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SEVGÝ DÜNYASI

Sevgili Dostlar
Zaman kendi bildiði yolunda, kendi bildiði gibi akýp giderken, biz insanlar günlerin
sayýsýný, aylarýn hesabýný yaptýk ve bir yeni yýlý daha baþlattýk. 2008'den iyi ve güzel günler, hayýr ve barýþ getirmesini bekleyenler mutlaka biliyorlardýr iyi ve hayýrlý sonuçlarla
karsýlaþacaklarýn, ancak iyi ve hayýrlý iþler yapanlar olabileceðini, iyilik derecelerinin de
mutlaka sýnanacaðýný. Yine biliyorlardýr mutlaka güzelliðin ancak güzellik doðuracaðýný,
güzelliðin kendine eþ olaný getireceðini; Barýþýn, ancak hayrý ve huzuru isteyen, güzeli
görmesini bilen iyi insanlarýn çabalarýyla mümkün olabileceðini.
Elli seneye yakýn bir süre her yeni yýlý sizlerle birlikte karþýladýk. Görmediðimiz, tanýmadýðýmýz ama fikir ve gönül birliði yaptýðýmýza, yapabileceðimize inandýðýmýz insan
kardeþlerimizle yan yana olduðumuzu hissettik hep. Çok yollar yürüdük birlikte. Bu azýmsanamayacak uzun soluklu baþarýdan dolayý onurluyuz; yola yeni çýkmýþçasýna, iþe yeni
baþlamýþçasýna heyecanlý ve istekliyiz.
Yeri doldurulamayacak kayýplarýmýza raðmen dergimizin hiç ara vermeden düzenli bir
þekilde yayýmlanmasý bizler için her zaman birinci amaç oldu. Bunu aslýnda sizlerle birlikte yaptýk. Amacýmýzýn gelir elde etmek olmadýðýný, sadece inanmasý ve uygulamasý iyi,
faydalý, gerekli, zorunlu bilgileri ve duygularý paylaþmak olduðunu, gelecek güzel günleri
önce düþüncelerimizde yaratmak olduðunu bilen dostlar, maddi imkânsýzlýklarýn bizleri
çok zorladýðý zamanlarda, bir þekilde karþýmýza çýktýlar, dergimize katkýda bulundular.
Kendimizi çok satan yayýnlar ve dergilerle kýyaslamak iþimiz olmadý hiç; ama belli bir
okur kitlemizin olduðuna inandýk her zaman. Aslýnda herkes tarafýndan okunmak, bilinmek, anlaþýlmak en büyük dileðimizdir, bunun çok zor olduðunu bilmemize raðmen.
Biliyorsunuz bir süredir SEVGÝ DÜNYASI'ný bayilere vererek daðýtma iþine son verdik.
Dergimiz yalnýzca abonelerimize gitmektedir. Eðer dergimizi okumaya devam etmek istiyorsanýz aboneliðinizi yenilemeniz gerektiðini hatýrlatmak isteriz ve sizler gibi düþünen
insan kardeþlerimizi de abone kardeþliðine dâhil etmenizi. Dergimizin fiyatý bu sene de
aynýdýr, deðiþmeyecektir. Baþvurularýnýzý bekliyoruz.
Gelecek günler, yaptýðýmýz iþlerin sonuçlarýný getirecektir, hangi tohumlar atýldý ise
mahsul o olacaktýr. Öyleyse dualarýmýzý, Bizi Sevgisinden Vareden'den, bizi yanýnda ve
yolunda tutmasý için, bizi her zaman doðru ve hayýrlý iþlere neden olacak þekilde kullanmasý için yapalým.

En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Bedensiz varlýklar birbirlerine
düþünceleri ile tesir ederler.
Bunlar bu þekiller vasýtasýyla
olmaktadýr. Fakat buradaki
þekilleri dünya þekilleri gibi
donmuþ, katý þekiller olarak
düþünmemek lâzýmdýr.
Onlar ufak bir imajinasyon
darbesiyle toplanýp
daðýlabilirler. Bedene baðlý
bizlerin, yani insanlarýn
düþünceleri ve tahayyülleri de
gene ayný ortamda, yani
spatyom maddelerinde böyle
tahayyül þekillerini meydana
getirirler ve bunlar bedenli ve
bedensiz diðer varlýklar
tarafýndan alýnabilirler.

Dr. Refet Kayserilioðlu

DÜNYA TAHAYYÜL
ÜRÜNÜDÜR...

SEVGÝ DÜNYASI

Erdem- Geçen konuþmamýzda tahayyül yaratýcý
melekedir derken, neyi
kastettiðinizi sormuþtum.
Verdiðiniz açýklamadan,
tahayyül hakkýnda epeyce
bilgi edinmekle birlikte
esas soruma gelmeden konuþma zamanýmýz bitti.
Þimdi ayný soruma dönüyorum. "Tahayyül yaratýcý
melekedir" ne demektir?
Özden- Bu cidden çok
önemli bir soru. Aldýðýmýz
tebligattan ve öbür âlemin
sakinlerini çeþitli yönlerden bir observasyona
(müþahede, gözetleme) tabi tutunca görülüyor ve
öðreniyoruz ki, serbest
ruhlar bir þeyi tahayyül
edince o þey onlarýn karþýlarýnda hemen oluþmaktadýr. O þeyi düþünmeye devam ettikleri müddetçe bu
vizyon (görünen nesne)
karþýlarýnda durmakta,
imajinasyonlarý deðiþir
deðiþmez yerini baþka bir
þekle býrakmaktadýr. Bu
þekiller þahýs için realitedir (gerçektir). Bunlara
"düþünce þekilleri" veya
"tahayyül þekilleri" diyebiliriz. Tahayyül þekillerini yalnýz varlýðýn kendisi
deðil, etrafýnda ayný ortamda bulunan varlýklar
da görebilirler. Varlýk isterse ve becerebilirse onlarýn gözünden saklayabilir. Fakat bunlar o ortam
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için gerçek þekillerdir. Ve
o ortamýn üstün ve sosyal
maddelerinden yapýlmýþtýr.
Bu sözlerden þu sonucu
çýkarabiliriz. Tahayyüller
(imajinasyon) o ortamýn
maddelerine etki edip onu
iþleyip þekillendirebilmektedir. Oranýn maddeleri
düþüncelerle þekil alýp þekil deðiþtirmektedir. Bu
þekiller varlýðýn bizzat
kendi tekâmülüne olumlu
veya olumsuz yönden etki
ettiði gibi onlarý alan baþka varlýklara da buna yakýn etkiler yapmaktadýr.
Varlýk ayný tahayyül üze-

rinde ne kadar çok durabilirse oluþan þekiller (formlar) o kadar devamlý olmaktadýr. Buradan
tekâmülle tahayyüllerin
devamlýlýðý arasýnda bir
iliþki olduðu kendiliðinden meydana çýkmýþ oluyor.
Erdem- O halde tahayyül yaratýcý melekedir sözünden amaç, bir ruhun
etrafýndaki maddelere düþünceleriyle etki ederek
þekiller meydana getirmesi demektir. Yani Allah'ýn
yaratmasý gibi yoktan varetme manasýnda deðildir.
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Özden- Hâþâ, hiçbir zaman Halikýn halketmesi
ile kýyas dahi edilemez.
Böyle bir kýyastan deðil
bahsetmek, onu düþünmek
bile gülünçtür. Biz esasen
Halikýn halketmesinden
bahsedebilecek bir bilgiye
ne sahibiz ne de ebediyen
olabileceðiz. Onun için
Halik hakkýnda lâf etmeyi
büyük bir cüretkârlýk ve
haddini bilmezlik olarak
görüyoruz.
Bizim bahsettiðimiz sizin de ifade ettiðiniz gibi
ruhlarýn etraflarýndaki

SEVGÝ DÜNYASI

maddelere etki ederek yeni þekiller, yeni formlar,
manzaralar meydana getirmeleridir. Örneðin, bir
varlýk elinde bir kitap olduðunu düþündüðü anda o
kitap elinde oluþur. Veya
bir fabrikada çalýþtýðýný
düþündüðü anda etrafýnda
ince ve süptil maddelerden bir fabrika kurulmuþtur ve makinalarý harýl harýl iþlemektedir. Yahut denizde yüzdüðünü düþündüðü anda etrafýnda bir
deniz oluþmakta ve o da
orada yüzmektedir.

Erdem - Peki onun tahayyülleriyle oluþan fabrikada veya denizde baþka
ruhlar da çalýþýp yüzebilmekte midir?
Özden- Eðer varlýðýn
seviyesi pek yüksek deðilse meydana getirdiði þekiller pek derme çatma
olacaktýr. Çocuklarýn resimleri gibi kaþý bir yanda,
gözü baþka yanda olacaktýr. Böyle eksikli, bozuk
tahayyül þekillerinden
baþka ruhlarýn istifadesi
zordur. Gerçekte, aþaðý
varlýklar meydana getir-

SEVGÝ DÜNYASI

dikleri þekilleri de uzun
zaman muhafaza edecek
bir iradeye sahip deðildirler.
Ruhlarýn kudretleri çoðaldýkça ve seviyeleri
yükseldikçe oluþturduklarý
þekillerden baþka varlýklar
da faydalanabilecektir.
Meselâ bir fabrika oluþturmuþlarsa burada birçok iþçiyi çalýþtýrarak tekâmülleri için yeni ortamlar meydana getireceklerdir.
Erdem- Demek ki oluþturulan bu tahayyül þekilleri baþka varlýklarýn hayat
ve yaþayýþlarýna etki ediyor. O halde öte âlemde
tahayyüller vasýtasýyla
varlýklar birbirine tesir
ediyorlar demektir.
Özden- Evet. Bedensiz
varlýklar birbirlerine düþünceleri ile tesir ederler.
Bunlar bu þekiller vasýtasýyla olmaktadýr. Fakat buradaki þekilleri dünya þekilleri gibi donmuþ, katý
þekiller olarak düþünmemek lâzýmdýr. Onlar ufak
bir imajinasyon darbesiyle
toplanýp daðýlabilirler. Bedene baðlý bizlerin, yani
insanlarýn düþünceleri ve
tahayyülleri de gene ayný
ortamda, yani spatyom
maddelerinde böyle tahayyül þekillerini meydana
getirirler ve bunlar bedenli
ve bedensiz diðer varlýklar
tarafýndan alýnabilirler.
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Çünkü dünya ortamý ile
spatyom birbirinden uzakta deðildir, iç içedir. O
halde bütün þu sözlerden
anlaþýlýyor ki biz düþünce
ve tahayyüllerimizden
hem kendimize karþý, hem
de etrafýmýza karþý mesulüz. Bir büyük bedensiz
varlýðýn söylediði "Düþüncelerinizden mesulsünüz!"
sözünün mânasý budur.
Erdem- Burasýný iyice
anladým. Yani biz insanlarýn tahayyülü de spatyomda (öbür dünyada) þekiller
mi oluþturmaktadýr?
Özden- Evet hasýl etmektedir ve bu þekiller
oradaki varlýklardan kendi
seviyesine yakýn olanlara
ulaþmakta ve onlar üzerinde olumlu veya olumsuz
tesirler meydana getirmektedir. Ayrýca bir insanýn düþünce ve tahayyüllerini alabilen ve ondan
hoþlanan bir ruh da ona
tesir ve düþüncelerini göndermeye baþlamaktadýr.
Yani üstün düþünce ve tahayyüllerimiz üstün varlýklarla, geri ve ilkel düþüncelerimiz geri varlýklarla ruhi bir alýþ-veriþ
içinde bulunmamýzý saðlamaktadýr. Bunun sonucunda ise insanýn yükseleceði
veya yerinde sayacaðý
þüphesizdir. Ýþte düþünce
ve tahayyüllerimizin kaderimize tesir ediþinin meka-

nizmalarýndan birisi de
budur.
Erdem- Ama insanýn
düþüncesi nasýl oluyor da
spatyom maddesine tesir
edebilmektedir?
Özden- Unutmayýnýz ki
insan her þeyden önce bir
ruhtur. Ve bu ruh özelliðiyle spatyomda yaþamakta ve orasýnýn varlýklarýyla
temasta bulunmaktadýr.
Fakat oraya giden dünya
beyninden çýkan düþünce
dalgalarý deðildir. Ruh
varlýðýmýzdan çýkan ve beyindeki düþüncelerimize
uyan titreþimlerdir.
Erdem- Çok yüksek bedensiz varlýklarýn imajinasyonlarýyla meydana
getirdikleri þekiller çok
mükemmel ve çok faydalý
diyebilir miyiz?
Özden- Elbette çok üstün varlýklarýn ayrý ayrý
veya birlikte oluþturduklarý tahayyül ürünleri olacaktýr. Bunlar o varlýklarýn
kudretleri nispetinde devamlý olurlar. Örneðin,
dünyamýz da böyle çok
üstün varlýklarýn tahayyülleriyle meydana gelmiþ ve
onlarýn ortak gayretleriyle
idare edilen bir madde vasýtasýdýr. Ve insanlarýn,
hayvanlarýn, bitkilerin,
bitkilerden de daha aþaðý
kademede bulunan birçok
varlýðýn tekâmüllerine hizmet etmektedir.

Bir Kitap: “Bir Ömür Böyle Geçti”

CENNET KÝMSENÝN
TEKELÝNDE DEÐÝLDÝR
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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CENNETÝN TAPUSU YÝNE
MAHKEMELÝK
Gün geçmiyor ki Ülkemizde cennetin
tapusuyla ilgili bir tartýþma ortalýðý kaplamamýþ olsun!.. Kimi tapu davasý açýyor, kimi de tapu iptal davasý... Allah
hakimlere sabýr ihsan eylesin!..
Bunun son örneðini; Ýmam-Hatip mezunu Ahmet Hakan'ýn 28 Kasým 2007
tarihli Hürriyet Gazetesi'ndeki "Kanlý
Pazar Manifestosu" baþlýklý yazýsýnýn
doðurduðu þiddetli tartýþmalarda bir kere daha yaþadýk.
Aslýnda, kýsmen alýntýlayacaðým bu
yazýsýnda Sayýn Hakan, cennetten, cehennemden falan hiç söz etmiyor; 16
Þubat 1969 öðle sonrasýnda solcu iki
gencin öldürüldüðü ve 200 kiþinin yaralandýðý, hepimizin yüreðini daðlayan o
"Kanlý Pazar" gününün kendi vicdanýnda açtýðý yaralardan bahsediyordu. Yazýda "kýþkýrtýcý" olmakla suçlanan Mehmet Þevket Eygi'nin bu manifestoya
verdiði cevapta yine o bitip tükenmez
cennetin mülkiyeti davasý önümüze sürülüyordu.
Sayýn Hakan "Kanlý Pazar Manifestosu'nda" þu satýrlarla Ýslâm Cemaati adýna özeleþtiri yapýyordu:
"EÐER... 1969'un Þubat Ayý'nýn o soðuk ve "kanlý ikinci Pazar günü... Yaþým
elverseydi... Ve Taksim Meydaný'nda olsa idim... (Yanlýþlýkla Beyazýt yazýlmýþ)
Dindar da olsam, imam hatip mektebine
gitsem, anam türbanlý, babam sakallý da
olsa, "Ýslâmcýyým" da desem... Benim
yerim... Kesinlikle Amerikan 6. Filo'sunu protesto eden solcu gençlerin, yani
Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýnýn yaný
olurdu... Asla ve kata... Polisle birlik
olup o gençlere karþý tekbirlerle saldýrýya geçen sözüm ona Müslümanlarýn ya-

7
nýnda olmazdým. Çünkü... Ben öyle bilirim ki... Bu iþin din / diyanetle, içine
doðulan kültürel çevreyle, hattâ ideolojik duruþla falan bir ilgisi yoktur. Bu bir
kiþilik ve ahlâk sorunudur. Ve mesele
bu kadar basittir.
Eðer... Yaþým elverseydi... O Pazar
günü... Kalbim 6. Filo için deðil... 6. Filo'yu protesto eden solcu gençler için
atardý. Bugünlerde Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýna aðýz dolusu küfürler yaðdýran Mehmet Þevket Eygi gibilerin, o
günlerde "din/iman" adýna yaptýklarý
propagandanýn ve kýþkýrtmanýn etkisi altýna girip galeyana gelmezdim... Hangi
konjonktürde yaþarsam yaþayayým... Biraz izan, biraz insanlýk ve biraz þuur sayesinde... Hangi tarafý seçmem gerektiðini idrak edebilirdim. Tekbirlerle saldýrýya geçenlerin karþýsýna dikilirdim...
"Deli misiniz? Ne yapýyorsunuz?" diye
haykýrýrdým. "Kötünün iyisini savunmak
size mi düþtü?" derdim.
Gelin görün ki... Ýlâhi takdir iþte!.. O
gün orada deðildim... Ve fakat... Aklýmýn erdiði andan itibaren... Orada olmadýðým halde... Orada olup bitenler nedeniyle "suçluluk" duydum. Ne zaman o
"Kanlý" Pazar gününden söz açýlsa yüzüm kýzardý... Hele o günlerde milleti 6.
Filo'nun yanýnda "Allah için cihada" çaðýrýp kýþkýrtan adamlarýn, bugün bir parça utanç duyup en azýndan seslerini kesmek yerine... Hâlâ eski kinlerini dipdiri
tutup Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýna
aðýz dolusu küfürler yaðdýrdýðýný gördükçe... Yüzüm kýzarmaya devam ediyor. Bu manifestoyu da iþte bu yüz kýzarýklýðý içinde yazýyor ve diyorum ki:
Lütfen adýmý Mehmet Þevket Eygi gibilerin hizasýna yazmayýn. Eðer ille de birinin yanýna yazacaksanýz... Deniz Gez-
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miþ ve arkadaþlarýnýn hizasýna yazabilirsiniz... Hiç gocunmam... Aksine þeref duyarým."
NASIL BÝR KIÞKIRTICILIK?!:
Ahmet Hakan'ýn Taksim'deki o "Kanlý
Pazar'dan" Ýslâm adýna utanç duyarak büyük bir vicdan azabýyla Mehmet Þevket
Eygi'yi suçlamasý ve can havliyle kendini
sað cepheden tamamýyla sola savurmasý
boþuna deðildi. Çünkü 16 Þubat 1969'un
-o kanlý günün- sabahýnda Mehmet Þevket Eygi'nin yurt dýþýndan gönderdiði
"Cihada Hazýr Olunuz" baþlýklý Bugün
Gazetesi'nde yayýmlanan köþe yazýsýndaki þu satýrlardý onu kýþkýrtýcýlýkla suçlamasýna neden olan:
"... Müslüman kardeþim! Sen bu savaþta bîtaraf kalamazsýn 'Ben namazýmý kýlar, tespihimi çekerim... Etliye sütlüye
karýþmam...' deyip de kendine zulmedenlerden olma. Gözünü aç, bak! Küfür selleri, korkunç homurtularla üzerine doðru
akýyor. Tedbir almazsan boðulacaksýn.
"Komünizm küfrüne karþý derhal silâhlan. Ýslâm'da askerlik ve cihad ihtiyarî
deðildir, mecburîdir.
"... Stalin'in ve benzeri Deccallarýn piçleri olan kýzýl veletler sokaklara dökülüp,
Türkiye'yi yýkmak isterlerse bütün Müslümanlarý karþýlarýnda bulmalýdýrlar.
"Onlarda taþ, sopa, demir, molotof
kokteyli mi var? Biz de ayný silâhlarý
kullanmaktan âciz deðiliz.
"... Hamle kâfirden gelsin. Gelir gelmez savaþ kösleri çalsýn. Bayraklar yükselsin. Hareket baþlasýn.
"Ey kýzýl kâfirler! Ey Deccal veletleri.
Ey Mao'nun, Ho Þi Minh'in, Nazým'ýn,
Stalin'in kullarý. Ayaðýnýzý denk atýn. Allah'ýn kullarý geliyor.
"... Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlar!
Ýmanýnýz tehlikede. Dininiz tehlikede.
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Kuran'ýnýz tehlikede. Camiler tehlikede...
Din, iman elden gidecek. Kalkýn ey ehl-i
Ýslâm! Davranýn!.."
Ve ancak bir kýsmýný aktarabildiðim bu
yazýnýn altýndaki notta, önemli bir durum
belirirse anýnda imdada koþacaðýný þu
sözleriyle dile getiriyordu:
"Bir þeyler olursa, silâhlar patlar patlamaz, vazifeye koþmaya çalýþacaðýz. Ýnþallah kýzýl kâfirlerin, Deccal uþaðý dinsizlerin tepelerine birer intihar uçaðý gibi
ineceðiz..."
SAÐDUYUNUN SESÝ
Tozun topraðýn birbirine karýþtýðý, her
þeyin altüst olduðu, doðru ile eðrinin; sap
ile samanýn birbirinden ayrýlmasýnýn zora
girdiði o günlerde; Müslümanlar arasýnda
saðduyunun sesini, dinleyenleri az da olsa gerçek bir mümin olan Felsefe Doçenti Nurettin Topçu dile getiriyordu. Hem
de ne saða ne sola yalpalanmadan. Fatiha'daki Sýrat-ý Müstakim'den (doðru yoldan) ayrýlmadan. Ýþte onun her dönem
için geçerli olacak düþünceleri:

