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Sevgili Dostlar
Geçimimizi saðlamak, ekmeðimizi kazanmak için yaptýðýmýz iþleri düþünelim. Neyi yapýyorsak hepsini, aslýnda karþýmýzdakine hizmet için yapmaktayýz
ve karþýmýzdakinden de hizmet almaktayýz. Fýrýndan aldýðýmýz ekmeði
parasýný vererek alýyoruz, ama o paranýn yüz mislini, bin mislini harcasak da
biz o ekmeði o hale getiremeyiz. Kapýmýza suyu, sütü getiren satýcý, para
kazanmak için yapýyor bunu. Ama o bu iþi küçümseyip yapmasa, bir yapan
bulunmasa, o hizmetten mahrum kalýrýz. Böyle düþünmeyi geniþletirsek fark
ederiz ki, bir toplumdaki bireyler, birbirlerini tanýsa da tanýmasa da, aslýnda
karþýlýklý haklarla birbirlerine sýký sýkýya baðlýdýrlar. Hizmetin karþýlýðý maddi
olarak ödense de ruhsal planda borçlu kalýnabilir. Çünkü bizler, tüm insanlar
ayný özden, bizi Yaratan’ýn sevgisinden varedildik. Bizler hapimiz, ta en baþtan öz kardeþleriz. “Bir hizmet alýnýr, bedeli ve karþýlýðý ne ise ödenir” mantýðý ile otomatik bir alýþveriþ düzeni yanýltýcý olabilir. Çünkü var edilmiþ
olmak bizi baþlý baþýna borçlu kýlmaktadýr ve bu borcu birbirimize iyi yaptýklarýmýz ve iyi verdiklerimizle ödeyebiriz ancak. Kaderlerimiz, haklarýmýz
görünenin de ötesinde birbirine baðlýdýr. Bunu fark edip herkese saygýlý sevgi
gösterenlere, herkese deðer verenlere, otomatik olarak yapýlan hizmetlerin
daha bilinçlini, daha gönülden olanýný, daha güzelini, hayýrlýsýný yapmaya
çalýþanlara ne mutlu. Onlar herhalde þu bilgiyi en iyi yaþayanlardýr:
“Ne güzeldir vermek, güzeli vermeyi bilmek ve vermekle tamam olmak. Ve
biliniz ki, tam olmaktýr ancak, O’nun sizin için, sizi beklediði yere varmak.”
“Gönülden vermedikleriniz için baðýþlanmak dileyiniz. Çünkü o, haksýzca
verdiðinizdir. Size huzuru getirecek, yalnýz gönülden vereceðinizdir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Bedeni arzularý tatmin
esnasýnda ruh bir takým
bilgiler ve görgüler
kazanýr. Ýþte ruhu
olgunlaþtýran bu
bilgiler ve görgülerdir.
Yoksa bizzat arzularýn
peþinde koþmak, onlarýn
tatmininden baþka bir þey
düþünmemek, insaný
arzular bataklýðýna
gömdükçe gömer.
Bunun neticesinde
dünya maddesi en büyük
gaye olur. Ruhun
ihtiyaçlarý unutulur.
Böyle bir durum ise
tekâmüle aykýrýdýr.

Nefisle
Mücadele

Dr. Refet Kayserilioðlu
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Erdem - Nefisten,
nefse hakim olmaktan,
nefsaniyetten bahsediyorsunuz. Bunlarla
kastettiðiniz mânâyý
iyice açýklar mýsýnýz?
Özden- Ýnsan bir ruh
olarak ebedi tekâmül
yolundadýr. Dünya
tekâmülü bu sonsuz
tekâmülün dünyaya ait
küçük bir parçasýdýr.
Fakat alýnan birçok ruhi
mesajlardan da
anlaþýldýðý gibi çok
mühim bir parçasýdýr.
Dünyada tekâmül edecek
bir ruh dünya maddesine
baðlanacak ve o maddeden kendisine bir beden
(yani dünya vasýtasý)
yapacaktýr. Ýþte ruhun
böyle bir bedene baðlanmasý onda dünya maddelerine olan alâka ve
arzuyu doðurur. Bütün
bu arzu ve alâkalar ilk
anda çok þiddetlidir,
büyük bir ihtiras
halindedir. Ýþte bütün bu
arzu ve alâkalarýn
toplamý insanda nefis
denilen þeyi hasýl eder.
Nefse uygun davranýþlara
da nefsaniyet diyoruz.
Erdem - Bu izahatýnýzdan anladýðýma göre
insanda nefsaniyetin
bulunuþu onun dünyada
bulunuþunun zaruri bir
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neticesidir ve olmasý da
lâzýmdýr. Buna göre,
tekâmül için nefsaniyetten kurtulmak lâzýmdýr
sözü biraz manâsýz
olmuyor mu?
Özden - Dünya
tekâmülünü yapmamýz
için bir bedenimizin
olmasý þarttýr. Ruhumuz
bir bedene baðlanýnca da
bir takým bedeni arzular
beliriyor. Gaye olan
tekâmüle ulaþmak için
bu arzulardan tedricen
kurtulmak lâzýmdýr diyoruz. Burada ilk bakýþta
bir zýtlýk varmýþ gibi
görünüyor. Ama biraz
tetkik edince görüyoruz
ki böyle bir zýtlýk yoktur.
Evet bedeni arzular
topluluðu yani nefsaniyet
zaruri olarak meydana
geliyor. Ve baþlangýçta
bulunan ruhun tecrübe ve
bilgi noksanlýðý yüzünden de bu arzular ihtiras
derecesinde oluyor.
Lâkin beden, ruh için bir
gaye deðildir ki. Ona
baðlanmaktan doðan
arzular mazur görülsün.
Beden ruhun dünyadaki
tekâmül vasýtasýdýr.
Doðan arzular da o vasýtadan istifade için lâzým
olan ikinci derecedeki
vasýtalardýr. Esas gaye
ruhun olgunlaþmasýdýr.

Erdem - Ýyi ama ruhun
olgunlaþmasý bedeni
arzularý tatmin ederek
olacaktýr. Onlardan kurtulmak ne demektir?
Özden - Bedeni arzularý tatmin esnasýnda ruh
bir takým bilgiler ve
görgüler kazanýr. Ýþte
ruhu olgunlaþtýran bu bilgiler ve görgülerdir.
Yoksa bizzat arzularýn
peþinde koþmak, onlarýn
tatmininden baþka bir
þey düþünmemek, insaný
arzular bataklýðýna
gömdükçe gömer. Bunun
neticesinde dünya maddesi en büyük gaye olur.
Ruhun ihtiyaçlarý unutulur. Böyle bir durum ise
tekâmüle aykýrýdýr.
Çünkü tekâmül edecek
olan ruhtur, beden
deðildir. Öyle olsaydý
bedeninin ihtiyarlayýp
çökmemesi icap ederdi.
Halbuki tersini görüyoruz. Bedeniniz çöküntüye giderken ruhunuz
olgunlaþmakta kudretlenmekte devam ediyor.
Erdem - Bedeni arzular ruhun olgunlaþmasýna
engel oluyorlarsa neden
bu arzular olmuþtur?
Sonra nasýl oluyor da
nefsanî arzularý tatmin
esnasýnda ruh bilgi ve
görgü sahibi oluyor?

