinin büyük bir kýsmý
takipçilerince yeniden yorumlanmýþ ve
gerçekler Ýsa'yý bir ilâh yapacak þekilde
çarpýtýlmýþtýr." (1.kitap, S:70)

"Siz gerçekten günahkâr mý doðdunuz?
Sevgi dolu bir Tanrý dünyayý bu þekilde
hazýrlar mýydý? Eðer Tanrý dünyayý
sevgiyle yarattýysa, ýstýrap çekmek neden
kutsallýk ve erdem olarak görünür? Kutsal kitabýnýzýn ne kadarý deðiþtirilmiþtir.
Onda ne kadar bilgi eksiktir. Ne kadar
bilgi sonradan siyasi amaçlarla eklenmiþtir. Tüm tarihi öyküye sahip misiniz?...
Sevgi dolu bir Tanrý adýna nasýl olur da
bu kadar cinayet ve tecavüz suçu iþlenir?
Tanrý'nýn gerçek kimliði hakkýnda çok
daha yüce ve büyük bir gerçek bulunmalý
deðil mi? Bunu öðrenmenin zamaný
gelmemiþ midir?" (8 /354-355)
GERÇEK BÝR PEYGAMBER:
MUHAMMED
"Sevgili varlýklar, Musa'nýn daðýn
tepesinde o yanan çalý ile konuþmasýyla,
Muhammed'in maðarada o melekle konuþmasý arasýnda hiçbir fark yoktur.
Sizlere o maðaradaki meleðin kim olduðunu hatýrlatmak istiyoruz. Kendisinin
bildirmiþ olduðu gibi, Muhammed orada
bilgiyi -islâm inanç sistemini oluþturan
bilgiyi- almýþtýr. O melek kimdi? O melek
Cebrail idi. Bunu biliyor muydunuz?
Muhammed'in aldýðý bilgi sevgi doluydu
ve bir ve tek Tanrý'dan söz ediyordu.
Musa o yanan çalýya yaklaþtýðýnda ayný
Melek’in sesi, ayný mesajý vermiþti. Sizin
deyiminizle tek tanrýcýlýðýn babasý olan
Musa, Tanrý hakkýnda Muhammed'in
aldýðý ayný mesajý, ayný Melek’ten almýþtý.
Bu yüzden bugün Ortadoðu’da gördüðünüz þey bir Tanrý sorunu deðil, bir
insan sorunudur. Eðer bu sorunun
çözülmesi, dünyanýn diðer bölgelerine
kýyasla daha uzun zaman alýrsa þaþýrmayýn. Çünkü onlar binlerce yýldýr orada
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çok yüksek duvarlarý olan insan yapýmý
bir dini enerji kutusunda bulunuyorlar."
(7/ 140)
Gerçek rehberlik bilgilerinin sadece
doðrular üzerinde birleþtiklerinin bir
örneði olarak küçük bir parantez açýp
Bizim Celselerimiz’den Musa, Ýsa ve
Muhammed Peygamberlerin vahiy alma
yöntemlerini anlatan kýsa bir pasaj sunuyorum:
"Hani o üçüne ayný gelen, biliyorsunuz
ya: Birinde bir alevdi iþareti, birinde bir
güvercin ve birinde hani sözü geçen o
Melek... Hani o üçünün de birbirine benzer yönü vardý, bir tek þeyde: Üçü de
almak için tek baþlarýna yol alýrlardý;
sýkýlarak, titreyerek, çýrpýnarak... Sizin
yarýþýnýz, sizin koþmanýz, sizin durmadan
akmanýz, bundan sonra özden öze geleni
eksiksiz toplayýp, sizi beklemekten usananlarý bularak vermektir. Ýþte bunda
durmak olmaz!.."
Kryon da aynýsýný söylemektedir:
"Yanan çalýdan gelen mesaj, maðarada
verilmiþ mesaj, daðda verilen vaaz, Asyalý
üstadlara verilmiþ olan mesaj... Bunlar
tarih boyunca farklý toplumlardan insanlara ayný kaynaktan verilmiþ ayný
mesajdýr. Bu mesaj, Tanrý'nýn birliðinden
ve insanlarýn Tanrý'dan parça olduklarý
için O'nunla tümüyle bir olabileceklerinden söz eder. Bir bakýn bu mesajlardan doðmuþ doktrinlerin ve doðmalarýn
Tanrý'nýn deðil, insanlarýn iþi olduðunu
farkedin. Ayrýlýðýn, sevgiden deðil korkudan kaynaklandýðýný anlayýn. Eðer çaðlar
boyunca üstadlara birçok dilde sunulmuþ
bu büyük Tanrýsal mesajlarý iþitebilseydiniz; ayný Melekin, ayný sesle, ayný mesajý
verdiðini duyardýnýz." ( 7/ 143)
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Rehber varlýk Kryon kendilerini müslüman sayan teröristlerce ikiz kulelerin
yýkýlmasýndan ve batý dünyasýnda islâma,
Hz. Muhammed'e eskisinden daha büyük
kýzgýnlýk ve düþmanlýk kasýrgalarý esmesinden sonra bile gerçekleri dosdoðru
söylemekten bir an geri kalmamýþtýr:
"Muhammed bir maðarada bir melekle
konuþtu. Ve o melek Cebrail idi. Bu, o
yanan çalýdan Musa'ya hitap eden ayný
melekti; o iletiþim meleði idi... Cebrail,
Muhammed'e onun büyük islâm ulusunu
yaratmasýna yardýmcý olan bir bilgi verdi.
Onun mesajý þuydu: Sadece tek bir Tanrý
vardýr. Ve Muhammed bu mesajla Arap
kabilelerini birleþtirdi. Onun amacý ne
idi? Onlara týpký Ýsrail'in tek Tanrýsý gibi,
insanlara O'nun mutluluk ve huzurunu
vermek!.. Muhammed, Ýbrahim'i onurlandýrdý. Geriye dönüp onun sözlerini
okuyun. Namaz seccadelerinin ilk baþta
Kudüs'e doðru serildiðini biliyor muydunuz? Miracý sýrasýnda Muhammed'in
Ýbrahim ve Mesih ile görüþ alýþveriþinde
bulunduðunu biliyor muydunuz? Bu, onun
kitabýnda yazýlýdýr. Ve böylece Ýslâm
Uluslarý Ýbrahim'in vizyonuyla ve Sevgi
Üstadýyla (Mesihle) birleþmiþti ve gerçek
budur. Her þey böyle baþlamýþtýr. Ancak
onun vizyonu, birleþtirmeye çalýþtýðý
kabilesel aile (ümmeti) tarafýndan yok
edilmeye çalýþýlmýþtýr." (7 / 178)
Burada göksel bilgilerin birbirlerini
nasýl onayladýðýnýn bir baþka örneðini
sunmak için büyük bir parantez açmayý
yararlý görüyorum.
Her peygamber kendisinden sonra gelecek olaný müjdelemiþtir. Ama Ýncillerde
Ýsa'dan sonra gelecek peygamber
Muhammed'in “Ahmet” adýyla müjde-

lendiðine dair net bir ifadeye rastlamýyor,
yoruma açýk sözlerle karþýlaþýyoruz.
Kur'anda Saf suresi 6. âyette ise Hz. Ýsa
bunu açýkca müjdeler:
"Meryemoðlu Ýsa da: 'Ey Ýsrailoðullarý,
ben size Allah'ýn elçisiyim, benden önce
gelen Tevrat’ý doðrulayýcý ve benden
sonra gelecek Ahmet adýnda bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim' demiþti.
Fakat onlara apaçýk delillerle gelince: 'Bu
apaçýk bir büyüdür' dediler."
Bizim Celselerimiz’de 2000 yýl önce
Hz. Ýsa bu müjdeyi insanlarla paylaþýrken;
inançsýz bir adamýn Ýsa'yý nasýl sorguya
çektiði, ancak herkesten habersiz yaptýðý
hýrsýzlýðý ortaya dökülünce nasýl da apýþýp
kaldýðý anlatýlarak gerçeðin altý yeniden
çizilir:
"Bir zaman sizin yaþadýðýnýz günlere
benzer bir günde, þimdi adýný bildiðiniz,
þimdi beklediðiniz ÝSA; kendinden sonra
gelecek gülyüzlünün AHMET adýyla
müjdesini verdiði bir yerde; hayýrdan
uzak, belâ çukuruna yakýn biri çýktý ve
sordu dedi ki: 'Sen ey herþeyi haber veren,
herþeyi bildiðini söyleyen, bilir misin ki,
þimdi þu anda benim evimde ne vardýr
bana ait olan? Ve bilir misin ki þimdi þu
anda ne vardýr benim evimde senelerdir
biriktirdiðim kendim için?' Bir çýrpýda
söyledi onlara, ismini bildiðiniz, o adamýn
evinde olaný. Ve o adamýn evinde olanýn
aslýnda o adamýn olmadýðýný. O adam
öylece dondu, öylece kaldý, soru sorduðu
yerde piþman!.."
Bilgilerin bir baþka bütünlenmesi de
gözlerinizden kaçmamýþtýr sanýrým. Yazýnýn baþlarýnda Kur'an Âli Ýmran 49’da Hz.
Ýsa: "Evlerinizde ne biriktirdiðinizi size
haber veririm" diyordu. Yukarýda hayýrdan uzak itirazcý adamýn öyküsünde bu
haber veriþin bir örneðini görüyoruz?