Felsefe Doçenti Nurettin Topçu

SEVGÝ DÜNYASI

"Milletin dertlerini bir tarafa býrakarak
'Komünizmi Boðazlayacaðýz' diye yapýlan
çýrpýnmalar, vehim avcýlýðýndan ileri gidemez. Komünizm salgýnýnýn genç neslin
hayatýnda süratle ilerleyiþi ve bu olayýn
sebepleri üzerine dikkatle eðilmemiz icap
ediyor. Gençliðin kalbine yaklaþýp da, onu
dikkatle yoklamayan, sade kin tohumlarý
serpip tehdit silâhý kullananlarýn, gençliðe
ve bu vatanýn geleceðine ihanet ettiklerine
kaniyim. Evvelâ kapitalist esaretten sýyrýlalým, sonra ilmî ve objektif metotlarla, tarafsýz gözleyiþle vicdanlarýn üzerine eðilelim. Nihayet kalbimizi Allah'a teslim ederek, kin ile hatâdan kurtuluþ dileyelim.
Ancak böylelikle, komünizmi þahlandýran
ve genç kalplere bu davayý dolduran sebepleri anlayabileceðiz. Sebepler bulunduktan sonra dertlerin tedavisi mümkün
olacaktýr. Zira hastalýðýn sebebi ortaya koyulmadan tedavisine imkân yoktur...
"Bizim ahlâkýmýz hürmet, hizmet ve
merhamet prensiplerini kendinde birleþtiren aþk ahlâkýdýr. Her þeyden önce, Allah'ýn yüzlerde güleceði yaþta, içgüdülerinin üstüne yükselemeyen gençlere aþký
sevdirmeliyiz. Bilimin, sanatýn, ahlâkýn ve
hepsinin gayesinde aþkýn âþýklarý olmayý
ideal edinecek bir nesil yetiþtirmeliyiz. Bu
iþi baþardýðýmýz anda, hasta bir kinden
baþka bir kudret taþýmayan komünizm eriyerek kaybolacaktýr.
"... Bugün çocuklarýna ruh ve irade vermeye gücü yetmeyen ailede; bir hürmet ve
fazilet mâbedi olmaktan çýkmýþ bulunan
okulda; her gün, her sabah halka kucak
kucak zehirler saçan bezirgân basýnda;
milletin kalbine hançer batýran ve bir türlü
milletin olamayan radyoda; vicdansýz ve
sorumsuz bir saldýrma politikasýný, çýkarcýlýk dünyasýnda düzenleyen iðrenç ticaret
hayatýnda; ikbâl (köþeyi kýsa yoldan dön-
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me) ticaretini hüner ve meslek yapan particilik çalýþmasýnda inkýlâp (devrim) yapmamýz lâzým geliyor." (Ahlâk Nizamý önsöz)
O PAZAR, TAKSÝM!..
... Ve o "Kanlý Pazar'ý" izleyen Mart
1969'da SEVGÝ DÜNYASI'nda; Taksimde oturduðu için kanlý olaylarýn tanýðý
olan arkadaþýmýz; yüreðinin yangýnýný "O
Pazar, Taksim" baþlýklý yazýsýnda þu satýrlarla dile getiriyor, Rehber Varlýðýn, kavgayý deðil, sevgiyi öðütleyen sözleriyle
yazýsýný noktalýyordu:
"... Burasý birkaç yüzyýl öncesinin bir
savaþ meydaný deðildi. Bu devir, insanlarýn sadece ellerindeki topuz ve kýlýçlara
güvendikleri, haklarýn zorla alýndýðý devir
de deðildi. Ve bu insanlar, ayný atadan, ayný ýrktan, ayný kandan gelme dünyada birbirlerine en yakýn olmalarý icabeden yurttaþlardý. Belki de biri diðerinin komþusu
veya uzaktan akrabasý idi.
"Evet... Kardeþ kardeþi vurmuþtu iþte,
Taksim Meydaný'nda!..
"Ve Rehber Varlýk þöyle hitap ediyordu
bugünün insanýna:
* O, sizi severek yarattý. Elbet ki huzurunuzu ister. Ama siz, kendi ayaðýnýzla þer yolunda gidensiniz... Ama siz, birbirinizin gözünü çýkarýrsýnýz... Ama siz
birbirinizin kuyusunu kazarsýnýz... Görmüyor musunuz; görmüyor musunuz
ki, O yalnýz veriyor; O yalnýz seviyor;
O yalnýz yaratýyor!.. Siz, neden niçin
yok etmek için ve yok olmak için uðraþýyorsunuz?!.."
* Ve hâlâ neden ayrý ayrýsýnýz?
Ve hâlâ niçin birbirinize yüzünüz dönük?
Ve hâlâ niçin kan kusmadasýnýz?
Ve hâlâ niçin aslýnýzý inkâr ediyorsunuz?!
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Rehber Varlýðýn bu uyarýlarý olmasaydý
da, aslýnda 800 yaþýndaki Mevlâna'mýz
tarihin derinliklerinden bizlere en doðru
yolu göstermiþti. Ama, biz onu aþaðýdaki
mýsralarýyla deðil, þimdi sadece sema
gösterisiyle anar olduk, hepsi de o kadar!..
Beri gel, daha beri, daha beri
Bu yol vuruculuk nereye dek
böyle?
Bu hýr gür, bu savaþ nereye
dek?
Sen bensin iþte, ben senim iþte
Ne diye bu direnme böyle ne
diye
Ne diye aydýnlýktan kaçar aydýnlýk, ne diye?
Topumuz bir tek olgun kiþiyiz,
bir tek.
Ne diye böyle þaþý olmuþuz ne
diye?
KARARIM KARAR:
"SEN CENNETLÝKSÝN,
SEN CEHENNEMLÝK!.."
Gördüðünüz gibi Ahmet Hakan'ýn yazýsýnda âhiretle ilgili tek bir satýr bile yoktur. Sadece 40 yýl öncesinin o trajik, o
kanlý gününün özeleþtirisini yapýyor; Galatasaray Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler (Mülkiye) mezunu Mehmet Þevket
Eygi'de; birikimine ve kültürüne yakýþan
bir yeni tutum görmediði için galeyana
geliyordu. Ne var ki aldýðý zehir zemberek cevabî yazýda, umudu kursaðýnda kalýyor, kendisine yer olarak cehennemin
dibi gösteriliyordu. Her olayda olduðu
gibi konu kýsa yoldan âhirete havale ediliyor; hattâ bununla yetinilmeyip, iþ cennet, cehennem yargýçlýðýna soyunmaya
kadar götürülüyordu. Ahmet Hakan, Sayýn Eygi'nin bu cevabî yazýsýyla ilgili dü-