SEVGÝ DÜNYASI
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Özden - Yukarýda da
söylediðim gibi bu arzularýn olmasý lâzýmdýr. O
arzularladýr ki, biz
bedenin ihtiyaçlarýný tatmin ederiz. Bir zaruri
ihtiyaçlarýn tatmini için
arzu duymak vardýr; bir
de arzuyu gaye edinip
ihtiyaçtan fazlasýný da,
hiç lâzým olmayacak
olaný da istemek vardýr.
Ýnsan böylece isteklerinin
kölesi haline geldi mi
onun ruhen olgunlaþmasý
çok yavaþlamýþ, ýstýraplý
neticelere doðru koþmaya
baþlamýþ demektir. Ýlâhi
nizam ise tekâmül yolunda varlýklarýn uzun müddet durmalarýna müsaade
etmez. Tabiatýn tartýþmasýz ve asla önünde
durulamayacak olan
kudretleri onu yerden
yere atarak nefsaniyetinden kurtulmaya zorlar. En baþta kendi ruhu
yeterli hýzda tekâmül
edemeyiþinin karanlýklarýyla bunalýr. Çünkü
tekâmül ruha her an
aydýnlýklar ve nurlar
katan, ona böylece huzur
ve hazlar veren bir
süreçtir. Ruhun bu arzularýn tatmini esnasýnda
bilgi ve görgü sahibi olabilmesi ise, o esnada

yaptýðý tecrübelerle ve
mücadelelerle olur. Ayný
zamanda arzulara esir
olmanýn insaný gaddarlýða, zulme, egoistliðe
sürüklediðini, bunun da
daima ýstýraplý neticeler
doðurduðunu görür.
Erdem - Þimdi bu iki
zýt hali, nasýl baðdaþtýracaðýz ve hayatýmýzda
nasýl tatbik edeceðiz?
Yani bir yandan arzularý
tatmin etmek lâzýmdýr,
bir yandan da onlarý
önlemeye çalýþmak
lâzýmdýr.
Özden - Yanlýþ anlaþýlmasýna mani olmak için
hemen belirteyim ki:

Bütün arzularýmýzdan kurtulmak, diye
bir þey yoktur. Yalnýz
nefsani arzularý
azaltmak ve onlarý
zaruri ihtiyaç
kadrosuna kadar
daraltmak lâzýmdýr.
Yani dünyada
yaþamak için zaruri
olan ihtiyaçlarýn
tatminini istemek
lâzýmdýr. Bunlarý
nefsani arzu olarak
saymayacaðýz.

Fakat ayný zamanda
baþkalarýnýn ihtiyaçlarýný
da düþünüp onlara da
elimizden gelen yardýmý
yapacaðýz. Böylece vicdani bir hareket de yapmýþ olacaðýz. Vicdani
hareketlerin miktarý arttýkça o yöndeki arzularýmýzýn sayýsý
çoðaldýkça nefsani arzularýmýzý önlememiz de
kolaylaþýr, saadetimiz de
artar.
Erdem - Fakat bir
lokma bir hýrka zihniyetiyle hareket edince
de çalýþmalar, ilerlemeler
ve ilmi terâkkiler olmaz.
Ýnsan daima daha iyi
durumlara geçmeyi
isteyecektir ki gayret sarfetsin, kudretini ve bilgisini artýrsýn. Aksi halde
miskinliðin içine
gömülür gider.
Özden - Durumunu
iyileþtirmeyi istemesi
daima çalýþýp gayret
etmesi elbette lâzýmdýr.
Fakat bu ilerlemeyi yalnýz kendi nefsine yönelik
þekilde kullanmamasý da
gerektir. Aksi halde, yalnýz kendisini düþünenlerden ibaret bir topluluk
devamlý çekiþmelerin ve
huzursuzluklarýn bulunduðu bir topluluk olur.
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O halde ilerlemeyi,
yükselmeyi, zengin
olmayý isterken de birinci
planda, böylece
baþkalarýna daha çok
hizmet edebilme imkânlarýna kavuþmayý samimi
olarak isteyeceðiz.
Erdem - Böyle bir
isteði duyabilmek için
insanýn oldukça ileri
olmasý lâzýmdýr. Herkes
bunu duyamaz.
Özden - Ýþte onun için
de nefsani arzularla
devamlý mücadele etmek
lâzýmdýr. Nefsani arzularla mücadele eden bir
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kimse onlara hakim
oldukça egoizmasýndan
kurtulur, sencilliðe doðru
kayar.
Esasen bir harekete
"nefsanidir" damgasýný
vurduran ondaki bencilliktir. Vicdani hareketler
sencilce hareketlerdir.
Nefsani hareketler ve
istekler her iyi þeyin kendisine ait olmasýný istemek, baþkasýný kýskanmak, haset etmek,
fedakârlýk göstermemek,
herkese yardýmdan kaçmaktýr.
Vicdani hareketler ise

tersine sevgi, fedakârlýk,
yardým, baþkalarýný teselli, merhamet v.s. gibi
þeylerdir.

Peygamberliði ve Hadisleri
Deðerlendirme Ölçütleri
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

SEVGÝ DÜNYASI

KURAN'I
HZ. MUHAMMED YAZMAMIÞTIR
Mekke'nin ileri gelenleri gizli bir toplantý yapýyorlardý. Ýçlerinden en akýllýsý
olan Mugire oðlu Velid toplantýyý yönetiyordu. Amaçlarý, yavaþ yavaþ yandaþlarýný arttýrmakta olan Hz. Muhammed'e
karþý alýnacak önlemleri belirlemek, onu
lekeleyecek etkili bir sözde aðýz birliðine
varmaktý.
Ýçlerinden bazýlarý:
"Muhammed kâhindir diyelim" dediler.
Velid itiraz etti:
"Onun sözleri, kâhinlerin mýrýltýlarýna,
dýrýltýlarýna, kafiyeli sözlerine benzemiyor"
"Muhammed delidir diyelim" teklifinde
bulundular.
Velid:
"Muhammed'in hali bu iddiayý temelinden çürütür" diyerek bu sözü de kabul
etmedi.
"Muhammed büyücüdür diyelim"
dediler.
Velid bu fikri de beðenmedi. Onun
üfürükçülük yapmadýðýný, sihirbaz marifetlerinden de hiçbirini göstermediðini
söyledi.
Uzun tartýþmalardan sonra, Peygamberin sözlerinin oðulla baba; karý ile koca
arasýný açtýðýný; her yerde fitne ve fesada
sebebiyet verdiðini, yani onun "söz
büyücüsü" olduðunu kabul ettiler.
Ona ne yalancý diyebilmiþlerdi, ne
düzenbaz, ne þöhret düþkünü, ne deli, ne
de saralý!..
"Söz büyücüsü" gibi hiçbir anlamý
olmayan bir lâfýn o gün bile arkasýna
düþen olmadý. Þimdi ise buna gülüp
geçilir. Onun her yaptýðýnda bir kusur bulmaya çalýþan yerli yabancý yeminli düþ-
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manlarý hariç; tarih boyunca saðduyu
sahibi herkes; davasýna inanmýþ, bu yolda
hayatýný ortaya koymuþ bir öncüyle, bir
yüce ruhla karþý karþýya bulunduðunu
onaylamaktan geri durmamýþtýr. Ancak
onun peygamber olduðuna inanmayanlar
burada bir de þu ilâveyi yapýyorlar: "Hz.
Muhammed'in üstün kiþiliðinden kuþku
duymamakla beraber Kuran'ýn Tanrý
Katýndan vahiy yoluyla geldiðini kabul
etmiyoruz. Herhalde Hz. Muhammed,
Kuran'ý kendi yazdýðý halde, sýrf insanlara
etkisi fazla olsun ve onlarý doðru yola
daha çabuk çeksin diye ona esrarengiz bir
hava vermek istedi. Eðer ben yazdým
deseydi sözlerine bir kiþi bile kulak vermeyecekti."
Ýþte birçoklarý Kuran'ý, Hz. Muhammed'in yaþamýný ve o dönemin koþullarýný
iyice inceleyip üzerinde yeterince düþünmedikleri için böyle konuþuyorlar...
Þimdi Kuran'ý Hz. Muhammed'in yazmadýðýnýn, yazamayacaðýnýn delillerini
üç baþlýk altýnda kýsaca sýralamak istiyorum. Özellikle son baþlýktaki pozitif bilimlerle ilgili âyetler bugün hepimiz için
çok doyurucu kanýtlar sunmaktadýr...
1- PEYGAMBER OKUMA-YAZMA
BÝLMEZDÝ: Bunun ispatýný hiçbir tarihi
belgeye baþvurmadan Kuran'da Hz.
Muhammed'e hitap eden þu âyetin mantýkî incelemesiyle kolaylýkla yapabiliriz:
* "Sen bundan evvel hiçbir kitap okur
deðildin. Elinle de onu yazmadýn. Böyle
olsaydý bâtýl söyleyenler elbette kuþkulanýrlardý" (Ankebut - 48)
Eðer peygamber okuma-yazma bilseydi
bu âyet gelir gelmez, o zamana kadar ona
inanmýþ olanlar bile:"Senin kitabýn yalan
söylüyor" diyerek yanýndan uzaklaþýrlardý. Çünkü o 40 yýldýr onlarýn arasýnda
yaþýyordu. Bu âyete o dönemde ne yan-
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daþlarý, ne de düþmanlarý hiçbir itirazda
bulunmadýklarýna göre peygamberin
ûmmî, okuma yazmadan uzak biri
olduðuna rahatlýkla inanabiliriz.
"Bundan 1400 sene önce gazete yok,
radyo yok, televizyon yok, internet yok;
çölün ortasýnda, bedevilerin arasýnda
yaþayan üstelik okuma-yazma da
bilmeyen bir adam Kuran'daki bu kadar
bilgiyi nereden buldu da söyledi?!.." diye
soruyorum.
Cevap hazýrdýr:
"Peygamber 40 yaþýna kadar zaman
zaman kervanlarla seyahatler yaptý. Bu
bilgileri karþýlaþtýðý hahamlardan, papazlardan öðrenmiþtir!.."
Düþünün ki koskoca Kuran kulaktan
dolma birkaç malûmatla yazýlmýþ?!..
Yine uzun tarihi araþtýrmalara girmeden
bu cevabýn yanlýþlýðý kolayca ortaya konabilir. Evet Kuran'da Tevrat ve Ýncil'de
geçen pek çok olaydan söz edilir. Ama
týpatýp aynýsý deðil, yanlýþlarý düzeltilerek
ve ilâve nice bilgiler eklenerek. Üç kitabý
da karþýlaþtýrmalý olarak okuyanlar için
bunun sayýsýz örnekleri var. Meselâ
Tevrat'ta ismi bir kez geçen Zülkarneyn
hakkýnda Yahudiler ilâve bilgiler talep
ettiklerinde Hz.Muhammed'e vahiyle çok
detaylý tam 16 âyet geldi. Bunlarý o
dönemde bilen tek kiþi bile yaþamýyordu
dünyamýzda.
Ýncilleri ve Ýslâm dinini çok iyi bilen bir
Hýristiyan arkadaþým: "Kuran'da Hz.
Ýsa'nýn çamurdan kuþlar yaparak onlarý
dirilttiði anlatýlýyor; ama Ýncillerde böyle
bir þey yok!.." diye kuþkusunu belirtmiþti.
Hz. Muhammed'den 300 yýl önce
ortalýktaki pek çok Ýncil'den sadece dördü
resmiyet kazanmýþ, diðerleri olabildiðince
yok edilmiþ, yasaklanmýþtý. Bunlara
"Apokrif Ýncil" diyorlar. Türkiye'de