TEK ARZUMUZ HEP BERABER
BÝLGÝ BÝRLÝÐÝNE VARMAK
Ne istediðimizi, ne dilediðimizi açýkca
ortaya koyalým. Kimsenin inancýný, dinini
sorguluyor deðiliz. Ama dünya çapýndaki
manevî bilgi boþluðunun ve ilâhî ahlâk
kurallarýndan bu denli habersiz yaþamanýn baþýmýza ne belâlar getireceðinin,
hepimizi ne çýkmazlara sokacaðýnýn da
farkýndayýz. Ümidimiz þu: Rehber varlýk
uyarýlarýyla batý insanýnýn 1400 yýllýk islâmi kültür boþluðunu doldurmak için kollarý sývamasý. Onlar hiçbir din ve kilise
baskýsýna kulak asmadan, akýl, mantýk ve
bilim ýþýðýnda bu adýmý gecikmeden bir
atýverseler; deðiþmeden zamanýmýza
kadar gelmiþ bu biricik ve son ilâhî kitabý
derinliðine bir inceleyiverseler; ne büyük
bir bilgi devrimi yaþarýz dünyamýzda.
Rehberlerin adým adým bu yolu hazýrlamakta olduðunu görüyor ve ümidimizi
taze tutuyoruz. Gönül ister ki, ithalata çok
alýþmýþ Türk aydýný, hiç olmazsa bu konuda kendi öz malýnýn ithalatçýsý deðil de;
öðreticisi, ihracatçýsý olabilsin. Bunu
yapabilmesi için önce kendisi öðrenmeli.
Temel kaynaklara girip, yorumlarý akýl ve
mantýk ýþýðýnda tartýp kendi kararýný kendi
vererek hayat görüþünü bütünlemeli.
Ýlâhiyatçýlara elbette kulak vereceðiz ama
aklýmýzý, eleþtiri hakkýmýzý torbaya koymamýzý da kimse bizden beklememeli.
Batý aydýnýnýn islâmý peþin hükümlerden uzaklaþýp hür akýlla inceleme aþamasýna yaklaþmakta olduðu ümidimi,
Kryon'ýn ve medyumu Lee Carroll'ýn þu
sözleri de taze tutmaktadýr:
"Bu dünyada yaþamýþ olan gerçek
üstadlarýn hepsi bir ailedir. Siz onlarý Ýbrahim'in kadim soyundan Muhammed'e;
uzakdoðulu üstadlardan, bugün yaþayan
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Avatarlara dek isimlendirebilirsiniz. Onlarýn temel mesajýna bir bakýn. Kaynak’a
geri dönün. Ýnsanlarýn; bu üstadlarýn ne
demek istedikleri ile ilgili yorumlarýna
güvenmeyin. Ayýrd etme gücünüzü o
kiþilere teslim etmeyin. Sizler bu konuda,
o eðitimli yorumcularýn en iyileri kadar
yetkili ve yeterlisiniz. Kaynak’a geri
dönün ve o üstadlarýn ne demiþ olduklarýný keþfedin!.. Onlar uzlaþmaktan ve
birlikten söz etmiþ, ayrý olan kabileleri
birleþtirmiþ, çözülemez olana çözümler
sunmuþlardý. Bir çoðu tepelerde durup
herkesin iþitebileceði þekilde konuþmuþ
ve insanýn muktedirliðinden söz etmiþti.
Ýnsanlarýn týpký onlar gibi olabileceklerini
söylemiþlerdi. Hepinize çaðlar boyunca
üzerinde düþünebileceðiniz, uygulanabilir, spiritüel bilgiler vermiþlerdi." (8/
185)
Medyum Lee Carroll Hz. Muhammed'den bahsederken: "Sizin batý dinleri
kadar tanýmadýðýnýz bu ilâhi mesaj" sözü
ile ince bir þekilde 1400 yýllýk boþluðun
doldurulmasýný þöyle dile getirmektedir:
"Yaklaþýk 1400 yýl önce Muhammed

peygamber benzer bir deneyim yaþadý. O
direkt olarak bir melekten bilgi aldý. Ve bu
bilgi de bugün dünya üzerindeki büyük
bir inanç sistemini, ÝSLÂMÝYETÝ yarattý... Size bu peygamberin temel mesajýný
hatýrlatmak isterim: BÝRLÝK!.. Kayýtlar,
bu büyük peygamberin Arap kabilelerini
birleþtirdiðini ve onlara tek Tanrý inancýný
aþýladýðýný yazar. Bunu size sadece, 1400
yýl önce güçlü insanlarýn sizin batý dinleri
kadar tanýmadýðýnýz ilâhi bir mesajla neler
baþarmýþ olduklarýný hatýrlatmak için
söylüyorum." (8/37)
Ýnþallah Güngör Özyiðit arkadaþýmýn o
her zamanki þiirsel diliyle söze döktüðü
þu rahmetin farkýna; dünya çapýnda
varýlýr da, kurulmakta olan yeryüzü rahmetin hikmetiyle yeniden taptaze canlanýr:
Gökten bir yaðmur indi topraða;
rahmet kere rahmet:
Adý AHMET!..
Her damlasý erdirici
bir anlamla yüklü:
Hikmet ki ne hikmet!..

Siz, sizin gönlünüze deðil,
yalnýz O’na ibadet ediniz.
Ve biliniz ki, doðru düþünmek
gerçek bir ibadettir.”
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Ben Yerine Sen Desen...
Dünya tersine döner
Ben yerine sen desen
Ne gâm kalýr ne keder,
Ben yerine sen desen

Güneþ bir baþka doðar,
Yaðmur bir baþka yaðar,
Açar her yerde bahar,
Ben yerine sen desen.

Kavga dövüþ son bulur,
Büyüklük sende kalýr,
Dünya bir cennet olur
Ben yerine sen desen.

Fýrtýnalar durulur
Geçim derdi son bulur,
Evinde huzur olur,
Ben yerine sen desen.

Ne haksýzlýk, ne haset,
Ne saldýrý, ne nefret,
Tek sözcükte keramet,
Ben yerine sen desen.

Kimse incitmez seni,
Yaþam ürkütmez seni,
Ölüm korkutmaz seni,
Ben yerine sen desen.

Sevgi olur güneþin,
Ýyilikler kardeþin,
Nur saçar için dýþýn,
Ben yerine sen desen

Benlikten kurtulursun,
Kâmil insan olursun,
Mutluluðu bulursun,
Ben yerine sen desen.

Ýnsanlar birlik olur
Yaþamda dirlik olur,
Benlik kafirlik olur,
Ben yerine sen desen.

Çok mu zor bunu demek,
En azýndan denemek,
Önce baþlamak gerek,
Ben yerine sen desen.

Ne suç ne ceza kalýr,
Ýnsan özünü bulur,
Yeni bir dünya olur
Ben yerine sen desen.

AGASÝ ÞEN
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Haziran 1991
Önder Güngör

Benim Sessiz Dostum
Uzun sürecek bir iþ için gitmiþtik
Ankara’ya, bir eski dostumla beraber.
Kalacaðýmýz yer, eskiden þirketimiz
tarafýndan misafirhane olarak kullanýlan,
sonradan boþaltýlmýþ bir çatý katý dairesi
idi. Bir aya yakýn bir süre kimse uðramamýþ, kapýsý hiç açýlmamýþtý. Ýçeri
girdiðimde çiçeklerle dolu olan küçük
salonda, köþede duran bir devetabaný
hariç, hepsinin kurumuþ olduðunu
gördüm. Devetabaný ise can çekiþiyordu
sanki. Yapraklarýnýn yarýdan fazlasý kurumuþ, geri kalanlarý da matlaþmaya
baþlamýþ ve çatlamaya yüz tutmuþtu.
Birden içimde bir sevgi oluþtu devetabanýna karþý. Diðerlerinin terkettikleri
yaþam mücadelesini býrakmamýþ,
direnmiþ olmasý,
bir saygý uyandýrmýþtý bende, ona
karþý. Çiçek bakýmýndan hiç
anlamamama raðmen elime bir
makas alýp, kurumuþ yapraklarýný
kestim. Misafirhanede bulduðum
bir çiçek vitaminini üstündeki tarifi okuyarak
özenle tatbik
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ettim ona. Tozlanmýþ yapraklarýný nemli
bir bezle okþarcasýna sildim.
Birbuçuk yýl kadar bir süre haftanýn altý
gününü Ankara’da, bir gününü Ýstanbulda geçirdim. Devetabanýna haftada bir
gün su veriyor, yalnýz geçen Ankara
gecelerinde, sanki bir insanmýþcasýna
onunla konuþuyor, dertlerimi anlatýyor,
yazdýðým þiirleri, hikâyeleri önce ona
okuyordum. Öyle alýþmýþtým ki ona,
ancak bir insana duyulabilecek sevgiyi
duyuyordum. Devetabaný ise bu sevgimi
anlýyor, günden güne geliþiyor, büyüyordu. Yapraklarý pýrýl pýrýl olmuþtu. Ona
þiirler okuduðumda sanki anlar gibi, yapraklarýnýn hafif hafif titreþtiðini hissediyordum.
Derken bir gün,
Ýstanbul'da olduðumuz bir gün,
bir süre Ankara'ya gitmemem
gerekti. Benim
sessiz dostum
Ankara'da yalnýz
kalmýþtý.
Bakacak hiç
kimsesi yoktu.
Ankara’ya gidecek birine misafirhanenin anahtarýný vermek,
onu sulamasýný,

bakmasýný rica etmek istiyordum. Fakat
haftalar ve aylar geçiyor, Ankara’ya
gidecek hiç kimseyi bulamýyordum. Her
sabah ve akþam, Yaradan’a dilekte
bulunurken, onu gözlerimin önünde
hayal ediyor ve dayanmasýný istiyordum.
"Dayan, benim güzel dostum" diyordum,
ona. "Bundan evvel dayandýðýn gibi
dayan. Bizim dayandýðýmýz gibi inanarak
dayan. Sevgim sana ulaþsýn, seni
beslesin. Seni sevdiðimi bilerek dayan."
Aradan altý ay geçti. Bir arkadaþýmýn
Ankara'ya gideceðini öðrendim. Hemen
misafirhanenin bir anahtarýný ona verdim.
Çiçeðimi kontrol etmesini, eðer yaþýyorsa neler yapmasý gerektiðini rica ettim.
Arkadaþým, altý ay kapalý yerde susuz
kalmýþ bir çiçeðin yaþamasýnýn imkânsýz
olduðunu, ama bir mucize olmuþsa elinden geleni yapacaðýný söyledi.
Ankara'dan bana telefon ettiði zaman
gözyaþlarýmý tutamadým. Mucize gerçekleþmiþti, benim güzel çiçeðim yine
dayanmýþtý, yaþýyordu. Gerçi bazý
yapraklarý kurumuþ, oldukça zayýf ve
bitkindi. Ama gövdesinde hâlâ hayatiyet,
kalan yapraklarýnda hâlâ canlýlýk vardý.
Arkadaþým, kendisine anlattýðým gibi
bakýmýný yapmýþ ve misafirhanenin anahtarýný ona sürekli bakmasý için Ankara'da
yaþayan bir baþka dosta býrakmýþtý.
Þimdi aradan bir altý ay daha geçti.
Ankara’lý dostumuz ona her hafta
uðrayýp suyunu veriyor. Bense, kilometrelerce uzaktan ona her gün asýl ihtiyacý
olan sevgimi ve dostluðumu yolluyorum.
Duygularýmý aldýðýný biliyorum. Ve onun
sayesinde bir kere daha sevginin en büyük canlandýrýcý güç olduðunu görüyorum.