þüncelerini ve Yüce Yaratan'dan deðil,
kullardan gelen cehennem hükmünden
korkmadýðýný 2 Aralýk'taki yazýsýnda þu
satýrlarla ortaya koyuyordu:
"Mehmet Þevket Eygi, "Kanlý Pazar
Manifestosu" baþlýklý yazýmda "Deniz
Gezmiþ'i savundum" diye bana cehennemin dibini anýmsatýyor ve beni ateþle
korkutuyor.
Eygi "Kiþi sevdiðiyle beraberdir" hadisinden yola çýkarak "Madem adýný Deniz
Gezmiþ'in yanýna yazdýrýyorsun... O halde öteki dünyada onun gibi bir imansýz
anarþistin yanýnda yargýlanacaksýn" demeye getiriyor.
Buradan kendisine sesleniyorum: Kendinizi boþuna yormayýn Sayýn Eygi! Siz
eðer, ABD'nin ve onun 6. Filo'sunun yanýnda yer alarak "öteki dünya'da" onlarla
birlikte yargýlanmayý göze alabiliyorsanýz... Benim de Deniz Gezmiþ denilen
adamla birlikte yargýlanmayý göze almamýn bir sakýncasý olmaz. Siz ABD'yi ve
6. Filo'yu sevip kollayýn. Ben Deniz
Gezmiþ ve arkadaþlarýný seveceðim. Siz
eðer "öteki dünya'da" 40 yýldýr sönmek
bilmeyen ABD ve 6. Filo aþkýnýzla cennete gidecekseniz... Ben Deniz Gezmiþ
sevgisi nedeniyle Cehenneme gitmeye
razýyým."
ÞÝMDÝ SÖZ PROF. DR. SÜLEYMAN ATEÞ'ÝN
Diyanet Ýþleri Eski Baþkanlarýndan
olan Sayýn Profesörümüzün "Bir Ömür
Böyle Geçti" isimli 2 ciltlik aný kitabýndan geçen sayýmýzda kýsaca söz etmiþtim. Onun reenkarnasyon; cennet kapýsýnýn Tevrat ve Ýncil sahiplerine de açýlmasý; Darwin kuramýnýn Kuran'a aykýrý olmadýðý ve en doðru kabul edilen hadis
kitaplarýnda bile uydurma hadisler bulunduðu þeklinde tamamen Kuran'a dayana-
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rak yaptýðý yorumlarýn nasýl baþýný dertten derde soktuðunu, belli çevrelerce nasýl dýþlandýðýný sizlere aktarmýþtým. Aslýnda bu yazýda sadece onun "Cennet
Kimsenin Tekelinde Deðildir" baþlýklý
makalesinde savunduðu fikirlerden ve
onu kâfirlikle suçlamaya kadar aþýrýya giden nefret dolu yaylým ateþlerinden bahsedecektim. Ama cennet tacirliðiyle ilgili
güncel tartýþmalar öne geçti. Þimdi söz
anýlar kitabýndan Sayýn Ateþ'in:
"Bir akþam (1985 Yýlý)
* Þüphesiz inananlar, Yahudiler, Hýristiyanlar ve Sabiîler(den) Allah'a ve
âhiret gününe inanan ve iyi iþ(ler) yapanlara, Rableri katýnda mükâfat vardýr; onlara korku yoktur ve onlar
üzülmeyeceklerdir. (Bakara-62) âyetinin
tefsirini yaparken 'þirksiz olarak Allah'a
inanan, âhirete inanan ve salih amel yapan Yahudiler, Hýristiyanlar ve bu þekilde
tevhit ehli (Tek Allah'a inanan) diðer din
mensuplarý da bu âyete ve Kuran'ýn diðer
âyetlerinin ruhuna göre cennete gideceklerdir. Kuran cennete girmek için üç þart
getirmiþtir: Allah'a þirksiz (ortak koþmadan) inanmak, âhirete inanmak ve salih
amel (ibadet ve güzel iþler yapmak).
Bunlara uyan herkes Kuran'a göre cennetliktir, deyince oradakilerden iki kiþi
dayanamadý, âdeta bana ders verircesine
itiraz ettiler:
"Eðer böyle ise niçin atalarýmýz Hýristiyanlarla çarpýþmýþlar? Niçin bu kadar þehit vermiþler? Bu söz çok tehlikelidir hocam!..
"Onlarýn o çarpýþmalarý görünürde din
için ise de gerçekte dünya içindir, din
perdesi ardýna gizlenerek dünya hýrslarýný
tatmine çalýþmýþlardýr. Allah, dini, insanlarý birbirine saldýrtýp öldürtmek için deðil, birbirine sevdirip dost, kardeþ yap-
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mak için göndermiþtir. Allah:
* "Sizden her biriniz için bir þeriat
ve yol belirledik" diyor. Kendisinin
gönderdiði her dinin hak olduðunu söylüyor. Kuran birçok yerde: "Kendinden
öncekini neshedip, ortadan kaldýran deðil, fakat ona uyan, onu doðrulayan olarak gönderilmiþ olduðunu" söylüyor. Kuran, böyle söylüyor ama din âlimleri dediðimiz adamlar, sanki hiç bu âyetleri
okumamýþ, görmemiþ gibi, Kuran'ýn kendinden önceki dinleri, þeriatleri neshettiðini (ortadan kaldýrdýðýný) söylemiþler ve
böylece o din mensuplarýna savaþ açmýþlardýr. Hýristiyanlar, Allah adýna Müslümanlarý öldürüp, onlarýn etlerini aðýzlarýna alýp çiðnemekten büyük zevk duymuþlar; Müslümanlar da yine Allah adýna
Hýristiyanlarý öldürmekten büyük haz
duymuþlar, hattâ halk arasýna: "Bir gâvuru öldürmenin, bilmem ne kadar sevap
olduðu" düþüncesini yaymýþlardýr. Allah
mý indirdiði kitaplarda böyle söylemiþtir?
Hâþâ. Ýnsanlar kendi kafalarýndaki hýrslarýný, dar düþüncelerini Kuran tefsirine yamamýþlardýr. Din düþmanlýk deðil, dostluk aþýlar. Din gazap deðil, rahmettir..."
(II. cilt s:14-15)
HER YERDE AYNI SORU
1989 yýlýnda Ýslâmi bir gazete için yapýlan bir röportajda, Bakara-62 ile ilgili
yorumlarý için Sayýn Ateþ'e yöneltilen soru ve Hocamýzýn cevabý aynen þöyle olmuþtu:
Soru: Tenkitler olgunlaþmayý saðlar. Bu
açýdan tefsirinize yönelik tenkitler de olmaktadýr. Bunlarýn baþýnda Bakara Suresinin 62'nci âyeti gelmektedir. Bu âyetin
tefsirindeki yaklaþýmýnýzda haklý mýsýnýz? Haklý iseniz, haklý olduðunuza deliliniz nedir?
Cevap: Benim için baz, Kuran'ý Ke-
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rim'in kendisidir. Arapça bilen, tarafsýz
düþünen, meseleye objektif bakabilen insan, Kuran'ýn bütününü okuduðu zaman
ne anlarsa iþte onu anlatmaya çalýþtým.
Bu açýdan bakýlýrsa zaman içinde doðan
bazý fikir akýmlarýnýn tesiriyle Kuran
âyetlerinin, nasýl mecrasýndan saptýrýldýðý, bütün insanlýk için evrensel düþünce
getiren âyetlerin manasýnýn nasýl tahrif
edildiði anlaþýlýr. Maalesef Kuran bir þey
söylemiþ, Müslümanlar ondan baþka þey
anlamýþlar. Hattâ bu yanlýþ anlama ile
toplum þartlandýrýlmýþ. Artýk topluma
yansýyan yorumlar esas, Kuran ise adeta
bunlara tabi kýlýnmýþ ve hep o istikamette
yorumlanmýþ, o gözlükle okunmuþ.
Þimdi biz, Kuran'ýn geniþ düþünce
ufuklarýnýn önünü açmaya çalýþýnca topluma yayýlmýþ rivayet ve görüþlerle þartlanmýþ kimselerin bize karþý çýkmasýný
normal karþýlamak gerekir.
Bakara Suresinin 62'nci âyetine yaptýðýmýz tefsirin tenkitlere maruz kalmasý
da bundandýr.
...Azýcýk Arapça bilen âyetin manâsýný
anlar. Kuran'a göre Allah, yalnýz belli
zümrenin Rabbi deðil, bütün âlemlerin
Rab'bidir: "Hamd âlemlerin Rab'bine
mahsustur." Ayeti, namazýn her rekatýnda okunarak Allah'ýn bütün yaratýklarýn
Rab'bi olduðu vurgulanýr.
* "Rabbiniz, kendisine Rahmeti yazmýþ (acýmayý prensip edinmiþtir)"
* "Rahmetim her þeyi kaplamýþtýr."
(A' raf Suresi: 156) âyetleri, Allah'ýn rahmetinin geniþliðini vurgulamaktadýr.
Her peygamber, insanlýða bu sonsuz
ilâhi rahmeti sunmaya çalýþmýþ: Allah'a
þirksiz, ahirete þeksiz inanýp salih amel
yapan her ilâhi din mensubunu cennetle
müjdelemiþtir.
* "Dediler: 'Yahudi ya da Hýristiyan
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olandan baþkasý cennete girmeyecek'.
'Bu, onlarýn kuruntusudur. Doðru iseniz delilinizi getirin!' de." (Bakara Suresi: 111) âyeti, cennetin sadece Yahudilere, ya da sadece Hýristiyanlara mahsus
olduðunu iddia edenleri reddetmektedir.
Daha sonra da cenneti kendi tekellerine
almak isteyen Mekke müþrikleri veya
Müslümanlarýn ayný tekelci düþünceleri
þöyle reddedilmektedir:
* (Ýþ). Ne sizin kuruntularýnýza, ne de
Kitap ehlinin kuruntularýna göre olmaz. Kötülük yapan onunla cezalandýrýlýr ve kendisine Allah'tan baþka ne
dost ne de yardýmcý bulamaz. Erkek
veya kadýndan her kim inanarak güzel
iþler yaparsa iþte öyle kimseler cennete
girerler ve zerre kadar haksýzlýða uðratýlmazlar." (Nisa Suresi: 123-124)
Cennetin belli bir zümreye mahsus olmadýðýný vurgulayan Kuran, Peygamberlerin atasý Ýbrahim'in, gerçek tevhidi getirmiþ olduðunu, onun izinde giden her
insanýn cennete gireceðini açýklýyor:
* "Hayýr kim, iþini güzel yaparak
özünü Allah'a teslim ederse onun
mükâfatý Rabbinin yanýndadýr. Onlara
korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir." (Bakara Suresi: 112) Peygamberlerin misyonu, insanlarý Allah'a kulluða götürmektir. Kiþi eðer Allah'ý bir biliyor, âhirete inanýyor ve yalnýz Allah'a
kulluk ediyorsa zaten Kuran'ýn tanýmladýðý biçimde iman sahibidir. Böyle bir müminin cennetlik olduðunda þüphe yoktur.
(II/ 212-213)
ALMANYA'DA ÝMAMLARLA
SOHBET
Bakara-62'nin yorumu ve cennete kimlerin gireceði konusundaki tartýþmalar
Hocamýzýn yakasýný hiçbir yerde býrakmaz. 30 Ocak 1999'da Almanya'da arala-
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rýnda birkaç imamýn da bulunduðu bir
grupla yaptýðý uzun saatler süren sohbet
toplantýsýnda da söz dönüp dolaþýp buraya geldi. Anýlar kitabýndan izleyelim:
"Tam karþýmda oturan genç bir imam
da Kuran'ýn, kendisinden önceki Kitaplarý neshettiði; artýk onlarýn geçerliliðini
yitirdiði; dolayýsýyla onlara tabi olan Kitap ehlinin cennete girip giremeyeceði
hakkýndaki düþüncelerimi sordu.
Dedim ki:
- Kardeþim, on yýldan beri yazýp söylüyoruz. Eðer kitaplarýmý okusaydýn, böyle
bir soru sormayacaktýn. Ama okumuyorsunuz, kitaplarýma ambargo koydunuz.
Benim günah keçim de bu. Kitap ehli:
Yahudiler, Hýristiyanlar. Bu adamlar ister
cennete gitsinler, ister gitmesinler. Kimseyi cennete sokmak benim elimde deðil.
Cennete kimin gireceði Allah bilir. Ama
düþünün bir kere Allah yüz rahmet yaratmýþ, 99'unu kendisine ayýrmýþ, sadece birini yaratýklara indirmiþ. Ýþte yaratýklara
daðýlan o bir rahmet iledir ki baba anne
çocuklarýna þefkat, merhamet eder, hayvanlar o bir rahmetten paylarýna düþenle
yavrularýný korurlar.
Bir baba düþünün. Birçok evlâdý olan
bu kimsenin çocuklarýndan biri isyankâr
olsun, emirlerine karþý gelsin, aykýrý þeyler yapsýn. Acaba o baba, bu çocuðunu,
ateþ çukuruna atýp karþýsýna geçerek bir
yýl, beþ yýl deðil, yüzlerce, binlerce, milyarlarca yýl da deðil, sonsuzca onun, ateþ
içinde cayýr cayýr yanmasýndan hoþlanýr
mý? Bundan zevk alýr mý?
Dinleyenler hep birden:
- Hayýr, bundan zevk almaz, böyle yapamaz, dediler.
- Yahu dedim, Allah'ýn, kullarýna acýmasý, o babanýn çocuðuna acýmasýndan
çok daha fazladýr. Kullar, o tek rahmetten
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paylarýna düþenle bu kadar merhametli
oluyorlarsa; 99, hattâ -hadisteki bu 99
rahmet söylemi, Allah'ýn rahmetinin geniþliðini belirtmek için bir temsildir- sonsuz rahmet sahibi olan Allah, nasýl kullarýnýn çoðunun cehennem ateþinde sonsuzca azap çekmesinden hoþlanýr, buna
nasýl razý olur? Bu nasýl düþüncedir sizde? Allah'ýn rahmetini nasýl böyle daraltýyorsunuz? Bir bedevî, Hz. Peygamber'in
huzurunda dua ederek: "Allah'ým, bana
ve Muhammed'e rahmet eyle!" diyor.
Peygamberimiz: "Sen geniþi daralttýn!"
buyuruyor. Yüce Allah "(Ey Muhammed)
Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik." Âyetiyle, yarattýklarýna acýdýðýndan dolayý Hz. Muhammed'i âlemlere
rahmet olmak, sapýklarý kurtarmak üzere
gönderdiðini buyurmuþtur. Dünyada bugün 6 milyar insan var. 20 yýl sonra 15
milyar olacaðý söyleniyor. Bugün 6 milyar insanýn sadece bir milyar kadarý
Müslüman. 1.200.000.000 Çinli, Budist,
Þintoist, 1 milyara yakýn Hindu, 2 milyara yakýn Hýristiyan, bilmem þu kadar falan veya filan din mensubu var. Bunlarýn
içinde Allah'a inanan, güzel iþler yapanlar, iyi huylular var; kötü huylular, sapýklar da var. Eðer Hz. Muhammed'in dinine
uymayanlarýn hepsi, ayýrým yapýlmadan
tamamen cehennemlik ise ve bunlar sonsuzca yanacaklarsa bir milyar Müslüman'ý çýkarýn, geri kalan beþ milyar insan
cehenneme gidecek demektir.
Eðer Hz. Muhammed, bugün için beþ
milyar, 20 yýl sonra 10-15 milyar insanýn
cehenneme gitmesine neden oluyorsa nerede kaldý onun rahmetliði?
Ýmam önder demektir. Cemaatin önünde gider. Siz insanlara örnek olacaðýnýz
yerde neden hep düþünce alanýnda toplumun gerisinde bulunuyorsunuz? Toplum
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sizi aþar. Siz geriden ip takmýþ, toplumun
ilerleyiþini durdurmaya çalýþýyorsunuz.
Böyle giderse toplum o ipleri kýrar, sizinle baðýný kesip yoluna devam eder. Siz
yalnýz baþýna kalakalýrsýnýz.
Buraya, o toplantýda söylemediðim
önemli bir hususu da eklemek istiyorum.
O da þudur: Nesiller, Peygamber döneminden, temel kaynaklardan uzaklaþtýkça
baðnazlaþmýþlardýr. Bugün din adamlarýnýn düþünce düzeyi, 1000 yýl önce yetiþmiþ ýþýk saçan din bilginlerinin düzeyinden çok geridedir. Bakýnýz Ýmam-ý Ku-
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seyrî, "Þüphesiz inananlar; Yahudiler,
Hýristiyanlar ve Sabiîler(den) Allah'a
ve âhirete gününe inanan ve iyi iþ(ler)
yapanlara, Rableri katýnda mükâfat
vardýr; onlara korku yoktur ve onlar
üzülmeyeceklerdir" (Bakara: 62,
Mâide:69) âyetinin tefsirinde þöyle diyor:
"Asýl bir olunca yolun ayrýlýðý, güzel
kabul görmeye engel olmaz. Her kim yüce Allah'ýn âyetlerini doðrular, O'nun
kendi zâtý ve sýfatlarý hakkýnda söylediklerine inanýrsa; þeriatýn farklý olmasý,
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isim ayrýlýðý, rýzayý kazanmaya zarar vermez. Bundan dolayý (Allah ta'âlâ): 'Ýman
edenler, Yahudi olanlar..." dedi. Sonra da:
'Bunlardan her kim inanýrsa...' dedi. Yani
marifet (gerçek bilgi)lerde ittifak ederlerse, hepsine de güzel gelecek ve bol sevap
vardýr. Mümin, Hakkýn güvencesinde
olandýr. Kim yüce Hakkýn güvencesinde
bulunursa, elbette onlara korku olmaz ve
onlar üzülmezler." (II/ 388-390)
AKIL ÝÇÝN YOL BÝRDÝR
Yukarýda okudunuz. Sayýn Ateþ, Almanya'da imamlarla konuþurken: "...Toplum sizi aþar. Siz geriden ip takmýþ toplumun ilerleyiþini durdurmaya çalýþýyorsunuz. Böyle giderse toplum o ipleri kýrar, sizinle baðýný kesip yoluna devam
eder. Siz yalnýz baþýna kalakalýrsýnýz" diyerek silkinmelerini ve yeniliklere açýk
olmalarýný ihtar ediyordu. Hocamýzýn bu
sözleri bana çok geçmiþ yýllarda Temmuz
1979'da SEVGÝ DÜNYASI'nda "Kuran'ý
Kerim'in Düþündürdükleri" dizi yazýmda
"Cennete Kimler Girecek" baþlýðý altýndaki yorumlarýmý hatýrlattý. Kuran'ý Kerim, akýl, mantýk ve bilgi ýþýðýnda deðerlendirildiðinde Sayýn Ateþ'in de vurguladýðý gibi ayný yorumlarda birleþmemizin
hiç de güç olmadýðýnýn bir kanýtý oldu bu
bana. Þimdi sizlerle 30 yýl önceki bu yazýmýn bir bölümünü paylaþmak istiyorum:
"Bazý din adamlarýnýn iddialarý, akýl ve
saðduyu sahiplerini dinden ve peygamberden soðutmakta ve onlarý yanýlgýlara
hattâ kýzgýnlýklara sevketmektedir. 'Bir
kimse ne kadar iyi olursa olsun, insanlýða
ne büyük hizmetler yaparsa yapsýn eðer
ki, son dine ve Hz. Muhammed'e inanmýyorsa emekleri boþunadýr; gideceði yer
de kendilerine azap hükmü verilmiþ
olanlarýn yeridir!' Ýþte akýl ve saðduyuyla
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alay eden bu sözlerdir insanlarý þaþýrtan.
Öyle ya yaþamlarý hizmet, gayret ve sevgi ile geçmiþ bir Edison, Gandi, Schweitzer, Einstein sýrf son peygambere inanmadýðý için öte dünyada eziyetle karþýlaþacak, diðer yandan yeryüzünde hiçbir
eser býrakmadan, kendi halinde, kendi
çapýnda Müslüman olarak yaþamýþ bir kiþi ise esenliðe kavuþacak. Doðduðu yer,
yetiþtiði toplum, seçtiði meslek gereði dini konulara; hele hele tamamen yabancýsý
olduðu Ýslâmiyet'e emek verip üzerinde
düþünme olanaðý bulanamayan ve bu nedenle son peygambere uzak kalan bir
kimse; üstelik bunca hizmetleri varken
kötü sonla karþýlaþacak da, sýrf Ýslâm ülkesinde doðup büyüdüðü için kendini
doðal olarak son dinin içinde bulan kiþi
mutlu sona ulaþacak! Nerede ilâhi adalet?!.."
Fakat bir dakika lütfen!.. "Nerede Ýlâhi
adalet?!.." demeden önce Kuran ne diyor
ona bakalým:
* Þüphesiz iman edenler, YAHUDÝLER, HIRÝSTÝYANLAR ve SABÝÝLER, bunlardan her kim ALLAH'A
ve AHÝRET GÜNÜNE gerçekten inanýr, iyi bir iþ yaparsa elbette onlara
Rableri katýnda mükâfat vardýr, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir (2 / 62)
* Ýnananlar, YAHUDÝLER, SABÝÝLER ve HIRÝSTÝYANLAR(dan) Allah'a ve Ahiret gününe inanan ve iþ iþler yapanlara korku yoktur ve onlar
üzülmeyeceklerdir. (5 / 69)
Her iki âyette de Yahudi, Hýristiyan ve
Sabii'lerden Allah'a ahiret gününe inanýp
iyi iþ yapanlara müjde verilmektedir.
Dikkat edilirse son din ve son peygambere inanmakla ilgili bir ön þart kesinlikle
ileri sürülmemektedir. Ýslâmiyet'in insan-
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larý birliðe davet eden, bütün dinleri Hz.
Ýbrahim'in Allah'ý bir tanýyan dininde birleþmeye çaðýran "tevhit" ruhu yukarýdaki
âyetlerde bütün canlýlýðýyla yaþamaktadýr. Ama ne var ki: Bu açýk âyetlere raðmen Kuran yorumcularý cennete girebilmek için son dine inanmak zorunluluðunu bir ön þart olarak ileri sürebilmekte ve
kendilerini çok zorlayýp yormaktadýrlar.
Aslýnda Allah'ýn insanlarýn kaderleriyle
kumar oynamadýðýný, bir hardal tanesi
kadar iyiliði olanýn karþýlýðýný bulacaðýný,
bir nebze kötülüðün de karþýlýksýz kalmayacaðýný vurgulayan bu âyetleri bir iftihar vesikasý olarak ileri sürmek gerekirdi. Ne yazýk ki Allah'ýn yargýlanmasýnda,
Allah'tan önce söz söylemek açmazýna
düþenler bu âyetleri kendi dilediklerince
yorumlamaktan kaçýnmamýþlardýr..."
CENNET KAÇ KÝLOMETREKARE?!..
Þimdi biraz da gülelim diye bir anýmý
paylaþmak istiyorum: Üniversite mezunu
bir yakýn akrabam delikanlý, Ýslâmiyet'te
yeni yeni derinleþmeye baþladýðý sýralarda, pek çoðunda görüldüðü gibi, iyice
katýlaþmýþ, baðnaz bir tutumla herkesi
eleþtirip doðruca cehennemin dibine yol-
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lamayý bir marifet bellemiþti. Cennetin
kapýsýnda bekçi olsa pek az kiþiyi içeriye
alacak kadar öfke doluydu. Ýþte o günlerde bir aile meclisinde sohbet ederken
kendisine tepeden inme bir soru yönelttim:
"Cennetin kaç kilometrekare olduðunu
biliyor musun?!.."
Benim bu konuda bir þeyler öðrendiðimi sanarak heyecanla:
"Bilmiyorum ama mutlaka bilmek isterim!.." diyerek sýrrýma ortak olmayý rica
etti.
"Ben de yeni öðrendim" dedim. "Çok
küçük bir yermiþ; herkes orada dünyadaki gibi burun buruna bir ortamda yaþamak zorunda kalýyormuþ. Bu nedenle ne
kadar az kiþi girerse cennetlikler de o kadar rahat edecekler!!!.."
Tabii sorum da, cevabým da tamamen
uydurma, asýl söylemek istediðimin altýný
çizmek için bir kurgulamaydý.
Onu daha fazla merakta býrakmamak
için iþin özüne geldim:
"Aslaným" dedim "Cennet dediðimiz
yer dar bir alana sýkýþmýþ, üstüste yaþanan bir mekân mý ki; içeriye kimseyi býrakmýyorsunuz. Gökler ve yerler kadar
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geniþ bir uzay âleminde sana da yer var,
bana da, hepimize de!.. Lütfen her þeyi
ve herkesi Sevgisinden Vareden Yüce
Rabbimizin sonsuz rahmetini ve baðýþlamasýný yapay sýnýrlar koyarak daraltýp
durmayýn artýk!.."
DÝN GÜNÜNDE HZ. ÝSA BÝZLERÝ
NASIL SORGULAYACAK?!..
Namazýn her rekâtýnda tekrarlanan Fatiha Suresinde: "Maliki Yevmiddin" diyerek, yaþayacaðýmýz Din Günü'nde
tüm yargý yetkisinin Âlemlerin Rabbi'nin
ve O'nun görevlendirdiklerinin elinde
olacaðýný zikredip durmaktayýz. Kýyamet'ten epey zaman önce dünyamýzda
yaþayacaðýmýz ve çok yaklaþtýðýmýz o
son derece önemli günde dünyamýz tüm
hasetlerden ve baþta Ýblis, tüm Vesvese
Verenler'den arýtýlarak iyi kullarýn yönetimine devredilecektir. Kuran'da Enbiya
Suresinin 105'nci âyetinde bu vaat, "Andolsun!.." denerek yeminlerle müjdelenir:
* Andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmýþýzdýr ki dünyaya
mutlaka iyi kullarým mirasçý olacaktýr.
Ancak O'nun hükmünün bütün gönüllerde yer alacaðý o mutlu dünya dönemine kavuþabilmek için Din Günü'nde tüm
insanlar çetin bir sorgulamadan geçmek
zorunda kalacaklardýr. Matta Ýncilinin
25'nci Bölümünde bu Din Günü sorgulamasý detaylarýyla anlatýlýr. Yükselmenin
ve kurtuluþa ermenin biricik yolunun
"Hizmet"den geçtiðini vurgulayan bu
sorgulamayý tüm anlattýklarýmýzýn bir
özeti olarak sizlerle paylaþýyorum:
"Ýnsanoðlu (Hz.Ýsa) yüceliði içinde,
tüm meleklerle birlikte geldiðinde yüceliðinin tahtýnda oturacak. Bütün uluslar
onun önünde toplanacak. Çobanýn koyunlarý keçilerden ayýrdýðý gibi, O da on-
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larý birbirinden ayýracak. Koyunlarý saðýna, keçileri soluna alacak. Sonra Hükümran saðýndakilere: "Gelin Babam'ýn Kutlularý" diyecek. Dünyanýn kuruluþundan
bu yana sizler için hazýrlanan hükümranlýðý alýn. Çünkü: Aç iken bana yiyecek
verdiniz, susuzken susuzluðumu giderdiniz, yabancýyken beni içeri aldýnýz, çýplakken giydirdiniz, hastayken yokladýnýz,
cezaevindeyken görmeye geldiniz."
"Bunu üzerine doðrular O'na 'Ya Rab'
(terbiyeci, eðitici) diyecekler. 'Biz seni
ne vakit aç gördük de doyurduk, susuz
gördük de su verdik, ne vakit seni yabancý gördük de içeri aldýk, ya da çýplak gördük de giydirdik, ne vakit seni hasta, ya
da cezaevinde gördük de görmeye geldik?' Hükümran þöyle yanýtlayacak:
'Doðrusu þu kardeþlerimden, en küçüklerinden birine yaptýnýz ya, bana da yapmýþ
oldunuz!..'"
"Bunun ardýndan solunda bulunanlara: '
Çekilin önümden' diyecek. 'Ýblise ve meleklerine hazýrlanan sonsuz ateþe gidin.
Lânet altýnda olan sizler! Aç idim, bana
yiyecek vermediniz, susuzdum susuzluðumu gidermediniz, yabancýydým beni
içeri almadýnýz, çýplaktým beni giydirmediniz, hastaydým, cezaevindeydim beni
görmeye gelmediniz'"
"Bunun üzerine 'Ya Rab' diyecekler.
'seni ne vakit aç, susuz, yabancý, çýplak,
ya da cezaevinde gördük de hizmette bulunmadýk?' Hükümran: 'Doðrusu size derim ki, þu en küçüklerden birine yapmadýnýz ya, bana da yapmamýþ oldunuz!.."
(Ýncil Matta 25 / 31 - 45)
Gelecek sayýda: Prof. Dr. Süleyman
Ateþ'e göre Hadislerin Doðruluk Kriterleri.