bulunmayýp Almanya'dan getirttiðim
Apokrif Thomas Ýncilinde þöyle bir olay
anlatýlýyordu:
"Hz. Ýsa, çocukken Yahudilerin çalýþmasýnýn yasak olduðu Sebt (Cumartesi)
gününde, çamurdan kuþlar yapýyor;
babalýðý kýzýp da kuþlarýn üzerine
yürüyünce küçük Ýsa'nýn: 'Kaçýn, sizleri
parçalayacak!' demesi üzerine çamur
kuþlar canlanýp uçuyorlar."
Görülüyor ki Kuran'da hahamlarýn,
papazlarýn bile hiç bilmediði birçok
konunun dile getirilmesi, onun öyle
derme çatma bilgilerle, ûmmî bir kimse
tarafýndan yazýlamayacaðýný apaçýk
ortaya koymaktadýr.
Hele bir de Kuran'ýn edebi deðerine göz
atýnca bunun imkânsýzlýðý daha da anlaþýlmaktadýr.
II- KURAN'DAKÝ
BÜYÜK EDEBÝYAT
Þairliðin doðuþtan baþladýðý, daha
çocukluktan ürünlerini verdiðini belirten
güzel bir beyit var:
Þair, þair doðar anadan
Âsarý görülür iptidadan
Peygamberin devrinde Araplarýn en çok
deðer verdikleri þiir ve edebiyattý. Birinci
gelen þiirler Kâbe'nin duvarýna asýlýrdý. 40
yaþýna kadar Hz. Muhammed'in bir tek
mýsrasý bile olmadý. Bu konulardan uzaktý. Ama ne zaman ki Cebrail vahiyleri
getirmeye baþladý, o þiirden, edebiyattan
böylesine uzak kimsenin aðzýndan
dökülenler öylesine görkemli oldu ki, bir
duyan etkisinden bir daha kurtulamýyordu. Onun için ona "söz büyücüsü"
demiþlerdi ya!..
Peygamber bilgileri hahamdan, papazdan duydu diyelim bu þiir ve edebiyat
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III- 1400 YIL ÖNCE
BUNLARI
KÝM BÝLEBÝLÝRDÝ?!..

yeteneði nasýl belirdi öyleyse kendinde?!..
Hem öyle edebiyat ki, Baþ þair Lebid,
Kuran'ý iþitince, çok sönük kalan Kâbe'ye
asýlý þiirini yýrtýp attý ve hemen Müslüman
oldu. Altýnýn kýymetinden en iyi anlayan
kuyumcuydu gerçekten. Þimdi biz Arapça
bilmesek de, Fatiha Suresi'ni içimizden
tekrarlayýnca, âyetler arasýndaki kafiyenin
"Seci"nin farkýna varmakta gecikmeyiz.
Fransýz þairi Aragon Ýspanya Ýç Savaþý
esnasýnda, mahsur kaldýðý bir evde, vakit
geçirmek için ezberindeki þiirleri tekrarlarken önemli bir gerçeðin farkýna
vardýðýný söyler.
Ezberinde kalan þiirlerin tümü de
kafiyeli (uyaklý) olanlar. Serbest vezinlileri unutup gitmiþ. Kuran'daki bu büyük
edebiyat, ahenk ve seci sistemi onun hafýzlar tarafýndan kolayca ezberlenmesinde
en büyük etken olmuþtur.
Kuran'ýn Ýlâhî kaynaktan vahiy yoluyla
Hz. Muhammed'e indirilmiþ olduðu
konusunda günümüz insanýný en çok ikna
edecek kanýtlar, yakýn zamanlarda bulunmuþ bilimsel gerçeklerin 1400 yýl önce
çölün ortasýnda okuma-yazma bilmeyen
biri tarafýndan ortaya konmuþ olmasýdýr.
Bunlardan az bir kýsmýný sýralamak istiyorum.