Secdede
Doðayý uyarmýþ
bir hoþça rüzgâr
Her aðaç kýyamda,
dalý secdede
Gökte nur damlasý gibi
yýldýzlar,
Iþýl ýþýl
Samanyolu secdede…
Aþýk gönüllerin
ateþin sesi
Tanrýya sunulan
dua destesi
Dedenin ilâhi
hüzzam bestesi,
Tanbur, mihrap olmuþ
teli secdede..
Bu kadir gecesi
niyaza durmuþ
Dualar, tövbeler
kabul olurmuþ
Sevgiyle alnýný
topraða koymuþ
Tanrýnýn Nefesli
kulu secdede…
Nizami Nefesli
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Özer Baysaling

Kanserin Penceresinden
Bir Yaþam Sentezi
yok. Ailesi yoksul ve periþan. Herkesin yüreði
sýzlýyor. Diðeri ise ayný
yaþta, güzel mi güzel bir
genç kýz, intihara teþebbüs
etmiþ. Anne baba ayrý, mutsuz bir aile çocuðu. Onu
kurtardýlar. Biri yaþam
savaþý verirken diðeri
canýný vermeye çalýþýyor!..
Daha niceleri. Bu misallerden de ibret almaya çalýþýyorum.
ÖLÜM ÇÝZGÝSÝ

Hastanede yatarken "beterin de beteri
var" misali ibret çýkarabileceðim iki
hasta geldi. Biri on yedi yaþýnda genç bir
kýz. Adeta bitkisel hayatta. Düþmüþ ve
kafasýný yaralamýþ. On beþ gündür gözlerindeki bakýþtan baþka hayat emaresi
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Ýnsanýn yaþamý boyunca
ölümü yakýnýnda hissettiði
çok anlar oluyor. Kanser
hastalýðýmda ise; ilk defa
kanser olduðumu öðrendiðim zaman ölümü "korku" olarak hissettim, ikinci
defa, sokakta bayýldýðým
zaman, bir beyaz boþlukta
uçup, sonra ayný boþluktan
geri geldiðim gün, "uçsuz bucaksýz bir
boþluk olarak" hissettim. Üçüncüsü ise,
hastanede günlerdir yatýyordum. Bir an
geldi nefes alamaz oldum. Bir yandan
adeta yatalak gibi bitip tükenmiþtim.
Ayrýca oksijen maskesinde bile nefes

alamýyordum. Kendimde deðildim. Zihnim gidip geliyor, hayaller görüyordum.
Bu halüsinasyonlar arasýnda ruhum
sanki gerçek bedenimden çýkýyor, acýlarýmdan kurtuluyor ve sadece yatan
bedenimi seyrediyordum... Aþaðýda
duran ve acý çeken vücudum sanki bana
ait deðildi. Esas "ben" bedensiz olarak
aþaðýya bakandým... Çok garip bir
duygu!.. Ölüm böyleyse adeta bir rüya
gibi bedeni terk ederek baþka âleme
geçiþti. Hatta huzur veren bir sükûndu.
Ölümü üçüncü olarak hissediþim ise "Ne
olursa kabulüm" þeklinde böylesine tam
bir teslimiyetçilik. Belki de Mevlâna'nýn
dile getirdiði vuslat buydu. Can bedene
dar gelince, ölüm bir kurtuluþ gibi geliyordu insana.
Hastaneye yattýktan on beþ gün sonra, vücudum tedaviye cevap vermeye
baþladý. Ateþim kontrol altýna alýndý.
Oksijen maskesiz sýkýntýlý da olsa soluk
almaya baþladým.
Þunu düþündüm: Saðlýklýyken her gün
nefes alýp veririz, bunu hissetmeyiz bile.
Hastanede ise hemþireler her gün idrar,
büyük aptes, tansiyon, ateþ ve diðer hayati fonksiyonlarý takip ediyorlar. Normal hayatýmýzda bunlarý da aklýmýza
getirmeyiz. Ancak bunlarýn ne nimet
olduðunu da insan hastalanýnca anlýyor.
Rahat nefes alabilmek, yürümek, iþemek, büyük apteste çýkabilmek ve diðer
hayati fonksiyonlarý yapabilmek de ne
büyük nimet!.. Belki de aný yakalamanýn
bir bölümü de buradan geçiyor. Yaþam
fonksiyonlarýný hissedebilmek!.. O an ve
yaþamla bütünleþmek!.. Esasýnda bunlar
da, çoðu zaman hiç düþünmeyip hissetmediðimiz, günlerin doðuþu, batýþý,
mevsimlerin deðiþmesi gibi olaðanüstü
yaþam mucizeleriydi.

Nihayet hastanede on sekiz gün yattýktan sonra eve gelebildik. Zorlukla yürüyorum, ilk iþ hemen banyoya girip üstümdekileri kirliye attým. Aynaya baktým... Çok çökmüþüm. Kaslarým kaybolmuþ. Saçlarým dökülmüþ. Çok çirkinleþmiþim. Hemen duþa giriyorum. Çabucak
yýkandýktan sonra, tertemiz çamaþýrlar ve
ev yataðý... Ohh!. Eve gelmek ne güzel!..
"Sorabilir miyim kitabýma,
Ben mi yazdým onu gerçekten."
Neruda.
Benim hayatým mý, yoksa baþka bir
hayat mýydý yaþadýklarým ve kitaplarýmda yazdýklarým? Kuyumcu çýraklýðý, at
yarýþlarý. Güven Sigorta, akrobatlýk ve
sahne, turneler, teleks operatörlüðü,
avukatlýk, çeþitli konferanslar, Kadýköy'de ilk spor salonu iþletmeciliði, spor
idareciliði, çeþitli dernek baþkanlýklarý ve
faaliyetleri, yüzlerce þampiyon sporcu
yetiþtirmek vs. daha neler de neler...
Telâþlý koþuþturmalar, lüzûmsuz þeylerle de uðraþma, mutluluk ve üzüntüler...
Türkiye'de Akdeniz ve Ege sahilleri...
Balýk ve raký...
Ya yurtdýþý seyahatlerim: Amerika,
Singapur, Bulgaristan, Yunanistan,
Romanya, Eski Yugoslavya, Eski
Çekoslovakya, Ýtalya, Avusturya, Ýsviçre,
Almanya, Polonya, Fransa, Ýspanya,
Portekiz, Belçika, Hollanda, Danimarka,
Ýsveç, vs. ve çoðu arabayla adeta karýþ
karýþ olmak üzere ve daha nereler...
Bunlarý ben mi yaþadým ve buralarý
acaba tekrar görebilecek miyim!?..
Sene iki bin altý. Atmýþ beþ yaþýmýn
içindeyim ve ben bu defa da kansere
yakalandým... Esasýnda bu kadar
yaþananlar ve yitirilenlerden sonra bu
hayat þimdi bana yetiyor gibi. Soru-
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yorum kendi kendime; yitirdiðim yýllar,
boþa geçen bir zaman mýydý? Yoksa beni
yetkinliðe götürme yolunda engeller, acý
ve mutluluklarla dolu, bir yaþam serüveni miydi? Yaþamak istediðim hayat bu
muydu? Yoksa hayatý baþka þekilde mi
yaþamýþtým? Yeni hayatlarýn içine oturmak, çýkmak, gene oturmak!.. Acý veren
sevdalarla birlikte... Sýk sýk þu mýsralarý
hatýrlayýp kendi kendime soruyorum:
"Nasýl olur da o günler,
Geçip gitmiþ ve sonsuzluða deðin;
Bir daha gelmeyecek olabilirler!?.."
Þimdi ise, yürekten gelen seslerin,
yüreðime ulaþan seslerle uyum saðladýðýný hissediyorum. Uzakta bir þeyler
de görüyor gibiyim. Geçmiþ, gelecek,
yok oluþ veya sonsuzluk gibi bir þey!..
Yaþamda her þey bir uyarý esasýnda.
Yaþanmýþ, yaþanýyor ve yaþanacaklarýn
ilahi hikmeti. Hayatta, yaþadýklarýmýzýn
da ötesinde bir þeyler var gibi. Bir yumak gibi örülü bütünlük içindeki gerçekler ve anlamlarý... Baþakla buðday,
damlayla deniz gibi.
Kanserle birlikte ve ulaþtýðým manevi
seviyede, evrendeki gücün, en ufak
hücreme kadar dolaþtýðýný hissediyorum.
Bu müthiþ bir duygu. Sonsuzluk kadar
geniþ, mutluluk kadar tatmin edici,
evrenle bütünleþiyormuþçasýna
olaðanüstü bir þey.
Zaman içinde, yaþamýmdaki bana ait
fýrtýnalar, anlam kazandýkça, sentezler
çýkarýp, kendimle barýþtýðýmý hissediyorum. Ýhtirasým azalýyor. Ömür içinde
ömürler gördüðüm ruhum, hiç ulaþamayacaðýmý bildiðim bilgelik yolunda, ham
taþlarýmý yontarak, beni biraz yetkinleþtirmeye baþlar gibi.
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Her yara, daha büyük yaralara katlanma baðýþýklýðýný yaratýrken, kanser hastalýðým, týrmanan acýlar, bu dünyaya olan
borcumu ve diyetini bana ödetiyor gibi...
Ama bir baþka açýdan da; her yeni nefeste, onu bana nasip eden Allah'a borcum artýyor gibi. Zaman tartýlmaz...
Zamandan kaçýlmaz... ve bir gün, olduðu
söylenen, o sonsuz âlem varsa? O sonsuz
zamanýn içine gireceðimiz sonsuz
zamansýzlýkta, yok oluþ veya nihayetsiz
var oluþ mu?! Esasen zaman diye bir þey
yok. Ezel dediðimiz gelen sonsuzluktan,
ebed dediðimiz giden sonsuzluða kadar
büyük bir boþluk... Bunun içinde yaþamýmýz bir ateþ böceðinin bir anlýk yanýp
sönüþü gibi bir þey. Diðer yaþamlarla
ilgili yaþ farklýlýklarý ise bizim yaþamýmýz açýsýndan konulan zamanýn çok ufak
nüanslarý. Ha bugün, ha yarýn misali.
Kulaðým sýk sýk saatin sesine takýlýyor.
"Tik...Tak...Tik... Tak...
Býrak zaman... beni býrak.
Bir þeyler uzaklaþýyor... Tik...
Bir þeyler yaklaþýyor... Tak...
Kanserin pençesinde;
Benden çalarak!
Tak... Tik... Tak..." Ö.B.
Zaman geçtikçe akýl, ruh ve beden
bütünlüðüne, bilimle, duygularýn dengesine daha fazla deðer veriyorum. Ýnsanlýk, sevgi, saygý bugün yaþamýmda daha
da önemli bir yer tutuyor.
Kendini bilmek... Kendimi bilmeye
çalýþýyorum. Önce gerçekleri yaþadým.
Þimdi onlardan uzak kalýnca gerçekleri
daha iyi anlamaya baþlýyorum gibi. Buna
raðmen; Hayat nedir? Yaþamýn amacý
nedir? Bilmek istiyor, fakat sonuca
varamýyorum.