N'APAN, N'APEM,
E N'APCEN?!..
Güngör Özyiðit, Psikolog
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24 Kasým bilindiði gibi "Öðretmenler
Günü" "Cumhuriyet'ten" Hikmet Bila'nýn
dediði gibi, bu kadar yalandan 'baþ tacý'
edilen ve bu denli ezilen bir baþka meslek var mýdýr acaba? Ve devletimiz eli
öpülesi öðretmenlere, alay eder gibi bir
kýyak yapýyor; Öðretmenlere vapur üç
gün bedava!..
Türk EðitimSen'in öðretmenler Günü
nedeniyle yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarý
þöyle:
Öðretmenlerin yüzde 83'ü 1.000-1.500
YTL arasýnda maaþ alýyor. Yüzde 9,8'i
500-1.000 YTL, yüzde 4,6'sý ise 1.5002.000 YTL elde ediyor.
Öðretmenlerin yüzde 91,4'ü aylýklarýndan birikim yapamýyor. Yüzde 89,6'sý
kredi kartý borcu ya da taksitlerle yaþýyor. Yüzde 58'3'ü kirada oturuyor.
Öðretmenlerin yüzde 78'i bilimsel geliþmeleri ekonomik nedenlerle izleyemiyor.
Öðretmenlerin yüzde 72,7'si çocuðunun öðretmen olmasýný istemiyor.
Ayný mesleðin Avrupa Ülkelerindeki
gelir düzeyi en az 2, en çok 5 katý fazla.
EÐÝTÝM AÇMAZI
Bugün Ülkemizdeki öðretmenlik seçilen deðil, katlanýlan bir meslek ne yazýk
ki.
"Vatan"dan Güngör Mengi, "Öðretmenlere neden dünya markalarý yaratacak beyinler yetiþtiremediklerini sormak
isterdim" dedikten sonra þu saptamalarda
bulunuyor:
"Yürürlükteki düzen üniversite sýnavlarýnda 'sýfýr çeken' öðrencilerin sayýsýný
geçen yýl 25 bin iken, bu yýl 47 bine çýkarmýþtýr. Eðitimimiz ne gençleri üniver-
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siteye hazýrlýyor, ne meslek kazandýrýyor.
Bunun baþ nedeni öðretmenlere lâyýk olduklarý saygý ve ilgiyi göstermeyiþimizdir. Atatürk'ün öðretmenleri toplumun lideri idi. Fakat bu meslek son elli yýldan
beri sürekli düþüþ yaþýyor. Öðretmenlik
ideal mesleði olmaktan çýkmýþtýr. Öðretmenler ekonomik anlamda adeta süründürülüyor. Üçüncü dereceden öðretmenin
maaþý 40 yýl önce 29 Cumhuriyet altýnýna
denk geliyordu. Þimdi 6 altýna geliyor.
Adeta öðretmenleri kaçýrarak kadrolarý
boþaltma amaçlý bir siyaset yürütülüyor
ve imam hatipli yöneticilerin lâik düþünceli öðretmenler üzerinde estirdiði sürgün ve soruþturma terörü bu sevgi ve
saygýdan yoksun politikaya destek veriyor. Bugün öðretmenlerin bayramý deðil,
olsa olsa eskiye özlem günü olur."
Büyük filozof Platon "Tanrý yeryüzüne
insan olarak inseydi, mesleði ne olurdu?"
sorusunu "Öðretmen olurdu" diye yanýtlýyor. Zaten O en hakiki Rab, yani terbiye
edici, deðil mi?!..
Öyleyse öðretmenlere önce eski saygýnlýklarýný kazandýralým, ondan sonra
Öðretmenler Gününü 'adam gibi' sahiden
kutlayalým.
Çocuklarýmýz ve gençlerimiz geleceðimizse onlarý yoðuran eller de öðretmenlerse, onlarý 'eli öpülesi' duruma getirmemiz gerekmez mi?!..
SÝYASET BÝLGELERÝ
Ne var ki, bunun için nitelikli devlet
adamlarýna gereksinimiz var. Yine Platon'un dediði gibi "Ya devlet adamý filozof, ya da filozof devlet adamý" olmalý.
Ýsrail Devlet Baþkaný devlet adamý Simon Peres gibi hani, Livaneli'nin de ha-
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zýr bulunduðu bir toplantýda Simon Peres
çok güzel bir hikâye anlatýyor:
Güney Afrika'daki ýrk kavgalarýnýn doruða çýktýðý bir dönemde bilge bir adam
öðrencilerine sabahý tanýmlamalarýný istemiþ. 'Sabah olduðunu nasýl anlarsýnýz?
demiþ. Öðrencilerden biri 'karþýdaki aðacýn dallarýný seçtiðim zaman' demiþ. Bir
baþkasý 'Ak keçiyi karakeçiden ayýrdýðým
zaman' diye cevap vermiþ. Kimileri iðneyi ipliðe takmaktan dem vurmuþ. Sonunda bilge adam hiç cevabý beðenmeyerek
sözü baðlamýþ: "Yolda yürürken bir beyaz, bir siyaha rastladýðýnda, ona 'Günaydýn Kardeþim!' dediði anda sabah olduðunu anlarsýnýz!.."
DEMÝREL'DEN UYARILAR
Bizim kýrk yýllýk birikimiyle tecrübe
ehli siyaset bilgemiz Demirel, "Cumhuriyet" Gazetesi'nde Leyla Tavþanoðlu ile
yaptýðý söyleþide çok önemli deðerlendirmelerde bulunuyor:
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Cumhurbaþkaný ve Baþbakan'ýn Suudi
Kralý Abdullahý otelinde ziyaret etmelerini doðru bulmadýðýný kibarca belirtir:
"Protokol kurallarýnýn esnekleþtirilmesine
raðmen, yine de dikkatli olmak lâzýmdýr.
Esnekliðin de bir sýnýrý vardýr. Meselâ
otel odasýnda müzakereye giriþmek sýnýrlarý aþar. O esneklik deðildir; yanlýþtýr."
Baþbakan'ýn Bush'la yaptýðý bir saatlik
kayýt dýþý konuþma ile ilgili olarak da hükümeti uyarýr: "Devlette devamlýlýk esastýr. Gidersiniz; söylediðiniz, yaptýðýnýz
þeyler devlet adýna yapýlmýþtýr. Israrla
söylüyorum; devlet adýna yapýlan her konuþmanýn kaydý devletin arþivine girmelidir."
PKK konusunu net bir þekilde ortaya
koyuyor:
"PKK, baðýmsýz Kürt devleti idealinin
silahlý gücüdür. Bu, etnik milliyetçi ideolojiye dayanan silahlý güçtür. PKK bir
terör örgütüdür. Ama arkasýnda etnik bir
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ideoloji vardýr."
Tarih bilincine sahip bir devlet adamý
olarak, bize yakýn tarihten bir pencere
açýyor:
"Sevr Antlaþmasý'nýn Osmanlý Ýmparatorluðu'nu tasfiye eden bir anlaþma olduðunu herkes biliyor. Sevr; önce Kurtuluþ
Savaþý, sonra Lozan Antlaþmasý'yla uluslararasý sahneden kalkmamýþ olsaydý
Türkiye'de bir Kürt ve bir Ermeni devleti
olacaktý. Osmanlý Devleti'nin terekesinden 35 tane devlet çýkmýþtýr. Ama iki tanesi çýkamamýþtýr. Sevr belgesinde 'Fýrat'ýn Þark'ý' diye bir tabir vardýr. Oranýn
halkýna, plebisitle Türkiye idaresi altýnda
kalmak isteyip istemediði sorulacaktýr.
Büyük devletler o çeþit plebisitlerde istedikleri sonuçlarý alýrlar. Nitekim daha
sonra Musul Vilayeti hadisesinde ayný
þey olmuþtur. Biz Kürt lâfý geçtikçe rahatsýz oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir
ulus devlettir. Lozan Antlaþmasý ve 1924
Anayasasý'yla milletin tarifi yapýlmýþtýr.
'Misaký Milli sýnýrlarý içinde kalan halka
Türk Milleti denir' diyor. Ama orada etnik kimliklere hiçbir atýf (gönderme) yapýlmýyor. Dolayýsýyla etnik kimlikleri
devreden çýkaracaksýnýz. Çaðdaþ olan da
budur. Vatan, millet, dil, bayrak tektir.
Türkiye Cumhuriyeti 84 senedir böyle
gelmiþ. Bugünkü itiraz Türkiye Cumhuriyeti'nin millet tekliðinedir. Anayasa'nýn
66. maddesi þöyle diyor: 'Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaþlýk baðýyla baðlý olan
herkes Türk'tür' itirazýn ikinci kademesiyse Sevr'in yapamadýðýný yapmaktýr.
Yani bir Kürt baðýmsýz devleti kurmaktýr."
Demirel, rakamlarý da konuþturarak ta-
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rih dersini sürdürüyor:
"Cumhuriyet kurulduðundan beri ülkede, daha çok Kürtçe konuþan halk tarafýndan 29 isyan olmuþtur. Bunlarýn en
büyüðü de Þeyh Sait'in Dersim isyanýdýr.
Demokrasiye geçtiðimizden beri kimsenin kimseden bir þikâyeti olmamýþtýr. Zaten vatandaþýn etnik köken meselesi yok.
Dýþ güçler bunu kaþýyarak sorun haline
getirmektedirler. Dünyada 4 bin 500 dil
konuþulur. 192 tane de devlet var. Yani
bir dili konuþmuþ olmak, adama devlet
kurma hakkýný vermiyor. Halk yetmiyor,
devlet kurmak için bir de toprak lâzým.
Ama 4 bin 500 devlete yetecek kadar da
toprak yok. Onun için parça parça devlet
olmaktansa, devletler bir araya gelmeye
çalýþýyorlar. Bölgesel, uluslararasý iþbirlikleriyle sýnýrlarý ortadan kaldýrmayý hedefliyorlar. PKK 1984'te fiilen iþin içine
girdiði zaman bu aslýnda bir isyan hareketidir. Bu isyanýn Türkiye içinde ve dýþýnda destekçileri olmuþtur. Türkiye dýþýndaki destekçiler devlet olarak görünmez. Bilhassa Avrupa'da buna destek veren odaklar bulunuyor. Avrupa'da bu bir
hürriyet hareketi gibi görünüyor. Ama bu
bir hürriyet hareketi deðil. Siz hürriyet
mücadelesi için terörü bir vasýta sayýyorsanýz, siz terörü anlamamýþsýnýzdýr. O
hiçbir þekilde mazur görülemez. Bugün
bizedir, yarýn sizedir. Bu hadiseye destek
vermeyen çok önemli birisi vardýr. O da
Türkiye'nin Kürt kökenli vatandaþlarýdýr."
Demirel, karþý devrimle ilgili olarak þu
saptamada bulunuyor:
"Hiç kimsenin Türkiye'de karþý devrim
yapmaya gücü yetmez. Sadece Türki-
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ye'de bir takým görüntüler rahatsýz edicidir. Cumhuriyet de, Cumhuriyetin kazanýmlarý da oturmuþtur. Çok önemli bir
hadise modernitedir. Çünkü modernite
lâikliði içine alýr. Lâik deðilseniz zaten
modern deðilsinizdir. Bu bir zihin, eðitim, görüntü, kýlýkkýyafet meselesidir. Bu
anayasaya göre devrim kanunlarý var. Kýyafet kanunu var. Siz Türkiye'de bir ortaçað halkýndan çaðdaþ bir halk yaratmaya
çalýþtýnýz. Türkiye'de bugünkü sýkýntý, terör dýþýnda, bu çaðdaþlýðý inkârdýr. Ülkede ibadet sýkýntýsý mý var? 70 bin tane cami var. Televizyonlar dini yayýnlar yapýyor. Diyanet Ýþleri Bakanlýðý var. Devlet
bunlarý kullanmaya kalkarsa lâiklik bozulur. Türk Halký'nýn lâiklikten þikâyeti
yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli
kazanýmlarýndan birisi kadýndýr. Kadýný
toplumun içinden çýkardýðýmýz zaman
karþý devrimdir."
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Hükümetin türban konusundaki ýsrarýný
ise þöyle deðerlendiriyor:
"Türban denen hadiseyle okullarda
okuyamazsýnýz. Türkiye'nin bir nizamý
var. Türkiye'de türban siyasi bir durum.
Türban siyasi bir simgedir. Siyasi simge
dini kullanýr. Dinin siyasette kullanýlmasý
ise siyasetin sonudur."
Sayýn Demirel bunlarý derken, Meclis'te Kültür ve Turizm bütçesi görüþülürken iktidar partisinden bir milletvekili
þunlarý söylüyor: "Türkiye'yi kültürler
mozaiði olarak tanýmlamak çok yanlýþtýr.
Kültür tektir ve Ýslâm'dýr."
Bu durumda konu Mustafa Mutlu'nun
dediði gibi iki Egeli'nin diyaloguna dönüyor ve bir çaresizliði dile getiriyor:
N'apan?
N'apem?
E n'apcen?!..
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Psiþik Medyum, öte alemdeki
sevdiklerimizle konuþuyor

O þimdi senin büyük
aðabeyin
John Edwards/Çeviri: Arýn Ýnan “SON BÝR KEZ” adlý kitaptan

Geçen ay medyum Edwards, öldürülmüþ kiþilerin ruhlarýnýn,
kýzgýn olduklarý için öte aleme geçmeye henüz hazýr olmadýklarýný
ama yeryüzünde sevgi dolu ortamlarda yaþayarak ölenlerin ise
nasýl öldüklerinin kendileri için önemli olmadýðýný söylemiþti.
Bunlar dersleri tamamlamýþ olan ruhlardý ve ancak bu dersleri
tamamlamamýþ olanlar dünyaya baðlý kalýrlardý. Edwards, ruhlarýn bir kez öte aleme geçtikten sonra, yeryüzüne çabuk bir þekilde döndüklerini düþünmediðini de eklemiþti.
Edwards, dünyaya gelmeden önce bizim rehber varlýðýmýz olacak olan varlýkla bað kurduðumuzu, bu varlýðýn bizi daima
gözettiðini ve son nefesimize kadar bizi takip ettiðini söylemiþti.
Rehber varlýklar, derslerimizi iyi çalýþýp-çalýþmadýðýmýza bakýyorlar ve böylece biz derslerimizi tamamladýðýmýzda öte aleme geçmeye hazýr oluyorduk.
Bu ay kitabýmýza: "O Þimdi Senin Büyük Aðabeyin" baþlýklý
konuyla devam ediyoruz.
Çok az olay, birazdan size anlatacaðým olay kadar beni etkilemiþtir
diyebilirim. Bu olaya bu kitapta yer
vermemin bir kaç nedeni var.
Birincisi: Bir insanýn kendisini psiþik
enerjiye açmasýnýn önemiyle ilgili
olduðu için, Ýkincisi ise: Farklý bakýþ
açýlarýndan ve önyargýlardan gelen
insanlarýn buna deðiþik þekillerde
nasýl tepki gösterdiklerini anlatmak