""O, geceyi gündüzü, Güneþ'i, Ayý yaratandýr ve bütün o yýldýzlar her biri kendi
dairesi içinde yüzmektedir.
(Enbiya-33)
Bütün yýldýzlarýn bir
yörüngede devindikleri söyleniyor. 150 yýl öncesine
kadar planetlerin hareketli, yýldýzlarýn
sabit olduðu sanýlýyordu. Uzaklýklarýndan
öyle görmüþüz. Þimdi onlarýn da
Kuran'ýn1400 yýl önce bildi-rdiði gibi
hareketli olduðu anlaþýlmýþtýr.
""Sen daðlarý görür, onlarý yerinde
durur sanýrsýn. Halbuki onlar bulut gibi
geçer gider. (Neml-88)
Dünya'nýn sabit olmayýp döndüðü 1400
yýl önce insanlarý þaþýrtmadan ancak bu
kadar güzel bir örnekle anlatýlabilirdi.
Çünkü insanlarýn saðduyusu dünyayý
hareketsiz; güneþi de doðmasýyla, batmasýyla bizim etrafýmýzda dönüyor diye
bellemekte çok haklýydý. Dünya'nýn dönmesiyle ilgili hiçbir sarsýntý, rüzgâr hissetmiyor, yukarýya fýrlattýðýmýz bir taþ öteye
deðil, yine kendi elimize düþüyordu. 400
yýl önce bile Galile, "dünya dönüyor"
dediði için az daha canýndan oluyordu.
Kuran, saðduyu ile çatýþmaya girmeden
ince bir üslupla gerçeðin altýný çiziveriyor.
Ayrýca eðer Peygamber, hahamlardan
duyduklarýyla Kuran'ý yazmýþ olsaydý,
Kitabý Mukaddes'deki Yuþa Peygamberin
güneþe "dur" dediðini ve saatlerce
güneþin ayný yerde çakýlý olarak kaldýðýný
onlardan öðrendiðinden böyle bir âyeti
yazar mýydý hiç? 400 yýl önce Galile'yi
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dinsizlikle suçlayan papalýk da bu Yuþa
âyetini örnek göstererek dünyanýn durdðunu, güneþin hareket ettiðini, kutsal
metinlere dayanarak rahatlýkla öne sürüyordu.
""O meyvelerin hepsinden yine kendilerinin içinde çiftler yaratmýþtýr... Bütün
bunlarda iyi düþünecekler için elbette
âyetler (doða kanunlarý) vardýr. (Rad: 2-3)
Kuran'da "çift"in karþýlýðý olarak
"zevceyn" yani karý-koca sözcüðü
geçmektedir. Bu da Hz. Muhammed'den
nice yüzyýllar sonra bulunmuþ bir gerçeði;
yani çiçeklerin içindeki erkek ve diþi
organlarý ifade etmektedir.
""Biz aþýlayýcý rüzgârlar gönderdik..."
(Hicr-22)
Aþýlayýcý olarak Kuran'da "Levakýh"
kelimesi geçmektedir. "Ýlkah edici, döllendirici rüzgarlar" anlamýna geliyor. Bu
âyet de yeni bulunmuþ bir gerçeði, yani
polen tozlarýnýn rüzgârlarla savrularak
çiçeklerdeki döllenmeyi saðlamasý
gerçeðini yüzyýllar öncesinden bizlere
duyurmaktadýr.
Peygamberin dönemini býrakýnýz, ondan
600 yýl sonra yaþayan, üstelik hem týp
hem Kuran bilgini olan Fahrettin-i Razi
bile o devirde bundan habersiz olduklarýndan bu âyeti yorumlayamamýþ, acaba
rüzgârlar bulutlarý aþýlar da yaðmur mu
yaðar diye þüphede kalmýþtýr.
KURAN BÜTÜN PARLAKLIÐIYLA
ORTADA AMA...
Dinin ahlâk kurallarýnýn gerçekten
uygulandýðý dönemlerde Müslümanlar
bilim, teknik ve uygarlýkta büyük atýlýmlar gerçekleþtirmiþ ve Batý uygarlýðýnýn
oluþmasýnda öncülük, öðretmenlik yapmýþlardýr. Çaðdaþýmýz Alman oryantalisti