Felsefe de öyle deðil mi. Sonuca
vardýrmýyor... Ancak felsefî düþünme
yoluyla yaþamý irdeleme olanaðý yaratýyor. Bu sebeple ilgimi çeken konular
artýyor. Felsefe, ahlâk ve erdemler, bilim,
bilgi, baðnazlýk, din, özgürlük, aydýn
olma, lâiklik, hoþgörü, milliyetçilik,
evrensellik, mutluluk, sanat, ruhun eðitimi ve ölüm vs. üzerine düþüncelere ve
tefekküre dalýyorum. Akýl ve duygu
baðlantýsýna, sevgiye daha fazla önem
vermeye baþladým.
TEFEKKÜR: YAÞAMA AÝT
DERÝN DÜÞÜNCELER
Esasýnda kanserin sanal penceresinden
bakmaya çalýþarak, benim yapmak istediðim tüm bu arayýþlar, nedenler, niçinler, nasýllar, sorular ve yorumlar, sonuç
alamayacaðýmý bildiðim bir nevi çaresizlikler ve bilinmezler yumaðý içindeki
açýlýmlar... En azýndan yaþamý ve gerçeklerini düþünebilmek farklýlýðýndan baþka
bir þey deðil... Yaþam bu þekilde biraz
daha anlam kazanýyor... Çünkü yaþam;
üzerinde hiçbir þey düþünülmeyecek
kadar da boþ ve anlamsýz deðil!.. Onun
için de hiçbir þeye kesin nokta koymadan
irdelemeye çalýþýyorum.
Bazen bunlarýn içsel gerilim yarattýðý
da oluyor. Ne var ki bunlarý kendi
yaþamým ve bilincim çerçevesinde deðerlendirirken, içsel gerilimden daha kötü
olan içsel boþluktan kurtuluyorum. Gene
de bunlar tetkike alýnsa; ne yanlýþlar olabileceðini de biliyorum.
Mutluluðun parada olmadýðýný görüyorum. Ýkbal’in sözü gibi; "Ey altýna köle
olan insan... Altýn, ona dönüp þöyle bir
baktýðýn için altýn oldu." Buna raðmen
kanser hastalýðýmda, asgari düzeyde

tedavi masraflarý ve rahat için, belirli
ölçüde paraya ihtiyaç olduðunu da inkâr etmek mümkün deðil.
Kanserin penceresinden etrafýma
bakýyorum; insanlarýn ve hattâ yakýn
birçok tanýdýklarýmýn tüm mutluluklarý,
sahip olduklarý ve sahip olacaklarý maddi
deðerlere ve mallara baðlý. Her yeni elde
ediþ, daha fazlasýný istettiði için, varlýk
içinde yokluk, cennet içinde cehennem
yaþayýp mutlu olamýyorlar.
Kimi ise; kendi yaptýðý kariyerinin
gölgesine sýðýnmýþ, onun tutsaðý olarak
yaþýyor ve gerçek "ben"ine dönemiyor.
Her þey mekanik ve maddi bir düzene
odaklý. Samimiyet görüntüsünde, art
niyetli dejenere iliþkiler daha hakim.
PEKÝ AMA "MUTLULUK" NE?
Hollywood'da Beverly Hills bulvarýnda
gördüðüm süper lüks villalardan çýkan
zenginler de mutlu deðillerdi. Yoldan
geçen fakir kýlýklý zenci çocuk ise, ýslýk
çalýp yürürken daha mutlu gözüküyordu.
Romanya'ya Çavuþesku zamanlarýnda
birçok yarýþmaya gittim. Dað, taþ
"Çavuþesku..." yazýlarýyla doluydu.
Çavuþesku adeta Romanya'nýn tanrýsý
gibiydi. Ýktidar, saraylar, servet ve tüm
güvenlikler onun içindi... Sonra bir gün,
meydanda halka yaptýðý konuþmada
çýkan bir "yuuh" sesi, bir kývýlcým... Ve
kaçarken bir köy ahýrýnda iki kurþun ve
ölüm!..
Oysa yolda gördüðüm Romanya’lý
çingeneler ne kadar mutlu gözüküyorlardý. Singapur'da rastladýðým çýplak
yogi de öyle.
Genelde insanlar mutsuz. Kaygý
yarýnýn acýsýný almýyor, sadece bugünün
neþesini götürüyor. Sonuçta sorunlarýmýzý
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yaratan kiþi olarak kaldýkça, onlarý hiç
çözemiyor ve daha çok mutsuz oluyoruz.
Küçükken bize “ Mutluluk nedir? Nasýl
ulaþýlabilir?” diye kimse hiçbir þey
öðretmedi. Çoðunlukla bize öðretilmeye
çalýþýlan doðruluk, dürüstlük ve büyüklere saygý gibi etik deðerlerdi. Belki nasýl
mutlu olunacaðýný kendileri de bilmiyorlardý.
Artýk acýlarýmý bile kazanç görüyorum.
Ve keþke insan bu gerçeði kanser olmadan ve felaketler geçirmeden anlayabilsin!..
Kanser hastalýðý dostluklarýn mihenk
taþý da oluyor. Bazý çok eski dostluklarýn,
sanki þarap gibi, yýllanýp mayalanarak
doyumsuz tiryakiliðe dönüþtüðünü size
hissettiriyor. Bazý eski dostluklarýn ise;
sanki hava alýp bozulmuþ þarap misali,
insaný hüsrana uðratýrcasýna fos çýktýðýný
acý þekilde gösteriyor..
Sevginin ne denli bir kudret ve hayatý
yönlendiren manevi bir güç olduðunu
biliyordum. Ancak kansere yakalanýnca
bunu daha da iyi anladým. Bana tarifsiz
açýlýmlar kazandýrdý. Sadece sevme ve
sevilme manevi duygusuyla kalmayýp,
bana diðer insanlarla ve nesnelerle
ilgilenme, onlarý daha iyi tanýma ve
iletiþim saðlama imkâný saðladý. Hastalýðýmý yenme yolunda büyük bir güç
verdi. Hastalýkla beni barýþtýrarak, günü
yakalayýp mutlu olabilmeyi öðretti.
Dostlarýmý sevmemin ve onlarýn da bana
olan sevgisini hissetmemin ne deðerli
þey olduðunu tekrar hatýrlattý.
Kanser kader planýný daha derin
düþündürüyor. Her þey kader planýyla
zerresi zerresine Yaradan tarafýndan mý
planlanmýþ!.. O zaman hür irade ve
insanlarýn kiþisel eylemleri ne oluyor?..
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Yoksa Yaradan; dört ipli kuklalar gibi
kaderimizi elinde tutarken, bir ipini hür
irademizin eylemlerine mi býrakmýþ!?..
Yoksa milyarlarca oluþumun, milyarlarca
oluþumla buluþmasý neticesi ortaya çýkan
bir sonuç mu?..
Kâinatta, yaþamda, hastalýklarda, baþa
gelen iyi ve kötü olaylarda eþitlik ve
adalet yok. Beklemek de hata. Peki insanlar arasý düzen için oluþturulmaya
çalýþýlan hak, hukuk, adalet ne derece
temin edilebiliyor?.. Nerede elinde adalet
terazisi ve adalet kýlýcýný tutan Adalet
Tanrýçasý Justitia...
Yaþamýn ölümlü olduðunu daha çok
hissettiðim þu günlerde dünyada, yaþamý
güzelleþtirecek çok basit kurallardan
ziyade, yaþamý berbat edecek çok daha
zor yollara baþvurulduðunu görmekten
üzüntü duyuyorum.
Allah'a inanýrým ve Müslümaným.
Kâinatýn bir yaratýcý gücü, sebebi ve
Yaradan’ý olma fikri beni daha çok rahat
ettiriyor. Bu arada her gün kendime göre
yaptýðým rutin dualarým vardýr. Bu dualarýmýn son zamanlarda adeta tutsaðý
olmuþtum. Bununla; tüm kötülüklerin
baþýmýza gelmemesi, iyilik ve arzularýmýzýn da gerçekleþmesi hususunda
uzun uzun yakarýr dururdum. Ancak son
zamanlarda hep bunlarýn tersi oldu ve
korkup istemediklerim baþýma geldi!..
Bunun üzerine þu sonuca vardým; iyiliðin ve kötülüðün, hayýr ve þerrin ne
olduðunu Tanrý’dan baþka bizim bilmemize imkân yok.
Bazen hayýr bildiðimiz þer, þer
bildiðimiz de hayýr oluyor. Onun için
dualarýmý kýsaltýp özetledim. Þimdi
Allah'tan bana ve bizlere sadece hayýrlar
vermesini diliyorum.

Ekim 1977
Ahmet Kayserilioðlu, Science Digest’tan

Ufoloji:
Uçan Daireler
Bilimi
Varlýklarýnýn farkýna varmakla huzursuzuz; ama araþtýrmalarýmýza
yeni ufuklar kazandýrdýklarýný inkâr edemeyiz!..
Yakýn zamanlarda bir bilim adamýnýn bu
konuyla açýkça ilgilenmesi bir mesleki
intihar sayýlýrdý; nihayet bugün kabul
edilen baþlý baþýna bir bilim dalý haline
geldi. "Kimliði belirlenemeyen uçan
cisimler" (Unidentified Flying Objects)
kelimesinin ilk harfleri ile UFO adýyla
anýlan uçan daireler, bugün UFOLOJi
diye isimlendirilen bir bilimsel araþtýrmanýn konusu haline geldiler. Artýk
"Nature" "Science" ve "Physics Today"
gibi deðerli ve ciddi yayýn organlarýnda
bu konu rahatça yer almakta, yüksek okul
ve üniversitelerde UFO'larla ilgili dersler
verilmekte ve diploma sonrasý bilimsel
çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Dr. David
Jacobs'un bu alandaki ilk doktora tezi:
"The UFO Controversy in America"
(Amerika'da UFO tartýþmasý) adýyla bir
kitap halinde yayýnlanmýþtýr.
Dünyanýn her tarafýndaki saygýdeðer ve
sözüne güvenilir kiþiler tarafýndan milyonlarca UFO olayý rapor edilmiþtir. Ve
bu sayý gün geçtikçe artmaktadýr.
Dünyanýn birçok ülkelerindeki bilim
adamlarý ve araþtýrmacýlar, meslektaþlarýna alay konusu olmak korkusundan bu