içindir. Bu vaka ruhsal enerjilerin
nasýl büyüleyici bir þekilde bize
geldiðini göstermesi bakýmýndan da
ilginçtir.
Aylardan Mart idi. Þafak henüz sökmek üzereydi ki "John uyan" diye
baðýran bir sesle yataðýmdan fýrlamýþtým. Evde, eþim Sandra ve benden baþka bir kimse yoktu. Üstelik de
Sandra yanýbaþýmda mýþýl mýþýl
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uyuyordu. O halde bana "Uyan" diye
baðýran kimdi? Belki de bunu
telepatik bir þekilde iþitmiþtim. Bu her
kimse kesinlikle güçlü bir ruh idi.
Benim ilgimi çekmek istiyordu ve
gerçekten de bunu baþarmýþtý. Bu
kiþi kendisiyle ilgili ufak bir bilgi de
vermiþti: Genç bir erkekti ve bir beyzbol sopasýyla baþýna vurulmuþtu.
Eþim Sandra'yý hafifçe dürterek:
"Sandra, uyan. Baþýna beyzbol
sopasýyla vurulan birisini tanýyor
musun?" diye sordum. Bu ýsrarcý ruh,
her ikimizin de tanýdýðý birisi olabilirdi.
Sandra yarý uykulu ve þaþýrmýþ bir
þekilde yatakta dikilmeye çalýþarak:
"Ne?" diye sorduðunda ona sorumu
yineledim. Eþim, böyle birisini tanýmadýðýný söyleyerek, sýrtýný döndü ve
uyumaya devam etti. Günün yarýsýný
ailemdeki herkesi arayarak ve onlara ayný
soruyu sorarak
geçirdim. Ancak hiç
kimse böyle birisini
tanýmýyordu.
O gün öðleden sonra
18:00'den itibaren bana
trans okumasý için üç
kiþi gelecekti.
Bunlardan ikisi normal
okumalardý ama
üçüncüsü, kalýn ve
siyah saçlarý olan
yüzünde büyük bir
gülümsemeyle dolaþan
kýrklý yaþlarýndaki bir
kadýndý. Adý Randi idi.
Oturdu ve ona ait bir
nesneye dokunmam
gerektiðini söyleyince
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bana saatini verdi.
Randi ile ilgili ilk gelen varlýk bir
erkek, bir baba figürüydü. "Bana
kanserden öldüðünü söylüyor"
dedim.
Kadýn baþýný "Hayýr" anlamýnda her
iki yana sallayarak: "Bu kim olabilir ki
acaba?" diye sordu.
"Evet. Bunun kim olduðunu çok iyi
biliyorsunuz. Çok güçlü bir þekilde
benimle irtibat kuruyor" dedim.
Randi: "Hayýr" diye ýsrar etti.
"Babam hala hayatta. Hatta vaftiz
babam bile hayatta" diye ekledi.
Ýyi bir baþlangýç yapmamýþtýk. Bana
tam olarak bilgi saðlamadýðý için
kadýna biraz kýzmýþtým. Haklý
olduðumdan emindim. Ona: "Hayýr,
söylediðimin arkasýndayým. Bu kiþi
annenizin hayli dominant bir yapýda
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olduðundan söz ediyor. Bana "S"
harfini iþaret ediyor" dedim.
Randi'nin gözleri birdenbire faltaþý
gibi açýldý ve: "Aman Allahým, Bu
Sidney! Bu kiþi annemin son kocasýydý. Ýki yýl önce kanserden öldü. Evet,
annem zaman zaman dominant bir
kadýn olabiliyor" dedi.
Randi'nin bu durumunu kendisine:
"Psiþik Hafýza Kaybý" diye tanýmladým. Gerçekten de bazen müþteriler kendilerine söylediðim þeyleri
hatýrlamadýklarý için hemen "Hayýr"
demeyi bir adet haline getiriyorlardý.
"Ben Üniversiteden mezun olduktan
sonra bir araya geldiler. Onu asla bir
baba figürü olarak görmemiþtim. Ama
sanýrým bana babalýk yaptý" dedi
Randi. Bunlarý söylerken de utangaçça güldü ve öte aleme geçmiþ
olan birisini suçlamanýn ne gibi
sonuçlar doðurabileceðini öðrenmek
istediðini söyledi.
"Þimdi de bana iki adet on gösteriyorlar. Ekim ayýnda yani onuncu
ayda doðan birisini tanýyor musunuz?
Ya da ayýn onu olabilir" dedim. Randi
bir dakika düþündü ama aklýna bu
günlerde doðan her hangi birisi
gelmedi. Bu kez ona: "Oðlunuz var
mý?" diye sordum.
"Evet"
"Eylül ayýnda okula baþlayacak,
öyle deðil mi?"
"Evet, anaokuluna baþlayacak"
"Bunu bana baþka bir olayla
baðlantýlý olarak gösteriyorlar. Bana
Kanser hastalýðýný gösteriyorlar ve
bunun üzerinde de annenizi,
babanýzý, teyzenizi ve dayýnýzý gösteriyorlar. Demek ki oðlunuz okula
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baþladýðýnda bu kiþilerden birisine
kanser teþhisi konulacak"
Randi'nin yüzündeki kaygýlý ifadeyi
görebiliyordum. "Umarým bu kanserin
benim oðlumla bir alakasý yoktur"
diye sordu.
"Hayýr. Bu sizden büyük birisi.
Oðlunuzun okula baþlama tarihini
referans tarih olarak veriyorlar"
dedim.
"Bu annem ve babamdan birisi olabilir" dedi Randi.
Ona basit bir kuralýmýn olduðunu þu
þekilde açýkladým: "Müþterilerimin
gereksiz yere üzülmelerine izin vermem ama bana güçlü bir þekilde
iletilen mesajlara da kayýtsýz kalamam. Bu vakada da bana aynen iletmem isteniyor. Bu bir uyarý olabilir ya
da bu, kiþinin kendisini gelen
hastalýða hazýrlamasý için faydalý bir
bilgi de olabilir. Ancak gelen mesajý
yanlýþ bir þekilde yorumlayabileceðimi ya da anlayabileceðimi de
söylemeliyim. Oðlunuzun doðum
günü ne zamandý?"
"Temmuzun Sekizi"
"Peki, demek ki, oðlunuzun burcu
Yengeç (Çevirenin Notu: Ýngilizce'de
Yengeç burcu: Cancer diye geçer)
"Evet, ben de bir Yengeç'imdir"
"Peki, demek ki sadece doðum
günlerini iþaret eden bir mesaj bu."
Birazdan bana yeniden 10 rakamýný
gösterdiler. Arkasýndan yeniden bir
on rakamý daha geldi. Randi'ye
bakarak gelen mesajý tekrarladým
ama bundan da anlamlý bir þey
çýkaramadýk.
Sonra önüme yeniden bir erkek
figürü geldi. Bu kez Jack, ya da
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Jacques gibi bir isim çalýndý kulaðýma. "Büyük dedemin adý Jacque idi"
dedi Randi.
"Bu kiþi, adý Rob olan birisiyle
beraber olduðunu ve sizin bu kiþiyi
Robby adýyla tanýdýðýnýzý söylüyor"
dedim.
"A, evet bu benim aðabeyim" dedi
Randi, heyecanýný kontrol altýnda tutmaya çalýþarak.
Randi'nin bu sözlerinin hemen
ardýndan kafamýn arkasýna sert bir
cisimle vurulduðunu hissettim ve o
an: "Aman Allahým, kafasýna beyzbol
sopasýyla vurulan kiþi iþte buydu"
dedim. Randi'ye o sabah baþýma
gelenleri tüm ayrýntýlarýyla beraber
anlattým.
Randi : "Çok garip doðrusu. Ben de
bu sabah sizin annenizle ilgili bir rüya
gördüm. Ancak bu haným dumanlarýn
içersindeydi"
"Annem, akciðer kanserinden
ölmüþtü. Çok sigara içerdi" dedim.
Peki Randi, bu kiþinin benim
annem olduðunu nasýl bilmiþti? Bana
gelmeden önce ne beni ne de annemi biliyordu. Randi bunu içgüdüsel
bir þekilde bildiðini söyledi.
Anlattýklarý bana oldukça mantýklý
gelmiþti doðrusu. Rüyalar ruhsal varlýklarýn en iyi irtibat kurabilecekleri
ortamlardý. Ona bunun herhangi bir
rüya olmadýðýný düpedüz bir ziyaret
olduðunu söyledim.
Sonra da Randi'nin abisi Robby'ye
döndüm. Bana kafasýna doðru gelen
sopayý görmediðini söyledi. Robby
komaya girmiþti ve bir gün boyunca
yaþam destek ünitesine baðlanmýþtý.
Randi tüm söylediklerimi onaylýyordu.
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"Kendisinin iyi durumda olduðunu
bilmenizi istiyor. Þu anda Jacques ile
birlikte, yanlarýnda ismi sanki Helen
olan birisi daha var. Robby öte aleme
geçtiðinde ona eþlik etmiþler"
"Helen bizim büyük annemizdi"
dedi Randi. Robby Randi'nin büyük
abisi olduðunu söylüyordu ama bunu
Randi'ye söylediðimde bunu onaylamadý ve "Ben Robby'den dokuz yýl
büyüðüm. Öldüðünde on sekiz yaþýndaydý. Ben onun adeta ikinci annesi
gibiydim" dedi.
"Ama bir nedenden dolayý, senin
büyük aðabeyin olduðunda ýsrar
ediyor" dedim ona.
Robby bana bir ceket ya da süveter
gibi bir þeyi iþaret ediyordu. Randi
baþýný sallayarak: "Bir zamanlar onun
olan bu ceket ve süveter þimdi bende
duruyor. Bunlar bana ondan hatýra"
dedi.
"Robby, daha önce size geldiðini
söylüyor"
"Evet, gelmiþti ve ben bunu hissetmiþtim"
"Üç çocuðunuz var. Ýkisi kýz, birisi
erkek"
"Evet, bu doðru"
"Robby, bu çocuklardan birisine de
kendisini hissettirmiþ. Büyük gözlü
olan Katie'ye"
Randi: "Aman Allahým" diye baðýrdý.
"Evet, gerçekten de adý Katie olan
büyük gözlü bir kýzým var. Robby'nin
ona gelmesine hiç þaþýrmadým. Bu
kýzýmýn bazen ekstra yardýma ve
rehberliðe ihtiyacý oluyor"
(Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz)

Grup
Sinerjisi

Jale Gizer Gürsoy
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Bütün Dünya bir arayýþ, bir doðum
sancýsý içinde... Dünyanýn her yanýnda
kan ve gözyaþý oluk oluk.. Þerrin ve her
konudaki zorba zihniyetin organize olduðu, etkinleþtiði bir dünyada hayrý dileyen, sevgiyi ve gerçeði tanýmak ve belli
etmek isteyenlerin de el ve güç birliðine
ihtiyacý vardýr.
Ýþte bu nedenle spiritüel deðerleri esas
alan gruplarýn oluþmasý, desteklenmesi,
bozulmadan yürütülmesi, belki ilk anda
düþünüldüðünden de daha büyük bir
önem taþýmaktadýr ve bu sorumluluk, bu
topluluklara herhangi þekilde katýlan her
bir ferdin paylaþtýðý sorumluluktur.
Bir toplulukta amaç ve eylem bütünlüðünün olabilmesi, o toplulukta ortak bir
hayat görüþüne ve ortak bir vizyona sahip olmayý gerektirir.
Vizyon'u kýsaca tarif edersek:
* Görme duyusu yoluyla algýlama;
* Bir imgenin görme duygusu þeklinde
algýlanýþý;
* Geleceðe iliþkin bir imgenin, bir durum veya olayýn þimdiye ait bir olgu
imiþçesine hayal edilmesi, zihinde belirmesi = cisimlenmesi
Vizyon bireyin tüm yeteneklerinin katkýsý ile onun hayat, olaylar ve olaylarýn
seyri ve gidiþi hakkýnda verdiði bir görüþtür. Bizim burada bahsettiðimiz de budur.
Bu yazýda sýk sýk David Spangler'in þu
vizyon tarifine atýf yapacaðým.
"Vizyon; görüþ anlayýþ bilgi enformasyon tecrübe hikmet tahayyül gücü
ve giriþim yeteneðinden oluþmuþ bir mekanizmadýr"
Diðer bir deyiþle bu suptil görü bizdeki
sezgi ve üstün bilinç hali dediðimiz deneyimlerimizin de katkýsý ile; bize, "nerede olduðumuz olmuþ olmakta olan ne-
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dir?" konusunda bir anlayýþ getirir.
Bu vardýðýmýz görüþ ise mutlak anlamda bir gerçek deðildir. Fakat tekâmülümüzün belirli bir anýnda (belirli bir kesitinde) ne tür bir "Gerçek Anlayýþý" taþýdýðýmýz hakkýnda bir görüþ verebilir.
Bu aslýnda, bilim adamlarýnýn araþtýrmalarýný sürdürürken hipotezler geliþtirmeleri gibi bir þeydir. Ýþte bu ayný "Gerçek Anlayýþý" çok sayýda baðýmsýz birey
tarafýndan paylaþýlmakta ise, o görüþ bir
ölçüde kolektif gerçeklik taþýyor demektir.
Bizler bir bütünlük aleminde yaþýyoruz. Burada her varlýk hem kendi içinde
bir bütündür; hem de parçasý olduðu daha büyük bütüne, yapýcý ve yaratýcý biçimde katkýda bulunmaktadýr. Buna
"Cansýz Doða" olarak adlandýrýlan maddi
varlýklar da dahildir. Çünkü onlar da Evrensel ve Gezegensel bilinçlerin fiziksel
tezahür zeminlerini, odak noktalarýný
oluþturmaktadýrlar.
Gerçek senteze (Birliðe) varýlmasý,
uyum ve ahenk aranýyorsa; güçlü tahayyül enerjisinin ilahi niteliklerinin tezahürü, yani böyle bir ortamýn gerçekleþmesi
isteniyorsa eðer; bu her iki hüviyetin, yani bireysel ve toplumsal kimliðin bütüne
ulaþmasý, bir baþka deyimle, iç ve dýþýn
bütünlüðe ulaþmasý þarttýr.
Bütünlük hali iki bilinç kademesinde
gerçekleþir:
1. Toplu halde, içgüdüsel, pasif, bilinçsiz kademe.
2. Bilinçli, aktif, dinamik, yaratýcý kademe.
Birincisinde parçalar bütünün ne olduðu, nereye gittiði, ne ile iliþkisi olduðu
hakkýnda idrak ve anlayýþa sahip deðildirler. Burada iþler buna raðmen yolunda
gidebilir. Çünkü parçalar, bütünün için-
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deki yerlerine ve iþlevlerine otomatik
olarak; onlar o konuda yeterli bilince ve
anlayýþa sahip olmaksýzýn sevkedilirler.
Ama anlayýþ eksikliði, iç'de mevcut potansiyelin tam ve etkin biçimde harekete
geçirilebilmesine olanak vermez.
Bu þuna benzer: Bir iþyerinde iþçiler,
kendilerinden istenen iþi, o paylarýna düþen iþin neyin parçasýný oluþturduðunu ve
oluþturulan þeyin yapýlýþ maksadýný,
fonksiyonunun ne olacaðýný bilmese de iþ
yürür, gerçekleþir. Ama o yapýlmakta
olan iþin maksadýný bilerek, anlayarak,
benimseyerek yapacaklarý katký, daha verimli olacaktýr.
Ýkinci kademeye gelince: Bu iþte, isteyerek yaratýlan, desteklenen, beslenen,
sürekli geliþim yolunda uyarýlan bütünlüktür. Buna sinerjik sistem (toplum) denir.
Bilinçli Aktivite Birliði ... Bilinçli Hareket Bütünlüðü...
Böyle bir sistemin, böyle bir toplum
içinde yer alan bireysel elemanlardan her
biri, diðer elemanlarla maksatlý ve yaratýcý biçimde birleþerek, ahenkleþerek, iradi
þekilde iþbirliði yaparak, kendi içinde yaþar ve kendi bireyselliðini gerçekleþtirir.
Ezoterik (Batýni) bir ifade ile söyleyecek olursak, eðer tüm yaradýlýþý canlý bir
beden gibi düþünürsek, birinciye yaratýlýþýn bedeni (Tanrýsal Beden); ikinciye ise,
bu evrensel varlýðýn bilinci, ruhu, zekasý
demek belki iyi bir benzetme olabilir.
Biz hepimiz birincinin parçalarýyýz. Fakat ikincisi yani Sinerji durumu, bilerek,
isteyerek, anlayarak yaþanýp; yaratýlanlarýn paylaþýldýðý ve topluca ulaþmamýz gereken bir haldir.
Yeni Çað denirken, yapýlan çeþit çeþit
tariflerin, yorumlarýn ardýnda yatan olgu
budur.
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Önceden edinilmiþ bilgilerde "Kabil",
"Kabil'e Ulaþma" olarak tarif edilen haldir bu. O'nunla bir oluþ halidir; "Bilinç
Bütünlüðü"dür. Bu duruma ulaþanlar,
"Bir Olmasýný Bilenler" olarak anýlmaktadýr. Bir olmasýný bilmek, baþlýbaþýna bir
büyük bilim ve sanat dalý olarak bilinir.
Ve ortak yaþam bu bilim ve sanatýn öðrenim yoludur. Bunu öðrenmeyi istemek
gerekir. Fakat istemek yetmez.. öðrenmeye karar vermek.. ve sonra o kararda sebat etmek gerekir. Bir beceriye sahip olmayý istemek, denemek baþka þeydir; o
beceriyi edinmiþ olmak baþka þeydir.
Örneðin piyanonun tuþlarýna basmakla
onu çalmýþ oluruz; ancak piyanist olmak
için uzun, disiplinli, dikkatli, metotlu þekilde yýllarca muntazam çalýþmak gerekecektir.
Böylece insanlar birliði, bir olmayý arzu edebilirler. Ve neden bir türlü layýðý
ile gerçekleþmediðine þaþar, hatta kýzarlar.
Yalnýz unutmamak gerekir ki, nasýl iyi
piyano çalmak, keman ustasý olmak, hatta vasat derecede bir baþarý ile çalmak;
sürekli, sabýrlý, dikkatli bir çalýþmayý gerektiriyorsa; herhangi bir bilim dalýnda
etkin olmak bir ömür boyu adanma ve
çalýþma gerektiriyorsa; insanlar arasýnda
saygý, sevgi ve bilgiye dayanan saðlam
bir birlik gerçekleþtirmek daha az emekle
elde edilebilecek, bazen zannedildiði gibi
"olsun" der demez oluverecek bir bilim
ve sanat deðildir. Onu çantada keklik
sanmak hata olmaktadýr. O zaman insanlar þöyle bir yanýlgýya düþüyorlar:
"Madem ki ben birlik istiyorum ve bu
olmuyor; öyleyse bunun kusuru, suçu diðerlerinindir!" diyorlar. Ama sormak lazým: istediðim þeyin gerçekleþmesi için
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ne yaptým? Ve ne kadar içtenlikle? Baþkalarýndan ne bekledim? Beklediklerimi
ben uygulamakta mýyým?"
Ýnsan tekâmülü, zaman içinde çeþitli
aþamalardan geçmiþtir. Kabaca özetlersek:
a. Ýçgüdüsel bütünlük: Bu içgüdüsel
grup bilincidir yani grup ruhudur. Birey
doða sisteminin bir parçasý olarak ona içgüdüsel þekilde uyumlanmýþ durumdadýr.
Buradan hareketle;
b. "Ben ve Baþkasý" kavramlarýnýn
aðýrlýk kazandýðý bireyci, ayrýmcý, analizci, bireyin akýl ve iradesini geliþtirmekte
olduðu; halen içinde bulunduðumuz safha. Kiþilik kademesindeki kimlik bilinci.
c.
Bilinçli Bütün, Holistik Bilinç,
bilerek ve isteyerek benimsenen birlik
hali; gerçek kimlik bilinci ve daha ötesi...
Ýþte þimdi sýra yeni (o üçüncü) aþamaya
gelmiþtir: Bireyin kendini evrensel bütünlüðün aktif, yaratýcý bir parçasý olarak
farkettiði aþamadýr bu.
Özetlersek, birlik bilinci, içgüdüsel
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Grup Ruhu, Doða ile içgüdüsel birlik kademesinden baþlayarak; "Ben ve Doða",
"Ben ve Baþkasý" þeklindeki analizci, ayrýmcý kiþilik bilincine, bireysel irade idrakine doðru ilerlemiþtir; þimdi de holistik bilinç haline, bilinçli bütünleþme ruhuna, birlikte bilinçle davranma haline
doðru yol almadadýr.
Bunlar insanýn tekâmül hayatýnda her
biri muazzam aþamalardýr. Temsil eden
ve çok büyük zaman süreleri içinde yer
alan basamaklardýr.
Doða ile içgüdüsel birlik halini takiben, doðayý dýþtan gözlemleyen ve onu
bireyin kendi dýþýnda bulunan bir nesne
gibi kullanmayý esas alan, doðayý dýþýmýzda, bizden ayrý ve dýþtan müdahale
edebildiðimiz bir varlýk gibi düþünüp,
deðerlendiren bir idrak kademesi yaþanagelmiþtir; ve hâlâ hüküm sürmektedir. Bu
anlayýþ kademesi ise insaný doðanýn bazý
güçlü enerjilerini tanýma ve onlarla bütünleþme olanaðýndan mahrum býrakmadadýr. (Çünkü bu güçlere ulaþmanýn yolu,
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doða ile mücadeleden veya doðayý dýþtan
etkilemek ve hüküm altýna almaktan deðil, onunla bütünleþmekten geçer.)
Þimdi ise insan, doða ile iç planlarda
iliþkiye geçip, onunla doðrudan etkileþebileceði bir bilinç haline doðru ilerleme
çabasýndadýr; bunu öðrenme yolundadýr.
Bu yeni açýlan imkânýn büyüklüðü, adeta
sýnýrsýzlýðý, insandan; çok yüksek bir ahlak düzeyi, gerçek bir arýnmýþlýk hali talep etmektedir hiç þüphesiz!
Bu yeni aþamada insanýn el atabileceði
enerjiler; baþlangýçta, Dünya'nýn oluþumunda rol oynamýþ olanla ayný enerjiler
olup bir ucu zerre bilgisine dayanmaktadýr. Geleceðin beklediði yaratýcý faaliyetler için bu enerjilerin sunduðu imkanlar
öylesine muazzamdýr. Öyle ise, öyle bir
güce ve imkâna uzanacak ellerin o denli
temiz olmasý þart olmalýdýr!
Yukarýda tarifini yaptýðýmýz iki farklý
bilinç kademesi arasýnda bu enerjilerin
kullanýmlarýna iliþkin farka gelince:
Þu anda insanlar enerji denilince bir
dýþsal güç düþünmektedirler. Onlar enerjiyi bir alet kullanýr gibi, doða üzerinde
kullanmaktadýrlar. Yeni bilinç halinde ise
kiþi artýk þunu farkeder:
Enerji ayný zamanda onunla iþbirliði
yapýlan, onunla bir olunan hayat ve zekadýr da!.. Enerji bir zeka tezahürü, bir bilinç tezahürü, bir ruh tezahürüdür.
Eðer bu böyle ise:
Enerji her hali ile bir zekâ tezahürü ise,
enerjinin bir uzantýsý olan veya bir þekli
olan maddede de bir zekâ tezahürü bulunmasý gerekir.
O halde bizim enerjiyi ve maddeyi kullanýþýmýz, aslýnda çeþitli düzeylerdeki zeka tezahürleri ile iletiþim ve etkileþimden
ibarettir. Bu anlayýþla olaylara baktýðýmýzda anlýyoruz ki; tüm enerji, belirli ze-
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ki prensiplerin tezahürüdür ki, kiþi onlarla sevgi içinde kaynaþýp birleþebilir!..
(Zen, Aikido, Tasavvuf ve benzeri bütün
ciddi spiritüel öðretiler ve disiplinler, bu
esasa dayanmaktadýr.)