SEVGÝ DÜNYASI

(Doðu Bilimci) Sigrid Hunke'nin,
"Tanrýnýn Güneþi Avrupa'nýn Üstünde"
kitabýný okuyanlar bu sözlerimin gerçek
dýþý bir övgü olmadýðýný gönül rahatlýðýyla
onaylayacaklardýr.
Mevlâna'lar,
Yunus'lar iþte böyle muhteþem bir uygarlýðýn ürünlerinden yararlanarak tüm
insanlýðý kucaklayan yüce gönül ve
düþünce bilgeliðine ulaþmýþlardýr. Daha
sonraki yüzyýllarda dinin ahlâki özü
býrakýlýp, þekil ve merasimler öne
alýndýðýndan bugün buhrandan buhrana
sürüklenip durmaktayýz.
Hangi buhranlar içinde kavrulursak
kavrulalým; özenle derlenerek kitaplaþtýrýlmasý ve hafýzlarýn büyük emekleri
sayesinde bizlere kadar bozulmadan
gelmiþ biricik ilâhî mesaj olan Kuran'ý
Kerim'i tüm yönleriyle savunmak ve
ondan bugün de yararlanabileceðimiz
yüce hikmetler ortaya koymak hiç de zor
deðil. Ne var ki Hz. Muhammed'in söz ve
davranýþlarýný dile getiren HADÝSLER
için ayný rahatlýkla konuþamýyoruz. Bu
nedenle açýk bulma çabasýndaki bazý
oryantalistler ve içimizdeki din karþýtlarýnýn en çok dillerine doladýklarý da
"hadisler" oluyor. Peygamberin saðlýðýnda Kuran'la karýþmasýn diye ancak ender
kiþilerin gizli gizli kaleme aldýðý ve birkaç
nesil boyunca dilden dile, kulaktan kulaða
aktarýlan
Peygamberin
söz
ve
davranýþlarý, kuþkusuz ki zaman geçtikçe
saflýðýndan uzaklaþmaktaydý. Sadece bu
kadarla kalsa yine iyiydi ama; siyasi çatýþmalar; mezhep kavgalarý; kiþisel çýkarlar;
(iyi niyet maskesi altýnda) insanlarý ve
özellikle kadýnlarý yola getirmek için ve
hepsinden fenasý Ýslâm Dini'ne fitne ve
fesat sokmak için uydurulmuþ hadisler
(mevzû hadisler) pýtrak gibi her tarafý
kaplamakta gecikmemiþti. Ün ve para
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düþkünü vaizler, bire bin katarak bu
uydurmalarýn toplumda yaygýnlaþmasýnda
baþrol sahibi olmuþlardý. Bu yanlýþlarýn
önüne geçmek için iyi niyetli pek çok bilgin, kelle koltukta büyük gayretler
sergilemiþlerse de ne yazýk ki bu furyanýn
tamamen önüne geçememiþlerdi. Ýslâm
tarihinde uydurma (mevzû) hadislerin
foyasýný ortaya çýkaran pek çok kitabýn
yayýnlanmasý boþuna deðildi.
Ýlgilenenler M. Yaþar Kandemir'in 1970
yýlýnda onaylanan tez çalýþmasýnýn
Diyanet Yayýnlarýnca kitaplaþtýrýlan
"Mevzû Hadisler" eserinden ve Prof. Dr.
Ali Osman Koçkuzu'nun, tek kiþilerce
aktarýlan hadislerin deðerlendirilmesi
konusunu iþlediði "Haber-i Vâhidlerin
Deðeri" kitabýndan çok yararlanabilirler.
Prof. Dr. Fazlur Rahman'ýn "Ýslâm"
kitabýndaki ilgili bölüm de çok deðerli
özet bir bilgi sunmaktadýr.
Ülkemizde 1980'li yýllarýn sonlarýnda
Hukuk Profesörü Ýlhan Arsel'in "Þeriat ve
Kadýn" ve müftülükten ateistliðe yelken
açmýþ Turan Dursun'un 90'lý yýllarýn
baþlarýnda yayýmladýðý "Din Bu" kitaplarý
baský üstüne baský yapmýþ; kamuoyunda
büyük fýrtýnalar koparmýþ; kulaktan
dolma din bilgisine sahip olanlarda önemli inanç buhranlarýna neden olmuþtu. Bu
kitaplardaki -zaman zaman aþaðýlamaya
kadar uzanan- Kuran eleþtirilerini
göðüslemek ve bilerek veya bilmeyerek
ortaya koyduklarý çeliþkili ifadelerinin
altýný çizmek zor deðildi. Ama HADÝS'ler
söz konusu olunca iþ o kadar kolay deðildi. "Þeriat ve Kadýn"daki hadisleri,
Peygamberin gerçek sözleriymiþ sanan,
yüzeysel din bilgisine sahip hanýmlarýn:
"Vay be!.. Bu din biz kadýnlarý ne kadar
alçaltmýþ, indire indire neredeyse yerle bir
etmiþ!.." dememeleri çok zordu. Üstelik
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bu hadisler yerli yersiz o kadar çok tekrarlanýyordu ki, derinliðine bilgi sahibi
olmayanlarýn etkilenmemesi mümkün
deðildi. Zaten amaç da buydu. Bu hadisleri kendileri uydurmuþ deðildi. Dip notlarýnda, ya da arka sayfalarda açýkça kaynaklar belirtiliyordu. Üstelik bu kaynaklar
arasýnda Ýslâm dünyasýnda en güvenilen
ve "Sahiheyn" denilen Buhari, Müslim
ana kaynaklar epeyce yekûn tutuyordu.
En iyisi aktarýlan bu hadislerden birkaçýný
sizlerle paylaþmam olacak:
"
Bana cehennem gösterildi. Bir de
gördüm ki cehennem halkýnýn çoðu
kadýnlardýr. Onlar kocalarýnýn iyiliklerine
karþý nankördürler. Birine dünya durdukça iyilik etsen de sonra senden (hoþuna gitmeyen bir þey görse) "Ben senden
hiçbir hayýr görmedim" der. (Sahîh-i
Buhârî Muhtahsarý- Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý Yayýnlarý Cilt:1 Sayfa:41
No:27)
"Kadýnlar sadaka veriniz. Zira bana
cehennem halký gösterildi çoðu sizler idiniz. Çünkü siz çokça lânet eder,
kocalarýnýza karþý iyilikleri inkârcýlardan
olursunuz. Ne acayip ki, kendine hâkim,
tam akýllý ve dinine sahip kimsenin aklýný,
sizin kadar eksik akýllý, eksik dinli hiçbir
kimsenin çelebildiðini görmedim. (Buhari
Cilt:1 Sayfa:224 No:209)
"Uðursuzluk ancak 3 þeyde at'ta, kadýnda, evde hasýl olur. (Cilt:8 Sayfa:312
No:1211)
"Sizden her birinizin su veya yemek
kabýna sinek düþtüðü zaman onun her
tarafýný batýrýp atsýn. Çünkü sineðin iki
kanadýnýn birisinde þifa vardýr, öbüründe
de hastalýk vardýr. (Buhari 12. cilt
Sayfa:97 No:1941)
"Cennetlik erkeðe 4000 bakire, 8000
dul, 100 huri verilecek. (Ramuz el-
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Ehadis)
"Eðer erkek tepeden týrnaða cerahat olsa
kadýn da dili ile yalasa, yine de erkeðin
hakkýný
ödeyemez.
(Gazeli-ihyayý
Ulumi'd din'den )
"Þayet eve döndüðünde kocaný burnunda irin, cerahat ve kan akar þekilde bulacak olsan ve dilinle bunlarý yalayarak
temizlemiþ bulunsan, yine de onun
hakkýný ve ona karþý borçlarýný ödemiþ
olamazsýn. (Ýbni Ýshak- Siyer)
Güvenilir hadis kitaplarýnda bu
hadislerden bazýlarýnýn kritiði de yapýlmýþtýr ama, bizim yazarlarý ilgilendiren
gerçeklerden ziyade yýkýcýlýk olduðundan
bunlara hiç deðinmemiþlerdir. Örneðin
kadýnlarda uðursuzluk olduðunu peygamberden duymuþ gibi aktaranlara ilk þiddetli cevap eþi Hz. Ayþe'den gelmiþ ve
Peygamber'in asla böyle konuþmadýðýný;
onun zaten uðursuzluk diye bir þeyi asla
onaylamadýðýný; sadece cahiliyet dönemi
insanlarýnýn bu üç þeyi uðursuz saydýklarýndan bahsettiðini ifade etmiþtir.
Anlaþýlan o ki cümlenin sadece sonunu
duyarak bunu hadis gibi aktarývermiþler.
Bu açýklamalara yer vermeden kalýp
halinde bu hadisi aktararak kadýnlarý
dizginleyip, onlara kolayca hükmetmek
isteyen erkekler de olmamýþ deðildir
tabii...
Ülkemizde demokrasinin ve düþünce
özgürlüðünün doðal bir sonucu olarak din
karþýtý bu kitaplar yayýnlanýp etkili olmuþtur. Elbet ki demokrasi sadece onlar için
deðildir. Bu defa duyarlý Ýslâm bilginlerinin bazýlarý da cevap vermekte gecikmemiþlerdir. Yüzyýllar boyu akademik
seviyede tartýþýlan uydurma (mevzû)
hadisler, ya da güvenilmez hadisler
konusu böylece tüm kamuoyunun önüne
seriliyordu. Buhari ve Müslim dahil
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"Kütüb-i Sitte" denilen 6 güvenilir hadis
kitabý, Hz. Muhammed'den 250 sene
sonra yayýmlanmýþtý. Bu hadis imamlarý,
doðrusuyla yanlýþýyla ortalýðý kaplayan
yüz binlerce hadisi tek tek incelemiþler,
aktaranlarýn (râvilerin) hepsini doðruluk,
bilgi ve inançlarý yönünden ele almýþlar,
rivayet zincirinin Peygamber'e kadar
kesintisiz ulaþmasýna özen göstermiþlerdi.
Yani hadisin senedini, rivayet zincirinin
saðlamlýðýný irdelemek ilk hedefleri
olmuþ; hadis metninin incelenmesine
ikinci
sýrada
önem
verilmiþti.
Hadislerdeki sözlerin Kuran âyetlerine,
Peygamber'in
hayat
görüþüne,
davranýþlarýna, inceliðine, gönül kýrmama
titizliðine, eþlerine saygýlý tutumuna uyup
uymadýðýna fazla önem vermeden sadece
rivayet zincirinin (senedin) saðlamlýðýna
bakýlmasý, "cerahat" ve "yalama" gibi
nahoþ sözleri Peygamber'e yakýþtýrmaya
kadar iþi götürüyordu. Yüce Peygamber
bula bula bu sözcüklerle mi fikrini ortaya
koyardý? Nitekim "cerahat'la" ilgili bu
hadisler 6 güvenilir kitabýn hiç birinde yer
almamýþ, hadis imamlarýnýn olaðanüstü
çabalarýyla yüz binlerce hadis, birkaç bine
indirgenmiþtir.
PROF. DR. SÜLEYMAN ATEÞ'ÝN
GÖRÜÞLERÝ
Turan Dursun'un "Din Bu" kitaplarýndaki yanlýþlarýný ortaya dökmek için Sayýn
Ateþ 1991'de "Gerçek Din Bu" baþlýklý iki
kitap yayýmladý. Bu kitaplarda Buhari ve
Müslim dahil hiçbir hadis kitabýnýn
dokunulmazlýk zýrhýna bürünemeyeceði
netlikle
ortaya
konmaktadýr.
Peygamber'den pek çok hadis aktarmýþ
kiþiler bile mercek altýna alýnmýþtýr. Ýsrâilliyat (Yahudi kökenli) haberlerin
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Peygamber sözü haline getirilmesinde baþ
rolde olan Yemen kökenli Ka'bel-Ahbâr
ve Ebû Hüreyre ikinci kitabýn 62-66 sayfalarýnda bizlere tanýtýlmaktadýr. Yahudi
din büyüklerinden biri olan; Peygamber'in
vefatýndan sonra Halife Hz. Ömer
zamanýnda Müslümanlýðý kabul edip
Medine'ye yerleþen Ahbâr kanalýyla
birçok Talmud ve Ýsrail kýssalarý hadisler
arasýna sokuþturulmuþtur.
Yemenli olup 7. Hicri yýlda Medine'ye
yerleþen ve bir elin parmaklarý kadar yýl
bile Peygamber'in yanýnda bulunmadýðý
halde pek çok hadisin ilk aktarýcýsý olan
Ebû Hüreyre de Yahudi kökenli kýssalara
çok meraklýydý. Bu nedenle Ka'b elAhbâr'a çok danýþýr, onun sözlerinden
hadisler yapardý. Hz. Ömer onun hadis
nakletmesini yasaklamýþtý. Hz.Ömer'in
öldürülmesinden sonra ise bol bol hadis
rivayet etmiþtir. Sayýn Ateþ Ebu Hüreyre'nin iyi niyetini þöyle aktarýr:
"Hakkýndaki suçlamalara raðmen Ebû
Hüreyre'nin
iyi
niyetinden
ve
samimiyetinden þüphe edilmemelidir.
Kendisi iyi niyetlidir ama, masal anlatmaya meraklýdýr." (II/66)
Süleyman Ateþ Hocamýzýn düþüncelerini doðrudan onun ifadelerinden öðrenmemiz için "Gerçek Din Bu" kitabýndaki
"Hadis Kritiði" baþlýklý yazýsýnýn bir
bölümünü aktarýyorum:
"Hadisçiler, doðrusunu yanlýþýndan
ayýrt edebilmek için büyük çaba harcamýþlar, bunun için kriterler koymuþlardýr ama bu kriterler Hadis'in içeriðinden çok, sened (anlatanlar) zinciriyle
ilgilidir. Eðer Hadis'in sened zinciri
saðlam ise metnin, Kuran'a ve gerçeklere
uyup
uymadýðýna
fazla
dikkat
edilmemiþtir...
"Eðer Hadisçiler, sened eleþtirisine
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verdikleri aðýrlýk kadar, içerik eleþtirisine
de aðýrlýk vermiþ olsalardý, Sahih (doðru)
kabul edilen pek çok Hadisin uydurulmuþ
olduðu ortaya çýkacaktý. Bu konuda Ýbn
Haldun'un þu hükmü ne kadar doðrudur:
"Çoðu kez tarihçiler, müfessirler ve
hikâyeci nakilciler çok yanýlgýya düþtüler.
Çünkü onlar cýlýz, þiþman her nakle
güvenmiþler; bunlarý temellerine vurmamýþ, benzerleriyle karþýlaþtýrmamýþ,
hikmet ölçütüyle, evrenin gerçekleriyle
tartmamýþlar; duyduklarý haberleri akýl
süzgecinden geçirmemiþler; bu yüzden
haktan sapmýþlar, vehim ve yanýlgý
çölünde yitip gitmiþlerdir." (Mukaddime:
s:12)
"Rivayetleri dinin temel kaynaðý olan
Kuran'a vurmamanýn sonucunda Kuran'a
ters birçok haber inanç haline getirilmiþtir..." (II/95/96)
HADÝSLERÝ ÝNCE ELEKLERDEN
GEÇÝRME GÜNÜNDEYÝZ
Sayýn Hocamýzýn açýkça ortaya koyduðu kriterlere göre Buhari, Müslim dahil
tüm hadislerin ince eleklerden geçirilmesi
çok
gereklidir.
Diyanet
Ýþleri
Baþkanlýðý'nýn böyle bir giriþimi
olduðunu da sevinçle öðrendik zaten. Bir,
iki kiþinin aktarmasýyla kitaplara girmiþ
hadislerle (haber-i Vahîd) inanç ve itikat
oluþturulmamasý;
inancýn sadece çok
kiþilerce
rivayet
edilen "mütevatir
hadis'lere" dayanmasý
gerektiðini
düþünenlerin çok
olduðunu biliyoruz.
Ama burada "ya hep
ya hiç" mantýðýyla