muammalý konuyla gizli gizli ilgilenmek
zorunda kalmýþlardý. Nihayet 1973 yýlýnda, Northwestern Üniversitesi’nde, astronom ve hava kuvvetlerinin "Mavi Kitap
Projesi" eski danýþmaný Dr. J. Allen
Hynek'in UFO'larla ilgili araþtýrma kurumu, bu gizli çalýþmalarýn su yüzüne çýkmasýna ve etkileyici bir tarzda ortaya konmasýna neden oldu. Bu prestij sahibi ve
tuttuðunu koparan bilim adamý bütün
dünyaca tanýndý ve UFO olaylarýnýn
sýnýflandýrýlmasý ve analizi hususunda
dünya çapýnda bir cesaret merkezi olarak
hizmet etti. NICAP, MUFON ve APRO
diye isimlendirilen özel araþtýrma gruplarýnýn da bu konuda yardýmlarý oldu. Dr.
Hynek'in kurduðu merkez, bütün uçan
daire olaylarýný bilgisayarlarla tasnif
iþlemlerini sürdürmesinin yaný sýra, FBI
(Federal Araþtýrma Bürosu) tarafýndan
80.000 resmi otoriteye daðýtýlan direkt
telefon numaralarý günün 24 saatinde
gelecek haberlere açýk tutuluyordu.
Telefon numaralarý ayný zamanda pilotlar,
kontrol kulesi operatörleri gibi konuyla
direkt olarak ilgili kiþilerin her zaman eli
altýnda hazýr tutuluyordu. (UFO'larla
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ciddi olarak ilgilenen kiþiler bu merkezin
broþürlerini ve yayýnlarýný temin edebilmek için þu adrese yazmalýdýrlar:
P.O.Box 11, Northfield, III, 60093,
U.S.A.)
Toplumun her tabakasýnda halkýn
UFO'larýn farkýna varma oraný çok yüksektir. Gallup Enstitüsü’nün geçenlerde
yaptýðý ankete nazaran yüz kiþiden 53'ü
bu olaylarýn gerçek olduðuna inanmaktadýr. Ve 15 milyon Amerikalý UFO'larý
gördüðünü söylemiþtir. Özellikle öðretmenler ve öðrenciler tarafýndan daha fazla
bilgi talep edilmekte olduðundan bu
konuda geniþ bir eðitim alaný açýlmýþtýr.
Uzay gözlemlerinde uzmanlaþmýþ binlerce sivil ve askeri pilot, radar operatörü,
meteorolojist ve astronom UFO olaylarýný
gördüklerini söylemiþlerdir. Belki de bunlarýn en etkileyicisi astronot'larýn bildirdikleri olaylardýr. Apollo 11 astronotlarý,
birinci ay yolculuðu esnasýnda, araçlarýnýn zekâ sahibi bir kuvvetin yönelttiði
anlaþýlan bir cisim tarafýndan izlendiklerini söylemiþlerdir. Örneðin, onlardan
Gordon Cooper þimdi bu olayý açýkça
anlatmaktadýr. Ve geçenlerde NASA
(Amerikan Uzay Araþtýrmalarý Merkezi)
Gemini, Apollo ve Skylab'dan çekilen çok
dikkate deðer gerçek UFO fotoðraflarýnýn
yayýnlanmasýný serbest býrakmýþtýr.
Bu fotoðraflar ve diðer birçok bulgular
Robert Emenegger'in "UFOS: Past,
Present and Future" isimli kitabýnda
yayýnlanmýþtýr. Bu kitap ayný zamanda bir
saatlik dokümanter bir televizyon oyunu
haline getirilmiþ olup halen Amerika'nýn
birçok bölgelerinde gösterilmektedir.
NASA ve Silahlý Kuvvetleri iþtirakiyle
hazýrlanan bu programda ta 1959'larda
Pentagonda UFO'larla gerçekleþtirilen
inanýlmaz telepatik konuþmalar da yer
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almaktadýr.
UFO'lar konusunda eksantrik kitap ve
dergilerden bilimsel etüt ve dergilere
kadar geniþ bir alaný kaplayan yayýnlar
arasýnda bu kitap iyi bir kýlavuz olmaktadýr. Bilimsel kitaplar arasýnda þunlar
sayýlabilir. UFO'larýn mühendislik ve
fiziksel verilerini arzu edenler için James
Mc Campbeil'in "Ufology"si. Ve bu olaylarýn daha derin niteliklerini incelemek
için Dr. Hynek ve Jacgues Wallee'nin
"The Edge of Reality"si... Bilimsel yayýnlar arasýnda nükleer fizikçi Stanton
Friedman ve astrodinamikçi Robert M. L.
ninki sayýlabilir. Hükümetin UFO'larla
ilgilendiðini gösteren bol doküman vardýr.
Geçenlerde kongrenin "bilgi özgürlüðü"
komitesinin gayretleri ile bu sýr olarak
saklanan dokümanlar açýklandý. Bu etkileyici delillerin kopyalarý UFO Çalýþmalarý Merkezi'nden saðlanabilir.
Dr. Freidman'ýn dediði gibi: "Bu olaylarý incelemedikçe kimsenin karþýt görüþ
veya herhangi bir fikir ileri sürmeye hakký
yoktur". Gerçekten doküman çoktur ve
biraz dikkatle incelenirse bu olaylarýn
meydana geldiði kararýna þüphesiz varýlýr.
Esas soru þudur: Onlar nedir ve niçin buradalar?!.. Bu büyük sýrrý izah etmek için
ileri sürülen teorileri kýsaca gözden geçirerek þimdi bu sorulara dikkatle eðileceðiz.
PSÝKOLOJÝK YANILMA
Ýþte sýk sýk basmakalýp olarak verilen ve
tahmine dayanan açýklama tarzý: Bütün
UFO bildirimleri zihni bir yanýlmanýn ve
psikozun sonucudur. Kolektif halüsinasyonun bu þekilde tahmini, bir zamanlar
"harbin bozduðu sinirlere" ve "bomba
korkusu" sebeplerine baðlanmýþtý.

Artýk þimdi suçlu, uyuþturucu ilaçlardýr.
Eðer UFO olaylarýnýn açýklanmasýnda bu
"kolektif halüsinasyon" izahý doðru ise, o
halde biz UFO olaylarýnýn kendisinden de
önemli bir problemle karþý karþýyayýz
demektir. Öyle ya pek çok güvenilir kimse ki: aralarýnda baþkanlar ve astronotlar
da var bu olaylarý bizzat baþlarýndan
geçtiði için doðrulamýþlardýr. Bu tanýklýklar, olayýn sadece "psikolojik yanýlma" ile
açýklanmasýný çürüttü. Eldeki bunca delil
karþýsýnda bu açýklama kabul edilemez.
Belli psiþik unsurlarýn UFO olaylarýnda
mevcut olduðu kabul edilmelidir. Uri
Geller'in gerçekleþtirdiði olaylar ve
Pentagon’daki telepatik irtibatlar gibi...
Ancak zihnin ortaya konmuþ bu gizli
kudretleri psikolojik hastalýklar ve halüsinasyonlarla karýþtýrýlmamalýdýr.
ÝNSAN YAPISI
Ýþte UFO'larla ilgili bir kolay izah:
"Onlar bizim yaptýklarýmýzdýr" Bazý kimseler hissediyor ki bu aygýtlar gerçekten
vardýr: Fakat onlar bizim askeri kurumlarýmýzýn gizli silahlarýdýr.
Bu olaylar, dünyada her ülkeyi rahatsýz
etmektedir. Washington dahil birçok
baþkentte görülmüþlerdir. Kore ve
Vietnam dahil her büyük çekiþmede varlýklarýný belli etmiþlerdir. Bizim en hýzlý
jetlerimizin ve uzay araçlarýmýzýn etrafýnda dolanarak hareket edebilmeleri
UFO'larýn çok ilerlemiþ bir teknikleri
olduðunu göstermektedir. "Magnet
Projesi" adý ile yetkilendirilmiþ bir
Kanada resmi çalýþmasýnda, UFO'larýn
gerçekten var oluþlarýnýn yaný sýra onlarýn
tekniklerinin bizimkinden apaçýk daha
ileride olduklarý sonucuna da varýldý. Bu
bilginin insanoðlu tarafýndan mümkün