Tarih boyunca iþte bu üçüncü aþamaya
ulaþmýþ insanlar olmuþtur. Bu bir aydýnlanma hali, daha üstün bir bilinç aþamasýna geçiþtir. Bu insanlar kolektif olarak
ki onlar birbirlerinden farklý geliþim kademelerini temsil ederler her türlü kozmik enerjileri, canlý dürtüleri alýr ve onlarý çeþitli terkipler halinde, insanlarýn ve
tüm Arz'ýn tekamülünü sürdürecek spiritüel besine dönüþtüren bir beden, bir insanlýk ruhu teþkil etmek üzere birleþirler.
Bu, grup hiyerarþisi olarak adlandýrýlýr.
Yalnýz bu birlik, insani seviyedeki bir
organizasyon katýlýðýnda deðildir. "Emir
komuta zinciri" anlayýþý içinde çalýþmaz.
Bu konuþmamýzýn baþýnda sözünü ettiðimiz sinerjik toplumun gerçekleþmesidir.
Bu toplum enkarnasyon içi ve enkarnasyon dýþý üyeleri ile öylesine bir kar-
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deþlik teþkil eder ki toplumu oluþturan
bireyler tek bir kiþi gibi çalýþýr ve yaþarlar. Ama birbirlerinin özgürlüklerini asla
sýnýrlandýrmadan ve sýnýrlandýrmak zorunda kalmadan... Zira onlarýn aralarýndaki iletiþim ve bütünlük bir sýnýrlandýrmaya lüzum býrakmaz.
Bu kardeþliðin hedefi, bütün insanlarýn
ayný þuur halini paylaþmalarýna olanak
saðlayacak þekilde kendi varoluþlarý ile
ortamý hazýrlamaktýr: Kendini dýþa vurmak, belli etmektir.
Bu grup, gezegensel çapta kolektif deðiþme ve yeniye ulaþma öncüsüdür.
Yeni Çað aslýnda böyle bir kardeþliðin
dýþa vuruluþu, ortaya çýkmasýdýr.
Geçmiþte bu idrake iletici birçok anayollar, dinler, büyük öðretiler ortaya konmuþtur. Bütün bu vasýtalar (araçlar) bir
noktaya varýldýktan sonra iþlerini tamamlamýþ olurlar. Birey artýk "sistemler ötesi" bir anlayýþa ulaþýr.
Bu artýk herhangi bir inanç kapýsý (çerçevesi) içine sýðmayan bir canlý süreçtir..
Mürþitler, teknikler, sistemler, lüzumlu
ve yararlý olagelmiþlerdir. Ve bugün de
onlara ihtiyaç duyulduðu haller vardýr.
Farklý þekilde..
Ama esas olan bu kavramlarýn kendi
fonksiyonlarýný tamamladýktan sonra, daha ileri safhalarda yolu týkayan engel haline getirilmemeleridir..
Sözü geçen yeni anlayýþa ulaþmak için
bir yaþama ve deneme sürecine ihtiyaç
vardýr. Ve daha üstün bilinç hali dediðimiz de aslýnda gruba veya bütüne yönelmiþ bir yaþama sürecidir.
Daha Yüksek Bilinç Hali: Hizmete,
vermeye yönelik bilinç halidir. Öyle ki,
mensubu bulunduðu daha büyük bütün
ile yaratýcý iliþkisini geliþtirmeyi gözetecektir! Diðer yandan, þahsiyet kademe-
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sindeki bilinç (kendini þahsiyetinden ibaret gören bilinç) almaya yönelik bilinç
halidir. Çünkü o kendi kimliðini keþfetme peþindedir.
TOPLU YAÞAM:
1. Hem hizmet yöneliþleri için;
2. Hem bilinç geniþlemesi için gerekli
olan ve uygulamalar ve deneyimler yoluyla kazanýlan fýrsatlar sunar.
Böylece toplu yaþam, öðrenim süreci
için esastýr.
Yeni Çað ile ilgili geliþmeler ve mücadeleler gözden geçirilirken, kiþi bunu bugün mevcut mücadele sistemi açýsýndan
mütalaa edebilir. (Örneðin: rekabet,
yenme, zorlama, etkisiz býrakma gibi önlemler çerçevesinde ele alabilir.)
Oysa alýþýlagelmiþ mücadele metotlarý
yerine yeniyi gözönünde canlandýrmak,
canlý tutmak, böylece yeni çað enerjilerine kendini açarak, onlara ayarlanmak..
onlarla olmak.. iç dünyamýza kadar yeni
hale gelmek..

Bizzat örnek olarak dönüþtürmek; davranýþ dili ile etkilemek;
daha verimli bir yol olacaktýr.
Bu Yeni Çað'da doðru mücadele
yoludur.
Karþý görüþlerin temsilcileri
ile savaþmak ise (onlarýn silahlarý ile savaþmak ise) enerjiyi
bölmek, güç yitirmek, hedefe
ters düþmek demek olur.
Böylece yeni aþamada, grup
hayatý içinde emrederek zorlayarak baský yaparak deðil; yol
göstererek, cesaret, þevk ve gayret vererek yardýmcý olan
"Üstad Grup" veya "Kolektif
Mürþit" çaðýna girmiþ bulunuyoruz.
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Davut Ýbrahimoðlu ile Söyleþi

POZÝTÝF DÜÞÜNCE
VE BÝOENERJÝ
Nihal Gürsoy

Nihal Gürsoy: Davut Bey sizi tanýyabilir miyiz?
Davut Ýbrahimoðlu: 1951 yýlýnda Teb-

riz'de doðdum. 1974 yýlýnda Tebriz Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdim.
Daha sonra 1983 yýlýnda Hindistan'a git-
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tim, Pencap Üniversitesi'nde Bioenerji
ve Hipnoz eðitimi aldým. Ayný yýllarda
Ýstanbul Üniversitesi'nde Evlilik Kurumu
ve Aileye yönelik PsikoSosyal hizmetler
konulu tezimi vererek Doktor ünvanýný
aldým. 1998 yýlýnda renk terapisi ve Bioenerji ile ilgili olarak Azerbaycan'da
tekrar eðitim aldým. 2000 yýlýnda Bioenerji ve Manyetoloji Bilimleri Tanýtma
ve Yayma Derneði'nin (BÝMAD) kurucu
üyeliðini ve genel baþkanlýðýný yaptým.
Bundan dört ay kadar önce artýk derneðin görev ve misyonunu yerine getirdiðini bu konularýn Türkiye'de yeterince kiþiye ulaþtýðýný ve ilgi alanlarýna girdiðini
görerek, derneðin kapanmasý için de dilekçemi verdim ve kapattýk. 2003 yýlýnda
International NLP Center'da, Dr.Richard
Bandler'dan NLP Practitioner eðitimi aldým.
Tebriz'de beþ sene Bölge Ruh Saðlýðý'ndan sorumlu oldum. Daha sonra
Ýran'daki karýþýk dönemde 1988 yýlýnda
Türkiye'ye geldim. O yýllarda Türkiye'de
pozitif düþünce konusu çok yaygýn deðildi. Kendi merkezimi kurarak Pozitif Düþünce Eðitimi, Aile Danýþmanlýðý, Yaþam
Koçluðu, BoþanmaDanýþma ve Eðitim
Hizmeti, Birey ve Grup terapi hizmetleri
ve Kiþisel Geliþim Eðitimleri vermeye
baþladým ve halen de çalýþmalarýma devam ediyorum.
Ýran'da ve Türkiye'de basýlý birçok kitabým var. Bunlardan bazýlarý "Mutluluða
Giden 7 Yol", "Eski Çin Bilgeliði",
"Ruhsal Zenginlik", "Evlilikte Doðru Seçim Ailede Mutluluk", "Öteki Kadýn" gibi. Ayrýca Tebriz'li olmam ve þiiri sevmem beni bir Mevlâna hayraný olarak
çok etkilemiþtir. Yaþamýný ve felsefesini
çok incelediðim ve yararlandýðým Mevlana'yý seminer ve konferanslarýmda çok
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anlatmýþýmdýr. Yazdýðým þiirleri de "Dinle Beni, Okuyorum Þiirimi" adlý bir þiir
kitabýnda topladým. Uzmanlýk alanýmda
çeþitli gazete ve dergilerde yazýlar yazdým. Birçok radyo ve televizyon programýna katýldým.
2004 yýlýnda Kadir Has Üniversitesi
Öðretim Üyesi olarak "Pozitif Psikoloji"
adý altýnda ders verdim. Kurum ve kuruluþlara, bilimsel ve akademik camiaya
seminerler, konferanslar ve atölye çalýþmalarý düzenlemekteyim. Evliyim, üç kýzým var, biri Aile Hekimi olarak çalýþýyor, diðeri Amerika'da End. Mühendisliði dalýnda Yüksek Lisans yapýyor. Küçük
kýzým da Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar öðrencisi. 1995 yýlýnda T.C.
Vatandaþý oldum. Çalýþmalarýma kendi
merkezimde devam ediyorum.
Nihal Gürsoy: Davut Bey, hastalarýnýzýn tedavisinde pozitif düþünce, bioenerji, renk terapisi, masaj, Fitoterapi, aromaterapi gibi pek çok yöntemi birarada
kullanýyorsunuz öncelikle pozitif düþünce
ile neyi kastediyorsunuz? Tedavide bu
yöntemden nasýl yararlanýyorsunuz?
Davut Ýbrahimoðlu: Pozitif Düþünce
Uzmanlýðý psikolojide son on yýlý aþkýn
süredir yer alýyor. Pozitif Psikoloji'nin
genel amacý, sevgiyi, çalýþma sürecinin
kalite ve verimliliðini artýrmak, paylaþýmý ve oyun deneyimlerini zenginleþtirmek, insanýn güçlü yönlerini anlamaya
ve geliþtirmeye çalýþmak ve bunu insanýn
kullanýmýna sunmakla ilgili yeni bir psikoloji yaklaþýmýdýr.
Danýþmanlýk hizmetlerimde Pozitif
Psikoloji yöntemlerini uygulamaktayým.
Ýnsanlarýn zayýf yanlarýyla deðil, güçlü
yanlarýyla ilgilenmekte onlara kendilerini
tanýmalarý konusunda yardýmcý olmaktayým. Ýçlerindeki ýþýðý, cevheri ve potansi-
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yeli farketmeleri için çalýþýyor çözüm
odaklý düþünmelerine, bardaðýn dolu kýsmýný görmelerine aracýlýk ediyorum.
Bugün artýk iþ, spor ve sanat dünyasýnda bile pozitif düþünce ve bunun yarattýðý
beyin gücü verim arttýrýcý bir faktör olarak kabul edilmektedir. Doðu felsefesinin
ana kaynaðý olan pozitif düþünce, günümüzde batý týbbýnýn da benimsediði sihirli bir kelimedir. Evrende her þey birbiriyle etkileþim halindedir, bir zincirin halkalarý gibi her þey diðeriyle baðlantýlýdýr.
Olumlu düþüncelerimizin de bedenimizde, yaþadýðýmýz ortamda yarattýðý pek
çok olumlu sonuçlar vardýr. Ýnsanlar ne
kadar mutlu ve pozitif olurlarsa ürettikleri "nöropeptip" denilen protein zincirleri
o kadar saðlýklý ve baðýþýklýk sistemleri o
kadar güçlü olur. Mevlâna'nýn þu dizelerini düþüncenin gücünü belirtmeye verdiðimiz önemi vurgulamakla ilgili sözlerime ilâve etmek isterim.
"Kardeþim sen düþünceden ibaretsin
Geriye kalan et ve kemiksin
Gül düþünürsün, gülistan olursun
Diken düþünürsün, dikenlik olursun"
Nihal Gürsoy: Davut Bey, kullandýðýnýz
pozitif psikoloji yöntemleri ile Bioenerji,
renk terapisi ve diðerlerini nasýl ilgilendiriyorsunuz? Bioenerji nedir öncelikle?
Davut Ýbrahimoðlu: Bioenerji, evrensel
enerji, yaþam enerjisi, Chi, Ki, Prana,
kozmik enerji diye deðiþik kültürlerde
anlatýlan özü ayný olan enerjidir. Bütün
canlýlarda olan bir yaþam enerjisidir. Bioenerji'nin pozitif düþünce terapisi, bitkisel tedavi ile birlikte kullanýlmasý harika
sonuçlar yaratýyor. Baðýþýklýk sistemini
güçlendirerek, en acýmasýz hastalýklarýn
tedavisinde týbba yardýmcý oluyor. Çünkü
bedendeki enerjiyi olumsuzluklardan te-
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mizleyip dengelediðinizde sistem doðru
iþlemeye baþlar. Dengesini yitirmiþ bir
beden doðal olarak verimli çalýþamýyor.
Ýnsan bedeninin randýmanlý çalýþmasý
için enerji akýmýnýn kesintisiz olmasý
þart. Biliyorsunuz bedenimiz on iki meridyen ve yedi çakra vasýtasýyla enerji
dolaþýmýný yapar. Bunlarda meydana gelen týkanýklýklar ise enerji akýmýný kesintiye uðratýr. Temelinde rahatsýzlýklarýn
enerjinin belli bir noktada bloke olmasýndan kaynaklandýðýný söyleyen beþ bin
yýllýk doðu halk týbbýnýn ürünüdür bu tedavi þekli. Olumsuz düþünceler (yanlýþ
inançlar, kaygý, endiþe, stres, yaþanan
olaylarýn etkileri, kýzgýnlýk, öfke ve kin
v.s.) de yanlýþ bir yaþama biçimi olarak
bedenin enerji akýmýný ve dengesini bozarak enerji blokajlarýna ve hastalýða neden oluyor. O nedenle düþünceleri olumluya yani pozitif bir tutuma yöneltmekle
bedenin de iyileþme sürecini hýzlandýrmýþ oluyoruz. Yani insaný, fiziksel bedenin derinliðinde olan enerji bedenini ve
düþünce, davranýþlarý da hesaba katarak
bütünsel bir bakýþ açýsýyla görmeye çalýþýyoruz. Ýnsanýn bütünsel saðlýðýnýn korunmasý, saðlýk ve holistik varlýk arasýndaki iliþkinin incelenmesi esasýna dayanmaktadýr. Holistik saðlýk teorisine göre
kiþinin deðiþik düzeylerde göstergeleri
vardýr ve hepsi birbiriyle iliþki içindedir.
Beden, akýl, ruh, duygular dengede olduðu zaman o kiþi için bütün olarak saðlýklýdýr diyebiliriz. Hastalýðýn belirtileri dengenin bozulmasý ve bedenin kendisini tedavi etme çabasýdýr. Ana faktörü yok etmeden belirtileri ortadan kaldýrmak yüzeysel bir tedavidir. Hücre, uygun ortam
hazýrlandýðýnda kendi kendisini tedavi etme yeteneðine sahiptir. Hücrelerimiz için
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ideal ortam ise düþünce ve davranýþlardaki doðruluk, doðru ve kaliteli beslenme,
düzenli ve disiplinli spor ile saðlanýr. Bu
þekilde içimizdeki hayat enerjisi güçlenir. Sizin hücreleriniz birebir bütün düþünce dalgalarýnýzýn sonuçlarýný deniyor
ve onu bedene yansýtýyor.
Nihal Gürsoy: Bedene yansýtýyor dediniz bu nasýl oluyor?
Davut Ýbrahimoðlu: Ýnsan vücudunun
yüzde seksene yakýný sudur. Su vasýtasýyla enerji titreþimleri tüm bedene yayýlýyor ve daha sonraki etkileri de aura adý
verilen elektromanyetik alanda görülüyor. Aura görmeyi ve okumayý bilen kiþiler bu yolla hastalýklarý teþhis edebiliyorlar. Evrensel enerjiyi alarak yaþamýmýzý
idame ettirmemizi saðlayan çakralar aurada bulunurlar. Aura ayný zamanda vücudun çevresini sarmýþ bir kalkan görevi
yapar. Eðer saðlam ve güçlü bir auramýz
varsa negatif enerjilere ve hastalýklara
karþý korunuyoruz demektir.
Biliyorsunuz Kirlian Fotoðrafçýlýðý denilen bir yöntemle artýk auranýn fotoðraflarý çekilebilmektedir. Sonuç olarak Kirlian Fotoðraf tekniði ile normalde göremeyeceðimiz bioenerji alanýmýz (aura)
sýnýrlarý ve çeþitli ýþýma þekilleriyle fotoðraf kaðýdý üzerinde açýkça görülür hale gelir. 1900 yýlýndan beri birçok doktor,
aura alanýyla ve auranýn insan vücudu
üzerindeki etkileriyle ilgilendi. 1911'de
Dr.William Kilner daha sonra Dr. George
de la Warr, Dr. Ruth Brawn hastalýklarýn
teþhisinde auradan faydalanmýþlar ve buna "radyonik sistem" demiþlerdir.
Nihal Gürsoy: Siz, aurayý görebiliyor
musunuz? Hastalarýnýzý hangi metotlarý
kullanarak tedavi ediyorsunuz?
Davut Ýbrahimoðlu: Ben aura görmeyi
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çalýþarak baþardým. Bunun için Hindistan'da ve daha sonra da pek çok yerde
egzersiz yaptým. Nefes, odaklanma, konsantrasyon ve yeme alýþkanlýklarým dahil
olmak üzere pek çok konuda kendimi
eðittim. Hemen hemen karanlýk bir odada saatler boyu karanlýða bakmak, oradaki renkleri seçmeye çalýþmak, her sabah
ve akþam düzenli meditasyon yapmak,
nefes çalýþmalarý yapmak, gözlerinizi
kýrpmadan çok uzun bir süre aynaya bakmak, su altýnda uzun süre kalmak gibi
pek çok çalýþma benim bu yeteneðimi
geliþtirdi. Ben hastalýklarýn teþhisinde,
doktorlarýn teþhislerine ve laboratuar bulgularýna göre hareket ediyorum, bunu
esas alýyorum. Kendi bilgilerimi de iþin
içine katýyorum. Bioenerji, biliyorsunuz
ki evrensel bir enerji olup rahatlýkla kiþi-