14
hareket ederek tek kiþi haberlerine
sýrtýmýzý dönersek; Peygamber'i, onun
kutlu sözlerini, örnek davranýþlarýný
ashabýyla
iliþkilerini
öðrenmekten
mahrum kalýrýz. Ýnce eleklerden geçirmek
þartýyla, özellikle Kuran'a uygunluðunu
kesinlikle saptayarak haber-i vahîd'lerden
de yararlanmalýyýz. Onca nesillerin büyük
çaba harcayarak birbirlerine aktardýðý ve
yine büyük emeklerle ilk elemelerden
geçirilerek sahih kitaplara girmiþ bu
haberler külliyatýndan niçin mahrum
kalalým ki?!.. Samanlarla, taþlarla, zararlý
tohumlarla karýþmýþ olsa da buðday
çuvallarýný elimizin tersiyle itip gýdasýz
kalýyor muyuz? Eleklerden geçirdikten
sonra bu manevî gýdalardan da alabildiðine yararlanmak akýllýca bir
davranýþ olmaz mý?
Hz. Muhammed'in þu hadislerini sýk sýk
tekrarlamak toplumlara ancak mutluluk
getirir:
"Evlâdýn babadan alacaðý en kýymetli
miras iyi bir tahsildir.
"Bilgiyi artýrmayan gün boþa gitmiþtir,
ömürden sayýlmaz.
"Gerekirse her iþe yasak konur, fakat
ilme yasak konmaz.
"Bir âlimin ölümü, bir milletin ölümünden daha büyük bir kayýptýr.
"Cahiller içinde bir âlim, ölüler içinde
bir diri demektir.
"Cehaletten kötü fakirlik olmaz.
"Ýlim herkesi, ibadet ise ancak ibadet
edeni ilgilendirir.
"Bizim Celselerimiz'de" bu kutlu
bildirilerin bazýlarý bizlere tekrar hatýrlatýlýr:
"Ýnanarak sabredenler ulaþacaklardandýr. Birbirinize vereceðiniz en iyi
hediye bilgidir. Unutmayýnýz ki cehalet
küfürden, sevilmemek ateþten daha
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kuvvetlidir. Öðrenmeye ve bulmaya çalýþmadýðýnýz günleri ömürden saymayýnýz.
Öðrenmek ve bulmak için çalýþýnýz.
Çünkü bilgi, kötülere karþý yenilmez
silahtýr. Size verilen birçok þeylerin sýnýrý
ve yasaklarý vardýr. Sadece sevgi ve bilgi
bunun haricindedir."
Prof. Dr. Süleyman Ateþ'in "Bir Ömür
Böyle Geçti" kitabýnýn ikinci cildinin
419'uncu sayfasýnda Hz. Musa'yý ýsýran
karýncalarla ilgili bir hadis ve geçmiþ
yüzyýllardaki bir Ýslâm bilgininin yorumu
þöyle anlatýlýr:
"Buhari, Müslim ve Sünen sahipleri þu
hadisi rivayet etmiþlerdir:
"Allah'ýn peygamberlerinden biri, bir
aðacýn altýna kondu. Bir karýnca kendisini
ýsýrdý. Hizmetçiye emretti, oturduðu yerin
altýndan çýkarýlan karýncalar yakýldý.
Allah ona (ceza olarak öldürdüðün)
sadece bir karýnca olmalýydý!.. diye
vahyetti."
"Kurtubî bu meseleyi þöyle izah etmiþ:
"Bu peygamber Hz. Musa aleyhisselâm'dýr. O: "Ya Rabbi sen bir kent
halkýna azâp ediyorsun. Oysa onlarýn
içinde âsilerin yanýnda itaat edenler de var
(nasýl hepsini birlikte helâk ediyorsun?)
demiþ.
"Cenâbý Hak ona bunun sebebini
gösteren bir durum yaratmýþ. Uyku bastýrmasý nedeniyle bir aðacýn gölgesine sýðýnan Musa'yý, tam uykuya daldýðý sýrada,
orada bulunan karýnca yuvasýndan bir
karýnca ýsýrmýþ. Musa ayaðýyla karýncalara basýnca karýncalar ölmüþler.
Bununla da yetinmemiþ ayrýca karýnca
yuvasýný yaktýrmýþ. Yüce Allah böylece
ona bir karýncanýn ýsýrmasý yüzünden
diðer karýncalarýn da öldürülmesini ibret
olarak göstermiþ ki, Musa, Allah'ýn cezasýnýn genel olduðunu anlasýn..."
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"Bizim Celselerimiz'de" ayný olay þöyle
hatýrlatýlýr:
"Bir zamanlar ulu bir iyilik habercisi
vardý. Halkýný doðru yola sevk etmek için
uðraþýyordu. Fakat onlarýn pek azý ona
inanýyor, çoðu onunla alay ediyordu. Ýþte
o zaman ceza iyiye de kötüye de birden
geldi. Ulu haberci buna isyan etti, sýzlandý. Fakat haksýz olduðunu anladý.
Çünkü o da bir gün uykusunda, iki üç
karýncanýn
kendisini
ýsýrarak
uyandýrdýðýný gördü. Gazaba kapýlarak
iyiyi kötüyü ayýrt etmeden, onu ýsýrmayanlarý bile, bütün karýncýlarý öldürdü.
Ýþte bunda size ve ona nice hisseler var..."
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cusu Allan Kardec, gelen ruha þimdi
nerede olduðunu sordu:
Cevap: Bilmiyorum. Siz söyleyiniz, ben
neredeyim. Ben yaþýyor muyum?
Söyleyiniz
tabutun
içinde
BOÐULUYORUM.
Soru: Ýntiharýnýzýn sebebi nedir?
Cevap Ben öldüm mü? Hayýr. Hâlâ
bedenimdeyim. MERHAMETLÝ BÝR EL
ÇIKSA DA BU ÝÞÝ BÝTÝRSE..."
Görülüyor ki Hz. Muhammed'in
söyledikleri 1300 yýl sonra aynen doðrulanýyor.
HZ. ÝSANIN ÝKÝNCÝ GELÝÞÝ