olduðu kadar çabuk elde edilmesi
gereðine de iþaret edildi.
Kanada, Amerika ve çok yakýn zamanlarda Ýngiltere dahil deðiþik hükümetler
onlar gibi hareket yetenekleri olan "Uçan
daireler" yapýmý için büyük masraflara
girdiler. Çabalar boþa çýktý, iþte bazý
Ufolojistlerin, UFO'larýn insanlýða teknik
öðretmenlik yaparak geleceðe hazýrlanmamýzda yol gösterdikleri fikrine kapýlmalarýnýn bir sebebi de budur.
"Ýnsan yapýsý" izahýna karþý ezici delil,
onlarýn baþlangýçlarýnýn eski zamanlarda
olmasýdýr. Onlarýn görünmesi bizim
yeryüzünde hayata baþlamamýzla birlikte
olmuþtur. Birçok dinlerde ve tarihi
rivayetlerde bunlar bulunabilir. Örneðin
Kitabý Mukaddes, Drona Parva ve Tuili
Papirus'u gibi... Fransa ve Ýspanya'da
maðaralardaki duvar resimlerinden
UFO'lar hiç olmazsa Paleolitik devire
kadar inandýrýcý bir biçimde izlenebilmektedir. Tabii ki onlarý, o devirde ne Çin, ne
Rusya ne de Amerika Birleþik Devletleri
inþa etmiþti!...
HÝLE-ÞAKA
"Hile" ya da "Þaka" çýðlýðý, özellikle
aktüel sahada UFO görünüþlerinin izahý
için anýnda ortaya konan bir cevap olmaktadýr. Bilhassa bu cisimler yerde veya yere
yakýn görülmüþlerse... Aþikâr hile ve
þakalar vuku bulmuþ olmakla beraber
milyonlarca UFO görünüþlerini bununla
açýklamak mümkün deðildir. Yayýn
araçlarýnda "hile, þaka"nýn rolü pek fazla
abartýlmýþtýr. Araþtýrmalar hileler yapýlabildiðini gösterir. Fakat bunlar bütün UFO
haberlerinin ancak ufak bir yüzdesidir. Ve
bugün bu yüzde birden daha azdýr.
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DOÐAL OLAYLAR VE
YANLIÞ TANIMLAMALAR
UFO olaylarýný bu þekilde açýklayanlar,
eðitilmemiþ gözlemcilerin, insan eseri
olan aletleri ve olaðanýn dýþýndaki doðal
olaylarý yanlýþ deðerlendirdiklerini ve
onlarý UFO zannettiklerini ileri sürerler.
Ýnsan eseri olarak balonlar, yüksek irtifa
uçaklarý, uydular örnek gösterilebilir.
Doðal olaylarýn herkesce bilinen tiplerine örnekler: Planetler, yýldýzlar büyük
parlak meteorlar þafak ýþýðý güneþ hâlesi;
daha az bilinenler, kuyruklu yýldýz patlamalarý, yýldýrým toplarý.
Bir zamanlarýn efsanesi olan yýldýrým
toplarý, þimdi bazý yazarlar tarafýndan
UFO olaylarýný tevil etmede kullanýlýyorlar. Elektrik plazmasýnýn bu nadir formu
yakýn zamanlarda bilimsel olarak incelenmiþtir. Yüksek yoðunluklu elektrikli alanda þekil olarak faaliyetini sürdürebildiði
anlaþýlmýþtýr. Þimþek ve yýldýrýmlar onun
olasý kaynaðý olmaktadýr. Halbuki
UFO'lar, herhangi bir basmakalýp izahý
yalanlarcasýna çokça açýk havada görülmektedir.
Kuþkusuz bazý UFO zannedilen olaylar,
þimdiye kadar keþfedilmemiþ tabii olaylarýn sonucu olabilir. Bilimin UFO olaylarý üzerine alay etmeyi bir kenara
býrakarak ciddiyetle eðilmesinin nedenlerinden biri de budur zaten.
Pek çok araþtýrýcýlar UFO olaylarýnýn
yüzde seksen kadarýnýn böyle yanlýþ
deðerlendirmelerin sonucu olabileceðinde
hemfikirdiler. Gerçi böyle bir rakam
yatýþtýrýcý olabilirdi. Yine de geriye
çözülmemiþ pek çok UFO olayý kalmaktadýr. Sadece kimliði belirlenmemiþ bir
tek olay kalsa bile, yine de problemimiz
var demektir. Özellikle pilot, astronom,
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astronot gibi eðitilmiþ gözlemcilerin yanlýþa yöneltilebilmeleri çok zor görünmektedir, inanýlýr ve bilgili kiþilerin UFO
bilmecesi üzerindeki tanýklýklarý ve açýklamalarý gerçekten þaþýrtýcýdýr.
DÜNYA DIÞI
UFO'larýn dünya dýþý varlýklarýn uzay
aracý olduðu yolundaki izah tarzý iyi bilinen çekici bir cevaptýr. Modern astronomi
ve uzay biyolojisinin, evrenin zeki varlýklarla dolu olduðu hususunda son kuþkularýný da yok ediyor olmasý bu cevabý desteklemektedir.
Biz bir uzay nesli olarak henüz bebekliðimizi yaþamakta olduðumuz halde,
güneþ sistemimizdeki birçok gezegenleri
ziyaret ederek, keþiflerde bulunabiliyorken, diðer uzay uygarlýklarýnýn da ayný
þeyi yapýyor olmalarý mantýki görünmektedir. Ve belki de onlar bizim kozmik
sahnede yer almamýzdan binlerce sene
öncesinden beri bu ziyaretleri sürdürmektedirler. UFO'lar belki de komþu gezegenlerde keþif yapan, ya da kendilerine bir
toprak parçasý edinmek isteyen diðer
dünyalýlardýr.
Bazý bilim adamlarýnýn bu izaha karþý
cevaplarý þudur: "Onlar, oradan buraya
gelemezler!..." Bu, kuþkusuz bizim henüz
onlarýn yaptýðýný yapabilecek bilgiye
sahip olmadýðýmýzdandýr. Bilim adamlarýnýn bu zanlarýnda tarihin buna benzer
olaylarda, bize þimdiye kadar verdiði
dersleri göz önünde tutarsak önemli hatalarý olduðu anlaþýlýyor. Bizim þimdi unutmuþ gibi göründüðümüz Dr. Hynek'in,
gözlemleri, belki de 21. ve 22'nci yüzyýlýn
bilimlerinde yer alacak.
Ufolojistlerin pek çoðu UFO'larýn fizik
kanunlarýnýn dýþýnda deðil, fakat bizim

henüz keþfedemediðimiz kanunlarý kullanmakta olduðunda birleþmiþlerdir.
Astronomi ve kozmolojinin þimdiki
buluþlarý, yabancý uygarlýklarýn bizden
yüz veya bin yýl deðil, fakat milyarlarca
yýl ileri olduðunu açýkça göstermektedir.
Onlar Dünya seyahatleri için bizim
bilmediðimiz enerji kaynaklarý kullanabilirler; örneðin esrarlý Kuasar'larýn
enerjisini. Veya rölatif zamanda ya da
astronom ve uzay biyologu Dr. Carl
Sagan'ýn ortaya koyduðu "siyah delikler"de hýzlý transit yolculuðu...
"Dünya Dýþý", teorisine yöneltilen bir
diðer itiraz da þudur: Sonsuz uzay
okyanusunda sadece bir kum tanesi olan
dünyamýza bu kadar ilgi göstermelerinin
sebebi nedir?!... Bu kadar çok UFO
görünüþünü ne ile açýklayabiliriz?!.. Buna
verilen bir cevap þöyledir: Nispeten çok
az sayýdaki gerçek uzay gemileri üstün
teknikleri sayesinde holografik projeksiyon hayalleri yaratarak ve belki de maddenin materyalizasyonunu saðlayarak bu
kadar çok görünmektedirler.
Biz, pek çok insanýn hissettiði gibi
uygarlýðýmýzýn kritik bir dört yol aðzýnda
bulunduðu gerçeðini de hesaba katmalýyýz. Hem nükleer enerjiye hem de
uzay füzelerine sahibiz. Bu kudretleri ya
muhteþem bir geleceði hazýrlamakta ya da
insan soyunun yok olmasýnda kullanmak
gibi çok önemli bir karar vermekle karþý
karþýyayýz.
Kuþkusuz bütün geliþmekte olan galaktik kültürler de bu seçenek ile karþýlaþmýþlardýr.
Eðer UFO'lar dünya dýþýndan gelen
ziyaretçiler ise bizim alacaðýmýz önemli
kararlarý gözleme ve belki de kararlarýmýzda bir rol oynamak için buraya
gelmiþ olabilirler.

DÜNYA ÜSTÜ
Daha spekülatif ve rahatsýz edici bir
olasýlýk da bizimle beraber sürekli veya
geçici olarak dünyamýzda, yaþayan daha
ileri uygarlýða eriþmiþ bir neslin UFO'larý
yapmakta olmalarýdýr.
Böyle bir neslin, dünyamýzýn uzak
geçmiþinde bizden önce yer almýþ olan
Atlantis gibi bir uygarlýðýn torunlarý olabileceði ileri sürülmüþtür. Onlarýn
dünyanýn kutuplarý ve okyanusun derinlikleri gibi henüz keþfedilmemiþ bölgelerinde yaþayabilecekleri söylenmiþtir:
"Dünya üstü" teorisi ile ilgili daha ezoterik bir görüþ de þudur: Onlar bizim
realitemizin dýþýndaki bir boyutun varlýklarýdýr. Nitekim UFO'lar sýk sýk deðiþen
renklerle sanki yedi rengin içinde sürükleniyormuþçasýna dikkati çekmektedirler.
Hattâ onlar görünüþlerinin öncesinde ve
sonrasýnda da radarlarda keþfedilmektedirler. Diðer bir deyiþle bu olaylar daima
olmakta, fakat bizler tarafýndan farkýna
varýlmalarý, bizim veya aletlerimizin
cevap verebilecekleri frekans içine girdikleri zamana rastlamaktadýr.
Kurgubilim yazarlarýnýn en hoþlarýna
giden konu, UFO'larýn bizi kontrol etmek
için zaman içinde yolculuk eden ve gelecekten zamanýmýza gelen bizim torunlarýmýz olduklarýdýr. UFO'larýn kaydedilmiþ olan materyalizasyon ve demateryalizasyonlarý bu varsayýmýn bir delili
olarak ileri sürülmektedir. Hattâ olabilir ki
UFO'larýn bizzat kendileri, uzayý, zaman
ve bizim düþüncelerimizi ustalýkla idare
etmeye muktedir duygulu ve zeki varlýklardýr. Þaþýrtýcý olan þudur ki bu son açýklama, bazý astronotlarýn UFO'larla temaslarýnda gördükleri ve hissettikleriyle
tamamen uyuþmaktadýr.