den kiþiye aktarýlabilir. Ancak aktaran kiþinin yani bioenerjistin her yönden tam
saðlýklý olmasý gerekmektedir. Saðlýksýz
veya herhangi bir rahatsýzlýðý olan kiþi
bioenerji yapmamalýdýr. Bioenerjist, kozmik bioenerji akýmýný bir çeþit toplayýcý
görevi yaparak (mercekte olduðu gibi)
çok yüksek deðerlerde yoðunlaþtýrarak
tedavi edeceði kiþinin bedenine aktaran
kiþidir. Bioenerji tedavisi, vücuda pozitif
enerji verilerek insan bedeninin yeniden
akort edilmesini saðlar. Bu tedavi þeklin-
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de bölgesel deðil, vücudun bütünü esas
alýnýr. O nedenle bütüncül bir tedavi yöntemidir. Tedavi ihtiyaca göre yapýlan seanslar þeklinde sürdürülür. Bu suretle sistemi bozan negatif enerji blokajlarý bulunduklarý bölgeden kazýnarak vücuttan
atýlýr. Bu enerjinin vücuttan atýlým yerleri
el ve ayaklardýr.
Nihal Gürsoy: Peki, enerjisi düzenlenen kiþinin bir süre sonra yeniden enerji
dengesi bozulursa ne oluyor?
Davut Ýbrahimoðlu: Kiþi pozitif düþünce yapýsýna sahip olmayý da tedavi sürecinin içinde mutlaka öðrenmelidir. O nedenle psikolog kimliðim burada önem
kazanmaktadýr. Kiþi, düþünce ve duygularýný kontrol etmeyi baþaramazsa tedavi
kalýcý olmaz. Ayrýca tedavi sürecinde
hastanýn isteyerek ve inanarak doktoruyla iþbirliði yapmasý gerekmektedir. Kiþinin sabah ve akþam on dakikalýk meditasyonlar yapmasý, imajinasyonlar yapmasý iyileþme sürecini olumlu yönde etkiler ve hýzlandýrýr. Ayrýca saðlýklý beslenme ve disiplinli spor aktiviteleri çok
önemlidir.
Nihal Gürsoy: Davut Bey, meditasyon
ve imajinasyonun saðlýðýmýzý kazanmamýzdaki etkilerinden kýsaca söz edebilir
misiniz?
Davut Ýbrahimoðlu: Meditasyon, bir tür
içsel seyahati gerçekleþtirerek, arzu ettiðiniz huzuru kendi varlýðýmýzda deneyimlememize yardýmcý olur. Beden, zihin
ve ruh saðlýðýný en üst düzeyde birleþtirir
ve kendimizi tanýmamýza yardýmcý olur.
Ýmajinasyon ise þu anda varolmayan
ama olmasýný istediðimiz bir duruma ait
kavramlar, imgeler oluþturma yeteneðidir
ki bu ruhun esas yeteneklerinden biri
olup, gücümüz ve kabiliyetimiz oranýnda
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olaylara ve maddeye hakim olabiliriz.
Bir isteðin yerine gelebilmesi için bunun
iyice düþünülerek hayal edilmesi gerekmektedir.
Nihal Gürsoy: Siz bitkileri ve birtakým
masaj tekniklerini de kullanýyorsunuz
bildiðim kadarýyla tedavilerinizde!
Davut Ýbrahimoðlu: Evet. Bitkiler, yüzyýllardýr birçok fiziksel ve psikolojik rahatsýzlýðýn tedavisinde kullanýla gelmiþtir. Aromaterapi, bitkisel öz yaðlarýn
kimyasal yapýsý ve enerjilerinden fayda-

lanan masaj, teneffüs (buðu), kompres,
banyo ve diðer yollarla uygulanmasýný
içeren, saðlýðý ve güzelliði destekleyen
doðal bir terapidir. Her bitkisel öz yaðýn
belirli bir iþlevi vardýr ve farklý uygulama
yöntemleri vardýr.
Nihal Gürsoy: Açýklamalarýnýz için çok
teþekkür ediyorum. Bizleri oldukça aydýnlattýnýz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar
diliyorum.
Davut Ýbrahimoðlu: Ben de teþekkür
ediyorum. Okuyuculara da selam ve sevgiler.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Kirli Parmaklar
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Yazarýmýz Carol Bowman, hatýrlayacaðýnýz gibi geçen ay çocuklarýyla
beraber evlerine dönmeden önce Hipnoterapist Norman Inge'nin evinde
bir kaç saat geçirmiþler ve bu zaman zarfýnda Sarah ve Chase'in geçmiþ
hayatlarýyla ilgili regresyon denemeleri yapmýþlardý. Bowman'ýn çocuklarý Sarah ve Chase, bildiðiniz gibi bir önceki regresyon denemelerinin
ardýndan belirgin rahatsýzlýklarýndan kurtulmuþlardý. Bu kez herhangi
belirgin bir rahatsýzlýk ya da hastalýk olmaksýzýn regresyon denemesi
yapmak istemiþlerdi. Norman Inge'nin telkinleriyle trans haline geçen
Sarah, kendisini Eski Mýsýr'da yaþayan bir prens olarak görmüþtü. Halký
tarafýndan sevilen ve örnek bir kiþi olarak gösterilen Prens hayatý
boyunca bu sevgiye ve saygýya layýk olarak yaþamak istiyordu. Sarah'ýn
Mýsýr'da geçirdiði bu dönemde kendisine danýþmanlýk yapan çok sevdiði
yakýn bir arkadaþý olmuþtu. Ancak bu arkadaþýný erken kaybeden Sarah
derin acýlara boðulmuþ ve arkadaþýnýn anýsýna bir taþ anýt yaptýrmýþtý.
Derken babasýný kaybetmiþ ve Mýsýr Toprak Kanununa göre tüm miras
kendisine kalmýþtý. Kanunlar gereði herhangi bir mal ya da para talep
edemeyen kýzkardeþi ise kocasýyla beraber deðerli bir heykeli çalarak
sýrra kadem basmýþlardý. O günden beri kýzkardeþinden haber alamayan
Sarah hayatýnýn geri kalanýný büyük bir piþmanlýk duygusuyla geçirmiþti.
Þimdiki hayatýna gelmeden önce ise kýzkardeþiyle (þimdiki hayatýnda
kardeþi olan Chase'i) ayný aileyi seçmiþlerdi. Geçmiþ hayatýndan
getirdiði piþmanlýk duygusunu bu hayatýnda erkek kardeþi olan Chase'in
üzerine titreyerek ve ona her türlü toleransý göstererek ödemeye karar
vermiþti. Bu ay konumuza Norman Inge'nin Chase üzerinde yaptýðý
regresyon denemesinin detaylarýyla baþlýyoruz.
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Hipnoz koltuðuna bu
kez Chase oturmuþtu.
Kocaman bir koltukta oturan küçücük bir çocuk...
Norman ona: "Þimdi
Disneyland'desin. Buranýn
en sevdiðin yeri hangisi?"
diye sordu. Chase,
"Tekinsiz Ev" diye bir
bölümde bulunan hýzlý
arabalardan bahis ederek,
onlarýn nasýl hýzlý gittiklerini anlattý.
"Tamam. Þimdi gözleri-

uçarcasýna ilerliyor"
dediði an, Chase'in gözkapaklarý hýzla titreþmeye
baþladý. Norman bu kez:
"Bu araba hýzla uçarken
birdenbire duracak. Ýþte o
zaman ineceksin ve baþka
bir hayata gireceksin. O
hayat gerçekten görmek
istediðin eski bir hayatýn
olacak"
"Ben bir erkeðim.
Ayaklarýmda kahverengi
pantolon var. Ayaklarýmda

büyük beyaz bir þapka var.
Küçük bir oðlumuz var.
Onun için ahþaptan oyuncaklar yapýyorum. Bir de
köpeðimiz var. Çok mutluyum"
Chase'in bundan daha
önceki hayatýnda da bir
ailesi ve çocuklarý olmuþtu. Yeniden omuzlarýmdan
aþaðýya kadar ürperdiðimi
hissettim.
Norman: "Ne iþ yapýyorsun?" diye sordu.

ni kapat ve kendini bu
arabalardan birisinde
hayal et. Çok, ama çok
hýzlý bir þekilde yol alýyorsun ve araba raylarýn
üzerinde döne döne ve

ise deriden yapýlmýþ sandaletler var. Ancak ayak
parmaklarým çok tozlu,
terli ve kirli. Bir
kadýn.....benim karým tam
yanýmda duruyor. Baþýnda

"Ahþap oymacýlýðý iþi
yapýyorum. Ýþimi çok
seviyorum. Çok mutluyum" diye cevap verdi
Chase.
"Peki, bu hayatýnda
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önemli bir þey oldu mu?"
"Çok güzel bir hayatým
var. Ailemi seviyorum.
Oðlum da büyüdü ve bana
yardým ediyor."
"Peki, þimdiki hayatýnda, o hayatýndan birisi
(farklý bir kiþilikte) var
mý?"
Norman, anladýðým
kadarýyla Chase'in eski
hayatýndan bitirilmemiþ
bir iþi olup-olmadýðýný
kontrol ediyordu.
Chase: "Evet, oðlum. O
þimdiki hayatýmda
arkadaþým Henson'dýr"
dedi.
Gerçekten de Henson,
Chase'in okuldaki en iyi
arkadaþýydý. Nereye giderse gitsin onu takip ederdi.
Henson'un annesi de oðlumun kendi oðluyla olan
arkadaþlýðýndan çok memnundu. Okul sonrasý bir
araya geldiklerinde oyun
oynarlar ve asla kavga
etmezlerdi.
"Ahþap oymacýlýðý yaptýðýn hayatýnla ilgili bize
anlatmak istediðin özel bir
þey var mý?"
"Evet. Köpeðim.
Köpeðimi hala özlerim.
Þimdiki hayatýmda da
evde bir köpek vardý ama
onu annem ve babam ben
doðmadan yolladýlar.
Yeniden bir köpek sahibi
olmak istiyorum. Onu

verdiklerinde çok üzgün
olduðumu çok iyi hatýrlýyorum"
"Yani sen, sen doðmadan önce yapýlmýþ olan
bir þeyi mi hatýrlýyorsun?"
"Evet. Köpeði bir
baþkasýna verdiklerini
gördüm ama onlara
anlatamadým çünkü henüz
annemin karnýndaydým."
Bu ilginç bir saptama
olmuþtu gerçekten, çünkü
bir Alman çoban
köpeðimiz vardý ve biz
onu þehre taþýnýrken vermek zorunda kalmýþtýk.
Anne karnýndaki bebekler
gerçekten de dýþarýda olup
bitenlerden bu denli haberdar olabilirler miydi? Bu
soruyu daha sonra sormak
üzere bir kenara
yazmýþtým.
Artýk gitme vakti
gelmiþti. Norman, Chase'e
geçmiþ hayatýnda mutlu
birisi olarak yaþamanýn
kendisi için iyi bir þey
olduðunu ve güzel anýlarýn
tüm hayatlarý boyunca
kendisiyle beraber olacaðýný söyledi. Sonra da
ona gözlerini açmasýný
telkin etti. Chase'in gözleri
normalden de iri bir þekilde açýlmýþtý. Hemen gözlerini ovuþturdu ve çevresine bakýndý, sonra da
kendisini koltuktan
aþaðýya doðru atarak hýzla

dýþarý çýktý. Ancak, birazdan gülümseyerek
yanýmýza geldi ve
Norman'ýn havuzuna
ayaðýný sokmak için bizden izin istedi.
Çocuklara gitmek
zorunda olduðumuzu söyleyince biraz sýzlandýlar.
Norman'dan ayrýlmak
onlara zor gelmiþti.
Doðruyu söylemek
gerekirse ben de onlarla
ayný duygular içersindeydim.
Uçakta giderken,
Norman'ýn yaptýðý ikinci
regresyon denemesinin
birinciden farklý olduðunu
düþündüm. Norman,
çocuklarýn geçmiþ hayatlarýna farklý bir þekilde
giriþ yapmýþtý. Bir önceki
regresyonlarýnda çocuklarýmýn korkularýný geçmiþ
hayatlarýna uzanan bir
köprü gibi kullanmýþtý
ama þimdi yetiþkinlere
uyguladýðý gevþeme ve
telkin yöntemleriyle onlarý
eski hayatlarýna götürmüþtü. Örneðin Chase'e,
Disneyland'daki bir uçan
araba imajýný telkin
etmiþti ve bu iþe
yaramýþtý. Sarah ise nereye gitmesi gerektiðini
ona söylemeyen belirgin
talimatlar olmaksýzýn
Mýsýr'daki hayatýna girebilmiþti. Sarah kendi söz-
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leriyle, Chase'i eski hayatýndaki piþmanlýk duygularýndan kurtulmak ve
bitiremediði dersini
bitirmek üzere seçtiðini
ifade etmiþti. Gerçekten
de bunun etkilerini onun
anne ve babasý olarak gözlerimizle apaçýk bir þekilde görebiliyorduk.
Chase ise geçmiþ hayatýnda oðlu olan kiþiyi bu
hayatýnda arkadaþý olarak
seçmiþti. Aralarýnda derin
bir sevgi ve arkadaþlýk
vardý. Böylesine güzel bir
dostluk iliþkisi belki de
katýldýðý travmatik savaþýn
ardýndan ona sunulmuþ
olan bir rahatlama
hediyesiydi.
Sarah ve Chase'in acýlý
hayatlarýnýn yaný sýra
mutlu hayatlarý da olmuþtu. O an aklýma William
Blake'in þu sözleri geldi:
"Birbirine sýkýca dokunan
neþe ve keder, ebedi ruhun
üzerine giydiði elbisenin
kumaþýdýr"
GEÇMÝÞ HAYAT
CENNETÝ
Florida'dan araþtýrmalarým için yenilenmiþ
bir adanmýþlýkla geri dönmüþtüm. Norman, bana
okumam için bir yýðýn
kitap listesi vermiþti.
Bunlar arasýnda hipnoterapistlerin ve þifacýlarýn
ustasý sayýlan Dr. Milton

Erickson'un kitaplarý, NLP
ve elbet ki geçmiþ yaþam
ve geçmiþ yaþam terapileri
hakkýnda kitaplar da vardý.
Norman'la yaptýðým anlaþma uyarýnca da, hipnozun
temel esaslarýný öðrenmek
üzere kendime bir hoca
tutmuþtum.
Dr. Roger Woolger'ýn
adresini Patrick ve
Cathy'den alarak ona bir
mektup yazmýþ ve kitabýndan inanýlmaz bir þekilde
faydalandýðýmý anlatmýþtým. Ayrýca bir gün
onunla görüþmeyi ümid
ettiðimi de eklemiþtim.
Dr. Woolger bana hemen
cevap vererek, uyguladýðý
atölye çalýþmalarýndan ve
verdiði seminerlerden
bahis etmiþti. Bu çalýþmalarýnýn arasýnda, o yaz
New York'da hafta boyu
sürecek olan bir eðitim
programý da vardý. Evet
þüphesiz ki bu çalýþmaya
gidecektim.
Haziran ayýnýn sonu
geldiðinde Sarah ve
Chase'i annemlere
býrakarak New York'a
doðru yola çýktým.
Woolger'ýn atölye çalýþmasý, gölün kýyýsýndaki bir
binada düzenleniyordu.
Burasý öylesine huzur
dolu bir yerdi ki, konsantrasyonumuzu bozacak
hiç bir sese ve gürültüye

izin verilmiyordu.
Aralarýnda terapistlerin,
psikiyatristlerin, bir sosyal
uzmanýn, avukatýn,
eðitimcilerin, bir ebenin
ve Kosta Rika'lý bir yoga
hocasýnýn bulunduðu on
beþ kiþilik bir grubun
içindeydim. Burasý adeta
bir geçmiþ hayat cennetiydi. Tüm hafta boyunca
birbirimiz üzerinde
regresyon denemeleri yaptýk ve geçmiþ hayatlar
üzerinde konuþtuk.
Roger Woolger'ýn,
tekniklerini grup üyeleri
üzerinde uygulamasýný
dikkatle izliyorduk.
Burada bulunan kiþilerin
kendi geçmiþ hayatlarýný
deneyimlerken yaþadýklarý
inanýlmaz duygulara tanýk
olmak bana çok þeyler
öðretti. Ýnsanlar aðlýyorlar,
sýzlanýyorlar, gülüyorlar
ve yerlerde yuvarlanýyorlardý. Kiþilerin geçmiþ
yaþamlarýyla ilgili
hikayelerine bu kadar
derin bir þekilde dalmalarýna þaþýrmýþ,
Roger'ýn zekice uyguladýðý
telkin tekniklerinin yarattýðý sonuçlara hayran
kalmýþtým.
(Gelecek AY: Konumuza
kaldýðýmýz yerden devam
edeceðiz)
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Kent, Kentli ve
EKOLOJÝ
Özer Baysaling
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nsan kendini olumsuzluklardan
ne kadar soyutlamaya da
çalýþsa, yaþadýðý ortamýn
sorunlarýndan tümüyle
kopamýyor.
Geliþmemiþ þehircilik ve alt yapý
eksikliðinde, yaðmur yaðsa evleri sular
basýyor, kar yaðsa yollar kapanýyor.
Yaðmur yaðmasa kuraklýktan evde
günlerce sular akmýyor. Televizyonda
insanlar "devlet yok mu" diye feryat
ediyorlar. Ýstanbul her kuraklýk, kar ve
yaðmur yaðýþýnda, böyle teslim oluyor
ve çile bitmiyor... Bir yerden, bir yere
gitmek ise ayrý periþanlýk.
Politikacýlar ve onlarýn yandaþý
belediyeciler, Ýstanbul'u "þöyle fetih
ettik, böyle yaptýk... Biz büyüðüz..." vs.
þeklinde hamaset edebiyatý yaparken,
binlerce yýllýk caným kentimizi, saðlýklý
bir alt yapýya kavuþturamayýp, siyasi
çýkarlar uðruna "Mega Köy" haline
gelmesine sebep oluyorlar.
Hiciv ustasý ve sözünü esirgemeyen
Neyzen Tevfik'in þu beyti ne anlamlýdýr;
"Ýstanbul'a vali olan hergelenin,
Kimi daðdan, kimi kýrdan geldi!.."
Kendilerini tanýma fýrsatýna ve onuruna eriþtiðim, bugün artýk aramýzda
olmayan, geçmiþin ünlü mimarlarý
Prof. Asým Mutlu, Prof. ve Affan
Kýrýmlý ile Ýstanbul'un mimarisi üzerine
yaptýðýmýz bir sohbette, her ikisinin de,
yok edilen mimari deðerler ve kötüye
giden þehircilik açýsýndan karþýlýklý
aðladýklarýna þahit olmuþtum.
Bu kötüye gidiþin nedenleri
araþtýrýlýnca, kent, kentli ve ekolojiyi