ÝNTÝHAR EDENLERLE ÝLGÝLÝ
HADÝSLER
Hadislerden yararlanmanýn gereðinden
söz ettiðimize göre doðruluðu bilimsel
olarak kanýtlanmýþ, intihar edenlerle ilgili
iki hadis'den ve nasýl doðrulandýðýndan
tekrar bahsetmek isterim:
"... Kim ki keskin bir aletle kendini
öldürürse bu kimse de cehennem ateþinde
o aletle azap olur."
"Kendini boðan kimse, cehennemde
kendini boðar kendini vuran da cehennemde kendini vurur (Buhari cilt:4
No:667-669)
Çok az dile getirildiði için Ýslâm
ülkelerinde bile az bilinen bu hadislerden
Fransa'da 19 ncu yüzyýlýn ortalarýnda
kimin haberi olurdu ki? 1858 yýlý 7
Nisan'ýnda Paris'te bir umumi banyoya
girip küveti doldurup usturayla boðazýný
keserek intihar eden kiþinin ruhu 6 gün
sonra Paris Spiritizma Derneði'nde trans
uykusunda olan medyumun rehber Varlýðý
tarafýndan celseye davet edildi. Celsenin
yöneticisi Klâsik Spiritüalizmanýn kuru-

Hz. Ýsa'nýn ikinci geliþinden deðiþik
rivayet zincirleriyle güvenilir hadis kitaplarýnda çokça bahsedilir. Süleyman
Ateþ'in "Kuran'ý Kerim'in Evrensel
Mesajýna Çaðrý" kitabýnýn 140'ncý sayfasýndan aktarýyorum:
"Buhari, Müslim ve Týrmýzî'de Ebu
Hüreyre'den muhtelif yollarla þu hadis
rivayet edilir:
"Nefsim elinde bulunan Allah'a andolsun ki Meryem oðlu Ýsa'nýn aranýza âdil
bir hakem olarak ineceði zaman yaklaþ-
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maktadýr. O zaman haçý kýracak, domuzu
öldürecek, cizyeyi kaldýracak. Mal o
kadar bollaþacak ki, onu kabul eden
bulunmayacak."
"Buhari'deki rivâyette þu fazlalýk vardýr:
"Sonra Ebu Hüreyre: 'Kitap ehlinden
hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona
inanacak olmasýn. Kýyamet günü de O,
onlarýn aleyhine þâhid olacaktýr' (Kuran
Nisa 159) ayetini okuyun demiþtir."
Kuran'ý Kerim'de de doðrulamasý olan
bu ikinci geliþi tek kiþi haberidir. (haber-i
Vahid) diye bir kenara itmek ne derece
doðru olur? 14 yýl önce Süleyman Ateþ
Hocamýzla yaptýðým söyleþide bu konuyu,
karþý
fikirlerde
olduðumuz
için
tartýþmýþtýk. Yazýmýn sonunda bu tartýþmamýzý sizlerle tekrar paylaþacaðým.
ÝNCÝLLER DE KULAKTAN
KULAÐA AKTARILARAK
OLUÞTURULDU
Hz. Ýsa'nýn havarileri büyük karþý koymalara, zulümlere ve cinayetlere direne
direne Ýncil'in mesajlarýný Roma Ýmparatorluðu'nun tüm halklarýna iletmeye
çabaladýlar. Bu kaç-göç ve hýr-gür arasýnda esasen bir suç kanýtý olduðundan
gizlenip saklanan Hz. Ýsa'nýn kutsal
metinlerinin çoðu kaybolup gitmiþti. Ayný
hadislerde olduðu gibi, kulaktan kulaða
aktarýlarak deðiþik pek çok Ýncil kitaplarý
yazýlmýþ, nihayet Ýsa'dan 325 yýl sonra
Ýznik Konsili'nde 4 kitap olarak resmiyet
kazanmýþtý. Tarihçiler ilk Ýncil derlemelerinin en erken Ýsa'dan 80-90 yýl
sonrasýna kadar uzandýðýný ileri sürerler.
Aslýnda bu gerçek dört Ýncil'den biri olan
Luka Ýncil'inin giriþ kýsmýnda açýkça itiraf
edilir:
"Saygýdeðer Teofilos. Aramýzda doruða