137

Böyle aklý zorlayýcý spekülasyonlar
bilim dýþý görünebilir. O halde Arthur
Clarke'ýn ünlü bir yargýsýný hatýrlayabiliriz: "Mümkün olanýn sýnýrlarýný tanýmlamanýn tek yolu, öteye, mümkün olmayana
geçmektir". Bize el yordýmýyla araþtýrma
yapýlýyor gibi gelebilir. Fakat bazý þahýslar, Hynek ve Vallee ile "UFO'larýn,
karþýlýklý realitelerin arakesiti olduðunda"
hemfikirdirler.
DOÐA ÜSTÜ
UFO'lar için bir izah da onlarýn
doðaüstü kuvvetler olduðu þeklindedir.
Bazý ufololojistlerin, dini ananelerin
konuyu dejenere etmiþ olmalarýndan
dolayý kaçýndýklarý bu olasýlýk, bazý UFO
görünüþlerinin üst düzeydeki bir spiritüel
varlýklar olduklarýný ifade etmektedir.
UFO'lar için ileri sürülen bu "doðaüstü"
izahýný düþünürken Clarke'ýn bir diðer
varsayýmýný hatýrda tutmalýdýr: "Kafi
derecede ilerlemiþ bir teknoloji, sihir ve
büyüden ayýrt edilemez." Yýldýzlardan
dünyamýza kadar seyahat edebilen bir
soyun, ilerlemiþ teknolojileri ile gerçekleþtirdikleri mucizeler, en az bizden
bazýlarýna tanrýsal iþler gibi görünebilir.
UFO bilmecesine cevap olarak ileri sürülen son üç olasýlýk birlikte incelenince:
UFO'larýn uzaydan dünyamýza gelerek
burada yerleþmiþ olan ve doðanýn gizli
bilgilerine sahip olduklarýndan bizlere
tanrýlar gibi görünen varlýklarýn eserleri
olduðu sonucuna varabiliriz.
Onlarýn dünyada bulunuþ amaçlarý için
ancak spekülasyon yapýlabilir. Belki de,
bazýlarýnýn inandýðý gibi, onlar bizi doðal
veya bizim eserimiz olan bir büyük
felâketten korumak için burada öðretmenlik yapýyorlar. Ve belki de ölümlü insaný,
son aþamaya, yani kozmik insana ulaþtýr-
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mak için öncülük yapýyorlar.
Clarke'ýn "Childhood's End" ve "2001:
A Space Odyssey" gibi kurgubilimin
kehânetimsi eserleri tüm cevabýn bu
olduðunu ima ediyorlar...
Gökte görünen bu esrarlý cisimlerin orijinleri ve amaçlarý ne olursa olsun, UFO
olayý, vuku bulan bütün belirtileriyle,
insanlýðýn karþýlaþtýðý en önemli olaydýr.
Böyle bir açýklamayý vaktiyle Birleþmiþ
Milletler Genel Sekreteri olan General
U'Thant kendi ülkesinde yapmýþtý. Genel
Sekreter, Vietnam harbi sýrasýnda þöyle
konuþmuþtu: "Vietnam harbinden sonra
dünyanýn karþý karþýya bulunduðu en
önemli problemi: UFO'lardýr!.." Bu olaylarýn öneminin bir diðer iþareti, birçok
ülkenin kendi vatandaþlarýný UFO'larýn
gerçekliðini kabul etmeye hazýrlamakta
olduklarýnýn görünmesidir. Dünyada UFO
olaylarýnýn en büyük oranda gözlendiði
Fransa bu konuda resmi bir bildirim yapmakta birinci sýrayý almýþtýr.
Amerika
Birleþik
Devletleri’nde
"U.S.News, "World Report" ve "ABC
News"
gibi
güvenilir
kaynaklar
"Amerikan hükümetince bu yýl sonuna
kadar UFO'lar hakkýnda resmi bir açýklama yapýlmasýnýn beklendiðini" bildirdiler.
Olabilir ki UFO esrarýndaki bir nihai
anlayýþ bizim gerçeðe ve belki de evrenin
kendisine daha yakýndan temasýmýzý
saðlayacaktýr. Birçok insan þimdi Ýngiliz
Uzay Bilgini Sir James Jeans'ýn, galaksiler arasýndaki uzayýn olaðanüstü büyüklüðü hakkýnda yazdýðý zamanki gibi ayný
hisleri duyuyor:
"…Onlarla bizim aramýzda ýþýktan çok
daha hýzlý hareket eden bir direkt temas
yolu olmasý gereklidir. "
UFO'lar, insanla, evrenin bu esas buluþmasýnýn keþfedilmesinin iþaretini verebilirler!..

Bir Baþka Deniz
-Kýzým Yaren’e-

Öyle güzel coþuyor ki sevgimle,
Ýçerimde neyim varsa verdiðim.
Gözlerinde çok yolculuk öyküsü...
Kimi benle, kimi bensiz bilirim...
Kaç geceler uyurken sessizce,
Kýyýsýndan enginini gözledim...
Saçlarýnda baþka deniz þarkýsý,
Dalgasýný okþayarak dinledim...
Dost dilinden konuþuyor benimle,
Daha dünkü, küçük damla saydýðým
Sahiplenmek boþ, annelik hayali,
Bir zamanlar ödülümmüþ Yaren’im...
Aysun Budak
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Büyük Bilimsel Eðilim:
Ön Yargý - II
Jeolojik Sürprizler
Zamaný Yeniden Düþünmek
Düz çizgi düþüncelerinde dünyanýn
jeolojik olarak nasýl oluþtuðunu
inceleyenler vardýr, onlar ön yargýlýdýr.
Ön yargýlýdýrlar, çünkü erozyon modellerine bakýyorlar, alýþýk olduklarý þekilde
bakýyorlar, sonra gezegendeki her þeye
spesifik evrensel yasalarý uyguluyorlar.
Pekala, bazý sürprizler var: En sonuncusunu duydunuz mu? Grand Canyon'un
biçimlenmesi ne kadar sürdü? Kanyonu
bugünkü haline aþýndýrmak için su akýn-
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týsý kaç milyon yýl devam etmek zorundaydý? Bir milyon yýl, iki milyon yýl?
Tarihi sitelerdeki levhalarda hâlâ ne
kadar sürdüðü gösteriliyor. Ama þimdi
jeologlar düþüncelerini deðiþtirmeye
baþlýyorlar, çünkü anlam ifade etmeyen
baþka özellikleri keþfettiler. Þimdi yaklaþýk üç yüz yýllýk bir zaman çizgisi
belirliyorlar!
Onlarýn mantýðýna ne oldu? Onlarýn
þimdi gördüðü þey joker kartýdýr. Yani,
su akýntýsý yoktu. Bunun yerine, ona
boþalan bir deniz vardý… çok kýsa bir
zaman periyodunda kayayý kesen þiddetli

su seli. Düþünce paradigmasýnýn dýþýnda,
bu doðrudur. Bununla nereye gittiðimi
görüyor musunuz? Bu, sizi kaðýt parçasý
üzerindeki 2 boyutlu figürler gibi düz bir
çizgide tutan tutarlý eðilim,ön yargýdýr.
Kutunun dýþýnda düþünmeye baþlamalý
ve bulunabilecek baþka þeyleri aramalýsýnýz. Böylece bir sonrakini anlayabilmeniz için size Grand Canyon hikâyesini
verdim.
Lemurya Varoluþunun
Dile Getirilmemiþ Jeolojisi

Size gezegenle ilgili bazý garip
þeyler anlattým. Jeologlar size,
“Kryon çoðu zaman "jeolojik
olarak imkânsýz" olan bilgi
veriyor” diyorlar.
Size Lemuryadan bahsettim.
Orijinal Lemurya uygarlýðýnýn
tabanýndan tepesine dek
ölçüldüðünde dünyadaki
en yüksek daðlarýn tabanýndaki
kuru topraklarda
merkezlendiðini anlattým,
burasý þimdi Hawaii'dir.
Birçok zirvesi olan tek büyük bir
daðdýr ve bugün dað zirveleri
suyun dýþýna yükseliyor, siz
bunlara Pasifik Okyanusunun
ortasýndaki Hawaii Adalarý
adýný veriyorsunuz.
Lemurya günlerinde, tabanýn etrafýndaki topraklarýn kuru olduðunu söyledik.
Jeologlar güldüler. Burasý Pasifik

Okyanusunun ortasý! Bu nasýl olabilir?
Size nasýl olabileceðini anlatacaðým.
Öncelikle, 50,000 yýl önce jeolojik
olarak levha tektoniklerinin bu özelliðe
etkisi olmasý gibi bir þey için yeterince
önemli zaman olmadýðýný anlamalýsýnýz.
50,000 yýl aslýnda jeolojide çok kýsa bir
zamandýr… Buna raðmen o zamanlar su
seviyesi þimdikinden 120 metre aþaðýdaydý. Bunun nedeni daha önce
tartýþtýðýmýz bir su döngüsü sürecinde
olmanýzdý. Böylece rol oynayan niteliklerden biri budur. Ancak, diðer nitelik en
büyük nedendir ve daha önce hiç sözünü
etmediðimiz nedendir.
Hawaii'nin daðlarý yavaþça sýcak nokta
denilen þeyin kenarýna çekildi, yani
yavaþça orada milyonlarca yýldýr var olan
muazzam volkanik aktivitenin çekirdeðine çekildi. 50,000 yýl önce bu sýcak
nokta Hawaii daðý etrafýndaki okyanusun
tabanýný giderek yükselten (1800 metreden fazla) dev bir "çýkýntý (kabarma)"
sürecindeydi. Yani, volkanik basýnç
nedeniyle yerkürenin kabuðu bu daðlarý
þu anda olduðundan daha yükseðe yükseltmek üzere, Hawaii daðýný kapsayan
kuru topraklarýn göresel olarak küçük bir
alanýný yaratmak üzere yeterince kabardý.
Lavlar salýverildiði zaman fokurdamalar
yavaþça söndü. Bu kendisini daðýn
zirvelerine yavaþça salýverdiði ve denize
döküldüðü için, Hawaii etrafýnda daha
fazla toprak oluþturarak felaketsel bir
patlama olmadan binlerce yýl sürdü. Bu
Hawaii daðýnýn tabanýnýn bir süre deniz
seviyesi üzerinde olmasý durumunu
yarattý. Yavaþ salýverme fokurdamanýn
hafiflemesine neden oldu ve Lemurya
yavaþça sulara gömüldü. Bu size orijinal
olarak anlattýðým hikayedir ve Lemuryalýlarýn birçok yerlere daðýlmalarýnýn
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nedeni budur. Þüpheciler için,
Lemurya'nýn tüm kanýtlarýnýn olmasý
gerektiði gibi yok olmasý uygundur. Bu
sizin merak etmenize neden olur. Bu
olaylarýn böyle olup olmayabileceðini
merak etmenize neden olur. Ama lineer
düþünen biri size bunun böyle olamayacaðýný söyleyecektir, çünkü tarihte bunun
kanýtýný hiç görmemiþlerdir. Daha önce
bu tür bir kabarýklýðý görmediniz, bundan
dolayý ön yargýlý tutarlýlýk nedeniyle
gerçeðin saklý kaldýðý "Grand Canyon"
etkisi ile ayný þeye sahibiz.
Bu arada, kabarýklýðýn kanýtý gerçekte
oradadýr, çünkü okyanus tabanýnýn þeritleri daðýn etrafýnda hala garip bir simetri
gösteriyor, bir zamanlar volkanik etkiler
vasýtasýyla yukarýya doðru sýkýþtýðýnýn ve
sonra yatýþtýðýnýn ipuçlarýný veriyor.
Ayrýca o derinliklerde, derinlere gömülmüþ hayvan kemikleri vardýr, bunlar bir
biyoloða Pasifik Okyanusu’nun ortasýndaki Okyanus tabanýnda bulunan þeylerin
bir zamanlar güneþ ýþýðýna maruz
kaldýðýný anlatacaktýr… yaklaþýk 50,000
yýl önce.
Ýlâhi Yaradýlýþ
Olasýlýklardaki Kanýt
Size yaradýlýþý anlatayým. Astronomlar
Zeki Tasarým hakkýnda konuþmaya
baþlýyorlar. Þimdi bir yere geliyoruz,
çünkü onlar evrenin kuantumluluðunun
gerçekte bilince sahip olabileceðini anlamaya baþlýyorlar. Her þeye raðmen, siz
istatistiksel olarak "her þeye raðmen"
olmaya devam eden uzaydaki bir parametreyi, bir niteliði yaþýyorsunuz. Siz
yaþam için yaratýlmýþ bir evrendesiniz!
Eðer fiziðin zarýný atabilseydiniz, asla bu
þekilde ortaya çýkmazdý. Asla. Ýstatis-
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tikçiler bunun þans olasýlýðýnýn dýþýnda
olduðunu söylediler… Buna raðmen siz
yaþamla kaynayan bir dünyada oturuyorsunuz. Yaþamla dolu bir evrende oturuyorsunuz. Etrafýnýzdaki gezegenlerde
yaþam var, ama bunu henüz keþfetmediniz. Oralardaki yaþam mikrobiktir ve tek
hücreli yaþamýn baþlangýç niteliklerini
temsil eder. Hepsi oradadýr. Europa'ya
(Jüpiter'in ayý) yolculuk yapýn ve
okyanusta biraz etrafýnýza bakýn.
Göreceksiniz. Yaþam kesinlikle evrenin
yoludur… her yerde. Göreceksiniz. Ve
her þeye raðmen bu gerçekleþti ve bilim
þimdi bunu görüyor. Bu herhangi bir
evrenin yaradýlýþýnýn istatistiksel modelinin dýþýndadýr, onlar buna Zeki Tasarým
etiketini koydular. Bir plan olmalýydý.