43
de irdelemek gerekiyordu.
Kentli ve yurttaþ; sözcüðü
Latince'deki "Civitas-Uygarlýk"
sözcüðünden türemiþtir. Arapça'da ise
"Medine" kent anlamýna gelmekte ve
"medeniyet" sözcüðü de ayni kökten
türemektedir. Bu nedenle kentler,
uygarlýk ve medeniyet ölçüsü olarak
görülmüþtür.
Kentlerin oluþmasýna sebep etkenlerin en önemlisi "Sanayi Devrimidir."
Yeni üretim biçimleri kentlerde iþ
imkanlarý yarattý. Bu da kýrsal alandan
göçü hýzlandýrdý. Modern ulaþým
araçlarý kentlerin çok rahat büyümesine
yol açtý. Bu büyüme kentlerdeki
topraðýn deðer kazanmasýna sebep
oldu. Yeni yapýlaþma, malzeme ticareti
ve depolama, teknik sistemlerini de
geliþtirdi. Ancak iyi bir planlama
olmayýnca, kýrsal alanlardan kentlere
doðru akýn, bütün kentlerin problemi
olmuþtur.
Ýngiliz tarihçi Childe, uygarlýðý
kentleþme ile özdeþleþtirir. Antropolog
McCormick'e göre ise kentleþme,
toplumsal örgütlenme ile eþdeðerdir.
Kültürel, siyasal ve dinsel kurumlarýn
doðuþu da kentleþmeyi geliþtirmiþtir.
Üretim fazlasý, kurumlaþma, uzmanlaþma, ticaret, sanat, spor vs. gibi sebepler kentleri büyütürken, servetin
yoðunlaþmasýna, nüfusun artarak
toplumun sýnýflara bölünmesine yol
açtý.
Büyümekte olan kentlerin düzenli
geliþmesine yardým edecek en önemli
konu "Kent Planlamasý-Þehircilik" dir.
Bunun amacý ise; herkese eþit hizmet
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ve saðlýklý bir yaþam saðlanmasýdýr.
Halkýn ihtiyacýna göre düzenlemeler
yapmak, eðitim, ulaþým, trafik, yol,
altyapý, saðlýk, eðlence, yeþil alanlar
vs. hep kent planlamasýný içerir. Bütün
bunlar yapýlýrken; tarihsel, doðal ve
kültürel deðerlere zarar vermeden, dengeleri bozmamaya özen gösterilir.
Plansýz þehirleþme hava kirliliðini de
beraber getirmiþtir. Bunun en önemlisi
ýsýtma sisteminden kaynaklanmaktadýr.
Diðer sebep topografik ve meteorolojik
þartlar nazara alýnmadan yapýlan yanlýþ
yerleþimdir. Trafik de bir diðer önemli
hava kirliliði sorunudur.
Kent planlamalarýnýn en zor kýsmý,
uygulama aþamasýdýr. Bunun sebebi de,
çok çeþitli çýkar gruplarýnýn, uygulanacak doðru planý durdurmak veya
kendi isteklerine göre deðiþtirmek için
çalýþmasýdýr. Bu konuda çeþitli baský
gruplarý oluþtururlar.
Gerçek kentleþme; örgütlenme, iþ
bölümü, uzmanlaþma, kent kültürü ve
deðerlerinin benimsenerek oluþmasýdýr.
Böylece kentlinin nitelikleri de; laiklik,
bireyleþme, anonim iliþkiler kurma ve
akýlcý davranma olmalýdýr.
Ahlaki deðerlerin bozulmasý
Plansýz kentlileþme, sürekli deðerler
aþýnmasýna sebep olurken, kültürel
yýpranmayý da beraber getirir. Bu yüzden; "Geleneksel yapýdan gelen birçok
deðer yok olurken, bunlarýn yerine yeni
deðerler oluþturulamamýþtýr."
Ýþte yozlaþma denilen þey de budur.
Baþkalarý pahasýna bir nevi egoistçe
bireyleþme. Bu bireyleþme, yozlaþma
dediðimiz bozulma ve bunalýmlarla,
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zevksizliklere, yeni müzik türlerinin
oluþmasýna, eðlencenin ve eðlenenlerin
nitelik ve niceliklerinin deðiþmesine,
adetlerdeki inceliðin yok olmasýna ve
daha birçok çöküntü ve deðiþime yol
açmaktadýr.
Hýzlý kentleþmeyi hazýrlayan sebeplerden biri de sosyal olaylar ve ekonomidir. Köyden kente göç olduðu gibi,
savaþlar ve baskýlar nedeniyle de insanlar yerlerini deðiþtirmektedirler. Ýnsanlarýn belirli bölge kültürüne alýþmasý
zaman almakta ve eðitimsiz olanlarda
pratik alýþkanlýklar geliþmektedir.
Zenginlik ve köþeyi dönme ideolojisi,
bu yoksul ve eðitimsiz insanlarda daha
çok gözükür. Çoðunluðu ya vurup
kýrarak, basýp geçerek kazanma yoluna,
bu yolda da baþarýlý olamadýðý zaman
da "acýnma" duygusallýðýna girer. Batý
toplumunda "Pathos" denilen bu
duygu, bizde dertli þarkýlarla, jilet
vurma þeklinde kendini gösterir. Bu da
düþmanca duygularýn daha çok
geliþmesine neden olur.
Kentleþmede kentlinin kültürü; önce
yerel kültüre sahip çýkmaya çalýþarak,
evrensel kültür sentezini ve evrensel
deðerleri oluþturma çabasýyla yavaþ
yavaþ þekillenecektir.
Eski Ýstanbullularýn alýþýk olduðu
nezaket kurallarý daha ince ve duyarlýydý. Gerçekten benim zamanýmda Ýstanbul, bozulmamýþ olup, daha güzeldi.
Þimdi ise kurnazlýðý akýldan üstün
görmemizin bedelini ödüyoruz.
Ben gene de; bilim adamlarý,
sanatçýlar, devlet ve çeþitli kuruluþlar,
akýlcý ve bilimsel çözümler arayarak
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kentimiz ve kentlimizle ilgili sorunlara
çözüm getirilebileceðine inanýyorum.
Ancak çevre kirliliði açýsýndan, büyük
ümitsizlik içindeyim.
Çevre kirliliði ve "benden sonra
tufan"
Geçtiðimiz yýllarda bir arkadaþýmýn,
denizlerimiz ve balýklarýmýz hakkýnda
bir konferansýný dinlemiþtim.
Marmara'daki 200 küsur balýk cinsinden, bugün on civarýnda balýk türü
kalmýþ. Bunlarýn çoðu da zehirli
kimyasal madde içeriyormuþ.
Bundan iki asýr evvel Locoto'lu
çocuk, kýzýl derili kabilesindeki yaþlý
bilge dedesine; "Yaþam nedir?" diye
sormuþ.
Yaþlý bilge dede þöyle cevap vermiþ:
"Geceleyin bir ateþböceðinin saçtýðý
ýþýktýr. Kýþýn bufalonun soluðudur.
Þunu iyi biliyoruz çocuðum, dünya
insana ait deðildir... Ýnsan dünyaya aittir... Büyük geniþ ovalarýn, güzel
tepelerin, kývrýlarak akan ýrmaklarýn
vahþi olduðunu düþünmüyorduk biz...
Yalnýzca beyaz adama göre doða
vahþiydi... Etrafýmýz yüce gizemin bize
verdiði nimetlerle doluydu...
Ormandaki bütün hayvanlar, beyaz
adamýn yayýlmasýndan kaçmaya
baþladýðýnda, iþte o zaman bizim için
vahþi batý baþladý..."
Edinilen bilgilere göre, son yirmi beþ
yýlda dünyada, Türkiye'nin yaklaþýk üç
misline yakýn ormanlýk alan yok olmuþ.
Bir bilim adamýnýn dediði gibi;
"iklim ve tabiat vahþi bir hayvan
gibidir. Tahrik etmeye gelmez."
Saat baþý, yeryüzündeki birkaç tür
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cinsi yok oluyormuþ! Ýklim, enerji,
balýkçýlýk, ormanlar, su zehirli maddeler ve atýklar sonucu kirleniyor. Sera
etkisi ve küresel ýsýnma felakete
dönüþmek üzere. Ozon tabakasýnýn
delinmesi küresel ýsýnmaya, kutuplarýn
erimesine ve zararlý birçok oluþuma yol
açmakta. Kuþ gribi, öldürücü virüsler,
keneler ve daha nice öldürücü hastalýklar devreye girdi. Kanser hastalýklarýnda müthiþ artýþ var.
Ormanlýk alanlarýn süratle yok
olmasýyla yaðýþ miktarý da azalýyor.
Kuraklýk artarak toprak çölleþiyor.
"Topraðý çölleþtirenlerin vay haline!.."
"Neden anlatýyor öðretmen,
Ölümün coðrafyasýný derste?!.."
P.Neruda, yukarýdaki dizeyi
muhtemelen, birbirlerini savaþlarla yok
etmeye çalýþanlar için yazmýþ. Oysa
çok yakýn gelecekte, bozulan ekolojik
denge yüzünden, esas ölümün
coðrafyasýnýn ne olduðunu göreceðiz.
Hava kirliliðinin nedenleri plansýz
þehirleþme ve endüstridir. Bunlar
kimyasal ve radyoaktif olarak hýzla
artýyor. Gürültü kirliliði vs. de cabasý.
Sonuçta bizler, bilerek veya bilmeyerek çevreyi kirletiyoruz. Hýzla artan
bir þekilde, yaklaþýk elli seneye bile
varmadan, ekolojik açýdan dünya
yaþanmaz hale gelecekmiþ.
Oysa doða bir bütün. Doðada her
þeyin bir sýnýrý bulunuyor ve bu sýnýrlara kadar kendini yenileyebiliyor.
Doðadaki bir tetikleyici ise, zincirleme
olarak bütün dengeyi bozuyor. Örneðin
kilometrelerce ötede, topraða karýþan
bir zehirli madde, seneler sonra kilo-
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metrelerce ötede ortaya çýkabiliyor ve
diðer dengeleri tetikleyebiliyor.
Bu konulara duyarlý Ýngiliz Sara
Parkin Avrupa Parlamentosunda þöyle
haykýrmýþ; "Öyle duygusuz, öyle sessiz, öyle coþkudan yoksunuz ki, sonunda kendi yok oluþumuzu izleyip, sahneden çekilecek son tür haline gelebiliriz.
Hepsi bittikten sonra, mezar taþýmýzdaki yazý da, durumumuzu yansýtacak
sefillikte olurdu: 'Olacak olaný gördüler
ama, durduracak akýldan yoksundular!..'"
Ne yazýk ki bilginin gerçek soyluluk,
kimsenin yaðma edemeyeceði tek
zenginlik olduðunu öðrenip, düþünmemize bile vakit kalmadý. Kaba
kuvvet yýktý, iyi güç yok oldu. Dünya
hala menfaat çatýþmalarýnýn
kýsýrdöngüsü içinde. Doðayý kurtarmak
için köklü tedbirler alýnamýyor.
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Bir gün baktýk ki; bizim de
daðlarýmýzý, tepelerimizi, yemyeþil
Boðazýmýzý, çayýrlarýmýzý, park ve
bahçelerimizi gecekondular, tamirciler,
oto galerileri, kebapçýlar sarmýþ...
Eskinin bembeyaz bulutlarý bile sýkýntý
veren griliðe dönüþmüþ. Yaðmurlar
tutkulu bir mevsim zevki olmaktan
çýktý. Her zaman yeni ümitlerle beklediðimiz mevsimlerin, daha yarýsý
geçmeden, biran evvel bitsin istiyoruz.
Ekoloji, çevre, insan, insan erdemleri,
insan kültürü, insan eylemleri her þey
ama her þey kirleniyor. Bu bakýþ açýsý,
gereksiz karamsarlýk olmasa gerek.
Nerede ailece, sevgiyle ve þükürle,
nimetleri paylaþtýðýmýz, hormonsuz
sofralardaki mutluluk... Nerede huzur
içinde yaþadýðýmýz o güzelim
mahallemiz, þehrimiz!..
"Hey gidi, eski günler hey!."
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NEREYE GÝDÝYORUZ?
Iþýk Menderes (*)
"Yaratýlmýþ bütün varlýklar seven
durumundadýr." Muhyiddin-i Arabi
Biz âþýklar - âþýk olduðumuzu bilmesek bile- eve dönen yolcularýz. Tanrý
özlemiyle çarpýyor yüreðimiz. Ve
dedikleri gibi, eðer aþk ve savaþta
her þey mübahsa, o zaman yuvaya
dönüþümüzü kolaylaþtýracak, yolculuðumuzu hýzlandýracak, Yaratan'la
aramýzdaki perdeleri birer birer söküp
atacak bütün yöntemler geçerlidir.
Ancak ... Þu günlerde iþ çýðýrýndan çýktý sanki... Bu özlem baþýmýzý
öyle bir döndürdü ki; rüzgârda savrulan yapraklar misali, çýfýt çarþýsý
haline gelen spiritüel bilgilere kaptýrdýk kendimizi. Neyin doðru, neyin
pek doðru "olamayacaðýný" mantýk
terazisine oturtmadan.
1980'li yýllarda ivme kazanarak
hepimizin içine ferahlýk veren,
inancýmýzý güçlendiren, parlak bir
insanlýk geleceði vaat eden o güzelim
yeniçað çaðrýlarýnýn bir bölümü, komplo teorilerini andýran kurgusuyla afet
senaryolarýna dönüþtü. Sadece
birkaç seçilmiþin kurtulabileceðini
iddia eden, biraz bilim, biraz
varsayým ve bol bol dedikodu ile tarihini 2012 yýlý olarak gösterdikleri
kaçýnýlmaz kýyametin felaket alâmetlerini sayýklar oldular. Dünyadaki dini
fanatizmle ayný oranda artýþ gösteren
yeniçað uçukluðu, ýþýkla karanlýðýn uç

noktalara geldiðine delalet ediyor.
Evet, evrenimiz çok hýzlandý. Ýlahi ýþýk
saðanak yaðmuru gibi ruhumuzu ve
Bedenimizi yýkarken, gelen bilgiler de
yoðunlaþtý. Uyanýyor muyuz? Elbette.
Hem de, þüpheye yer býrakmayacak
bir þekilde.
Ama, uyanýþýmýzýn belli bir günde ve
ansýzýn gerçekleþeceðini düþünmek;
dünya dýþý varlýklarýn "Nanu Nanu...
Biz de sizleri çok özlemiþtik, nihayet
kavuþtuk!" nidalarýyla bizlere battaniye ve erzak daðýtacaklarýný beklemek; kendi üzerinde çalýþmayan,
genellile adýna hepimizin aþina
olduðu gezegenlerin sakinlerinden
gelen, vahiylere uymayan ya da belli
bir spiritüel öðretiyi takip etmeyip
baþýboþ veya kapalý dolaþanlarýn,
takriben 2012 yýlýnda, kulaklarý çekilerek, kînatýn ücra bir köþesinde tek
ayak üzerinde cezalandýrýlacaklarýna
inanmak son derece çocukça.. Bu
dehþetengiz saçmalýk, "Biz en iyisini
bilip en doðrusunu söyleriz" diyen;
kâh parayla kâh güçle ya da her
ikisiyle beslenen egolarýn ürünüdür.
Ve deðiþik kisveler altýndaki þizofrenik
yapýsýyla global bir fenomene
dönüþmüþtür.
Hâl böyleyken, artýk bir lâhza durmalýyýz.
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Yaþamýmýzýn nereye gittiðini
incelemeli; inanýþlarýmýzýn bizi dingin
kýyýlara mý, yoksa fýrtýnalý yamaçlara
mý sürüklediðini tahlil etmeliyiz.
Cazibesine kapýldýðýmýz insanlarý ve
öðretileri mikroskobun altýna koymak,
onlarý deðiþik referanslarla karþýlaþtýrmak cesaretini göstermeliyiz. Sürü
psikolojisinden sýyrýlmalýyýz. Varoluþ
amacý sadece ýþýðýmýzý güçlendirmek
olan karanlýðýn, dâhiyane planlarla
bizi ayartmak istediðini aklýmýzdan
çýkarmayarak; kültür ve gelenek farký
gözetmeden, zamanýn sýnavýna
dayanabilmiþ tüm bilgelerin sözlerinden feyz alabilmeliyiz. Sormayý,
sorgulamayý ve araþtýrmayý hiç býrakmadan, bilimin son bulgularýný bilgilerimize eklemeyi ihmal etmemeliyiz.
Eðer Tanrý'nýn "Aþk" olduðuna, insanlýðýn da birliðe doðru gittiðine inanýyorsanýz, bu "Biz" le baþlayan sözlerin
nedenini araþtýrmayý kendinize borç
biliniz.
Sözde, dersini çalýþmayanlarýn,
hayatlarýný filanca tarihinde yitirip
ikmale kalmalarý fikri ruhunuzu
gerçekten hoþnut ediyor mu?
Yaratýlýþýn ta en baþýndan beri nice
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maceralar yaþadýðýmýz öteki
parçalarýmýzýn, yani diðer ýþýk zerrelerinin ihmal ediliþi, terk ediliþi size
mantýklý geliyor mu? Daha da ötesi,
bunca yolu hep birlikte arþýnladýktan
sonra, aslýnda kendisiyle oyun
oynayan Yaratan'ýn bazýlarýmýzý
seçip, anlayýþlarý optimum düzeye
gelmemiþ bazýlarýmýzý safdýþý etmesi
sevginin yasasýna ters düþmüyor
mu?
"Ululuk ve büyüklük, ateþlerin içinde
bir bahçedir." diye yazmýþ Muhyiddini Arabi, "Kalbim onun her çeþidini
kabul etmekte. Bu ceylanlarýn
otladýðý bir çimendir. Bu, Hristiyan
rahiplerinin toplandýðý yerdir. Bu, putperestlerin mabedidir. Bu, hacýlarýn
Kâbesidir. Bu, Tevrat'ýn levhalarýdýr.
Bu, Kuran'dýr. Ben sevginin dinine
tabiyim. Sevginin develeri hangi
yoldan giderse, ona þahitlik ederim.
O'dur benim inancým."
Öyleyse sorarým, sizin katýlmayý
seçtiðiniz kervan nereye gitmektedir?
(*) Ýmdat, üstad aranýyor adlý kitabýndan.
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