Galaksinizin ortasýnda
boyutlararasý enerjilerin zeki
tamamlayýcýsýna sahip olan
boyutlararasý enerjileri
iten ve çeken ikizler vardýr.
Tüm yýldýzlar birlik içinde
bununla birlikte hareket ederler.
Yerçekiminin ötesinde olan
kuvvetler dahildir. Bu galaksiyi
bir arada yapýþýk tutan boyutlar
arasýlýktýr ve geleceðiniz ile
ilgili olduðundan bahsetmek
istediðim bir þeydir.
Geleceðiniz
Toplumunuzun gelecekçilerinin olmuþ
olan þeye bakýp sonra ne olacaðýný yansýtma eðilimleri vardýr. Düz çizgi
düþünceyi görüyor musunuz? Tutarlýlýk

eðiliminde onlar, "Bu nedenle, bundan
dolayý, þu olacak" diyorlar. Eski enerjinin
tutarlý modeline bakýyorlar ve yansýmalarýnda deðiþime asla þans vermiyorlar. Ýnsanlýðýn geçmiþte olmuþ olaný aþýp
geçme yeteneðini yadsýyorlar.
Bilinç ile ilgili gezegendeki tutarlý
olmuþ olan þey nedir? Niteliklere isim
verelim: Savaþ, yoksulluk, ýstýrap, drama,
aynýsýnýn tekrarý, aynýsýnýn tekrarý, aynýsýnýn tekrarý. Zamanýn fraktallarý gelir
gider, gelir gider, tekrarlanan ve tekrarlanan ve tekrarlanan bir bilinç yaratýr.
Þimdi eðilimi/ön yargýyý ve neden
orada olduðunu görebiliyorsunuz. Çünkü
ayný çemberde kalan herhangi bir þeyin
ebediyen orada kalmasý beklenir. Bu
sizin fiziðinize de yansýmýþtýr. Ne kadar
kuantum olursanýz, bu þekilde düþünmenizde daha az tutarlý olursnuz. Yani, en
sonunda daha önce hiç gerçekleþmemiþ
olaylarýn gerçekleþmesini umarsýnýz. Siz
buna izin veren bir geçiþtesiniz ve
etrafýnýzdaki her þey, olaylar deðiþiyor.
Dinleyin: Dünyada barýþa geçen yýlýn
kurallarýný uygulayamazsýnýz. Bu mümkün mü? Evet… mümkün olmaktan çok,
size verebileceðimiz en olasý sonuçtur.
Geçen yýlýn kurallarý size bedeninizdeki iyileþme ile ilgili ne anlatýr? Onun
tedavi edilemez olduðunu mu söyler?
Ýçinde olduðunuz geçiþte üretilen korku
hakkýnda geçen yýlýn kurallarý ne anlatýr?
Size sularla kaplanacaðýnýzý mý söyler?
Pekala, eðer buzullarýn erime hýzýný
uygular ve sonra bunlarý geleceðe yansýtýrsanýz, zayýf bilimin söylevini uygularsýnýz… o zaman elbette sularla
kaplanýrsýnýz! Ancak bu son derece tutarlý, öyle deðil mi? Ne söylediðimi görüyor
musunuz? Joker karta herhangi bir izin
vermiyorsunuz. Bu gezegenin tamamýyla

farklý bir manyetik niteliðe girdiði
gerçeðine izin vermiyorsunuz. Güneþ
iþbirliði yapýyor; evren iþbirliði yapýyor;
bu neredeyse ikizlerin sizin kim
olduðunuzu görebilmesine benziyor!
Ýkizler fiziktir, size açýklayamayacaðýmýz boyutlararasý bir niteliðin
görkemli itme ve çekmesidir. Ýkizler
Tanrý deðildir. Ýkizler Tanrý - eðilimli
evreni bir sonucudur ve sizin sadece
henüz keþfetmeye ve sorgulamaya
baþladýðýnýz boyutlararasý fiziktir.
Biliminiz bunu görmenin yalnýzca
baþlangýcýndadýr. Gaia Etkisi, Zeki
Tasarým, dünyanýn bir araya getirilme
þekli, burada bulunmanýzýn tesadüf olmamasý, her þeye raðmen… bu sizin mantýðýnýza bir þeyler eklemeli.

Siz istemiþ olduðunuz muazzam bir geçiþin ortasýndasýnýz,
bunun zamanýdýr, ben bunun
için geldim! Bu sizi yok edecek
olan bir þey deðil! Bundan korkmamalýsýnýz. Sizler daha fazla
kuantum olurken, bu sizin kontrolunuzda olan bir þeydir. Siz
bunun gerçekte eski bir
paragidma olduðunu
gördüðünüzden yaþamýn tutarlýlýðýný anlamaya baþlýyorsunuz.
Korkunun, nefretin, hayal kýrýklýðýnýn tutarlýlýðý… deðiþmeye
baþlýyor. Bu þeylerle tutarlý
olmayý istiyorsanýz, bilin ki
Tanrý'nýn sevgisi bu dünyada ve
evrende en tutarlý ve sürekli
olan þeydir. O tutarlýdýr! Öyle
tutarlýdýr ki yaþam yaratýlana ve
sevgi keþfedilene kadar durmaz.
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Bugün bir resim çizmek istedik. Bu
size þu andaki 3B mantýðýnýzýn geniþ
olmadýðýný göstermek için çoðunlukla
bilimsel, kýsmen mantýk bilmecesi idi.
Geleceðe ilerlemek için gereksinim duyacaðýnýz türde bir mantýk deðildir. Joker
kartýný beklemenizi söyledik. Daha önce
gerçekleþmemiþ olan þeyleri bekleyin.
Tekâmülsel olan ve kendileri joker kartlarýný temsil eden gelecek olaylar hakkýnda düþünerek tarihi deðiþtirin. Çok yakýn
geçmiþinizde o joker kartlarýn bazýlarýný
fark edebilir misiniz? Size bakýlacak bu
þeyleri kaç kere vermek zorunda kalacaðýz? Nostradamus'un dörtlüklerinin hiç
biri bugün doðru deðil. Ýslam ile gelmekte olan çok büyük savaþ ile ilgili kitaplar
yazýldý. Pekala, bir gün bunlarý okuyup
gülebilirsiniz, çünkü bu þekilde gerçekleþmeyecek. Tüm senaryo, her þeyin beklenen eski kalýpta tekrarlandýðý dünyadaki tutarlý, deðiþmeyen bilince dayanýyor.
Siz dünyada beklenen kalýp mýsýnýz
yoksa joker kart mýsýnýz? Görüyorsunuz,
beklemediðiniz gelmekte olan olaylar
var. Bu olaylarý biliyorum, çünkü sizin
için açýkça mevcut olmayan potansiyellerini görüyorum. Bu tam þimdi sizin
beklemediðiniz þekillerde iþleyen, "fýrýnda piþirilen" bilinçtir. Bu geleceðin falýna
bakmak deðildir. Gezegendeki zihinlerin
potansiyelinin olgularýný ifade etmektir…
nereye gittiklerini, ne düþündüklerini.
Bu yerden umutla ayrýlmanýzý istiyorum. Bu mesajý bu özel grup için sakladýk. Bu ileri bir mesajdýr ve burada ilk
kez bulunanlar veya ilk kez enerjide
bulunanlarýn kulaklarýna girmez. Yaþlý
ruhlarýn kulaklarýna girer. Bunu hatýrlamýyor musunuz? Benimle bunu hatýrlayýn, çünkü bunu umdunuz. Bu nedenle

buradasýnýz ve bu nedenle geri
döneceksiniz.

Son olarak: Doðumunuzda
sizinle birlikteydim, her birinizle. Siz bu gezegene girmeden
önce, melekler yataðýnýzýn
etrafýnda durmadan ve annenize
doðumunuzun sevincinde þarký
söylemeden önce, ben oradaydým. Siz gelmeden tam önce, her
zaman yaptýðým gibi sordum,
"Bu gerçekten yapmayý istediðin
þey mi? Potansiyellere ve Ýnsan
olmanýn zorluklarýna, hastalýklara ve üzüntülere bak.
Gerçekten geri gitmek istiyor
musun?" Her zaman yaptýðýnýz
gibi bana baktýnýz ve "Beni
oraya gönder. Geri dönüp
baþladýðým þeyi bitirmek için
bekleyemem" dediniz.
Þimdi Ýnsan olduðunuzdan bu yana
sahip olduðunuz, bu gezegenin mezuniyete girebileceðinin, daha yüksek
titreþebileceðinin ve sizin yalnýzca hayal
ettiðiniz enerjinin birlikte akmasýnýn
parçasý olmasýnýn ilk iþaretlerinin
bazýlarýna sahipsiniz… ve bunun
kenarýnda oturuyorsunuz.
Ben Kryon'um, insanlýðý seviyorum.
Bu size bugün verdiðim gerçektir.
Kalplerinizde ve zihinlerinizde, olaylarýn
böyle olduðu ve doðru olduðu umudunu
aþýlamak için bu mesajý veriyorum. Belki
bugün bazýlarýnýz bu nedenle buraya
geldiðinizden farklý ayrýlacaksýnýz. Ve bu
özel mesaj farklý bir topluluk için farklý
bir formda tekrar verilecek, ama her
parçasý sevgi dolu ve etkili.
Ben Kryon'um. Ve öyledir.
Kryon