çýkan olaylarý birçok kiþi sýrasýyla anlatmayý amaç edinerek derlemeye koyuldu.
Baþlangýçtan beri tanrýsal söze görgü
tanýðý ve görevli olanlarýn bize bildirdikleri gibi, tüm olaylarý baþtan beri inceden
inceye izleyen biri olarak sýrasýyla sana
yazmayý uygun buldum. Öyle ki eðitildiðin konularla ilgili gerçeði bilesin.
(Luka Giriþ: 1-4)"
Kulaktan kulaða aktarýlmanýn doðal bir
sonucu olarak Ýnciller arasýnda bazen
temel kurallarda bile aykýrýlýklar
görülmektedir. Örneðin birinde Hz. Ýsa:
"Bana karþý olmayan bendendir"
derken; diðerinde bunun tamamen zýddýna
bir ifadeyle:
"Benden olmayan bana karþýdýr" diyebilmektedir.
Ýncil'lerden birinde "Biricik Oðul"
denerek Hz. Ýsa'ya Tanrý'nýn tek oðluymuþ
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gibi bir ilâhîlik bahþedilirken, diðerlerinde "oðul" kelimesi bir ruhsal
seviyenin adý olarak anýlýr ve herkesin
oðul olabileceði müjdesi verilir. Markos
Ýncil'inde:
"Ýsa cevap verdi: Dinle ey Ýsrail.
Allah'ýmýz Rab BÝR OLAN RAB' dýr
(Markus 12/29)
Ve Luka Ýncil'inde:
"Bir baþkasý Ýsa'ya: "Ýyi öðretmen sonsuz yaþamý miras almak için ne yapmalýyým?" diye sordu. Ýsa ona: "Neden
bana iyi diyorsun. BÝR'den baþka kimse
iyi deðildir O' da ALLAH' týr." (Luka
18/18-19) diyerek TEK ALLAH'ýn varlýðý
açýkça vurgulanýr.
Bunlarý þunun için aktarýyorum.
Kulaktan kulaða oluþturuldu diyerek
kaldýrýp bir kenara atmaz ve eleklerden
geçirerek zekâ ýþýðýnda okursak, yüzyýllar
boyunca tartýþýp durduðumuz TEK
ALLAH - ÜÇ ALLAH konusunu bile
Ýncil'leri yorumlayarak çözümleyebilir,
Yaradan'ýn tekliðini, hiçbir kulun Allah
olamayacaðýný Ýsa'nýn sözlerinden çýkarabiliriz. Ayrýca Hz. Ýsa'nýn o emsalsiz
"Daðdaki Vaaz'ýndan" ve hikmetlerle dolu
deðiþik mesellerinden de mahrum
kalmayýz.
Özetlersek, en baþta bozulmadan gelmiþ
Kuran'ý Kerim'den olmak üzere; eleklerden geçirerek zekâ ýþýðýnda okumak
þartýyla Hadislerden, Tevrat ve Ýncil'den
yolumuza ýþýk serpecek ilâhi hikmetler
çýkarma imkânýna fazlasýyla sahibiz.
Bu nedenledir ki Kuran'da Yüce
Yaradan Musevilere ve Hýristiyanlara
kendi kitaplarýndaki esaslarý uygulamalarýný emreder:
"Ýncil sahipleri Allah'ýn onda indirdiðiyle hükmetsinler. Allah'ýn indirdiðiyle
hükmetmeyenler yoldan çýkmýþlardýr.
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(Maide -47)
"De ki: "Ey kitap sahipleri, siz
TEVRAT'ý, ÝNCÝL'i ve Rabbinizden size
indirileni uygulamadýkça bir esas
üzerinde deðilsiniz. (Maide - 68)
Son olarak sizlere 14 yýl önceki
söyleþimizde Süleyman Ateþ Hocamýzla
"Ýkinci Geliþ" konusundaki tartýþmamýzý
sunuyorum:
HZ. ÝSA'NIN ÝKÝNCÝ GELÝÞÝ
ÜZERÝNE BÝR TARTIÞMA
AK- Anlaþamadýðýmýz bir baþka konuda
daha söyleþmek istiyorum. Hz. Ýsa'nýn
ikinci defa geleceðini geçmiþ kitaplarýnýzda doðruladýðýnýz halde, son zamanlarda
bunun aksini savunuyorsunuz. Halbuki
Kuran'da Âli Ýmran 55'de: "Sana (Ýsa'ya)
uyanlarý tâ kýyamet gününe kadar, inkâr
edenlerin üstünde tutacaðým" Nisa
159'da: "Kitap ehlinden hiç kimse yoktur
ki ölümünden evvel ona (Ýsa'ya) inanacak
olmasýn" Zuhruf 61'de "O (Ýsa) Kýyametin
kopacaðýný gösterir bir ilimdir" denilerek
Ýsa'nýn ikinci geliþi vurgulanmak isteniyor.
SA- Bu âyetlerin baþka türlü anlaþýlmasý da mümkün. Ýlkinde Ýsa'ya inananlarýn Yahudilerden üstün tutulmasý; ikincisinde Kitap Ehli Yahudi ve
Hýristiyanlardan Ýsa'ya inanmayanlarýn,
son nefeslerini verirken Ýsa'ya inanacaklarý, ancak korku ile olduðundan, bu
imanlarýn kabul edilmeyeceði; son âyette
ise Ýsa'nýn da zaten ilk geliþindeki beyanlarýyla Kýyameti vurgulamýþ olduðu ifade
edilmiþ olabilir. Ýllâ da Ýsa'nýn ikinci
geliþine hükmetmemek lâzým. Ayrýca bu
son âyette "o" diye iþaret edilenin "Ýsa"
olmasý þart deðil, "Kuran'da" olabilir.
AK- Diðerleri için de itirazým var ama,
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Nisa 159 için açýklamanýzý doðrusu hiç
kabul
edemiyorum.
Yahudi
ve
Hýristiyanlarýn son nefeslerinde korkularýndan dolayý Ýsa'ya iman edecek
olmalarýný, bu hiçbir kimseye yararý
olmayan zoraki imaný hiç anlamýyorum.
Ne faydasý var bunun?
SA- Faydasý þu: Bir peygamberi
"Allah" diye yücelterek, "Allah'a" eþ koþmalarý kýnanýyor ve Kuran'da bu konudaki diðer âyetler tekrar doðrulanmýþ oluyor.
Onlar son nefeslerinde de olsa Ýsa'nýn,
"Allah" olmadýðýný anlayacaklar.
AK- Ýsa'yý "Allah" seviyesine yükselten
Hýristiyanlarý anladýk ama, Yahudilere ne
oluyor bu durumda? Onlar Ýsa'yý hiç kabul
etmediler ki?!.. Son nefeslerinde korkularýndan dolayý Ýsa'ya iman etmeleri de
bana tuhaf geliyor. Çünkü diðer peygamberlerin baþýna gelenin aynýsý, Ýsa'nýn da
baþýna geldi. Ýnanan da oldu, inanmayan
da! Niçin diðer peygamberlere inanmayanlar son nefeslerinde o peygambere
inanmaya zorlanmýyorlar da, sýrf Ýsa için
bir ayrýcalýk yapýlýyor? Bence bu âyette,
Ýsa'nýn ikinci geliþinde görevini yapýp da
ölümüne yaklaþtýðý aþamada; Musevi,
Hýristiyan, Müslüman bütün kitap sahip-
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lerinden Ýsa'ya iman edenlerin olacaðý
söyleniyor.
SA- Ýkinci defa nasýl gelecek, pek
yaþanmýþ bir olay deðil ki evvelce?
AK- Ýncil'de Ýlyas peygamberin, Yahya
olarak ikinci geliþi anlatýlýr.
SA- Hz. Muhammed son peygamberdir.
Ýsa, bir peygamber olarak gelmeyeceðine
göre bu, tekâmül kanununa aykýrý. Çünkü
tekâmülde gerileme olmaz.
AK- Ben de Ýsa'nýn bir Nebi veya Resul
olarak geleceðini ileri sürmüyorum.
Ýnsanlarý inançsýzlýklarýndan kurtarmak,
doðru yolu bulmalarýný saðlamak için
onlara bilgiler ve haberler getirmek üzere
görevlendirileceðini düþünüyorum.
SA- Her din ve inanýþta insanlar bu
tekrar geliþ olaylarýný abartarak yaþayýp
durmuþlar. Ayrýca birbirlerinden etkilenmekten de geri kalmamýþlar. Yahudiler
arasýnda Ýsa peygamberden önce ortaya
çýkarak "Mesih'liðini" ilan eden tam 17
kiþinin olduðunu tarih kitaplarýnda okuyoruz. Kriþna ile Ýsa'nýn ölümlerine yakýn
günlerde ve ölümlerinden sonra olanlarý
incelersek o kadar benzerlikler görürüz ki,
bu ne tesadüf diye þaþar kalýrýz. Belli ki
öncekilerden kopya ederek ayný olaylarý
sonrakilere de mâletme gayretkeþliðine koyulmuþlar. Ýnsan
tabiatý böyle!..
Gelecek sayýda:
Kuran ve Evrim Teorisi.

Yeni Yýla
Umutla
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Dünyanýn 11 ülkesinde yapýlan
anketin sonuçlarý, Türklerin 2008 için,
yaklaþýk 3 milyar dünya vatandaþýndan
çok daha umutlu olduðunu ortaya
koyuyor.
Yunun Kapa þirketince yapýlan
araþtýrmaya katýlan Türklerin yüzde
59.1'i 2008 yýlýnda daha mutlu, yüzde
27.3'ü daha mutsuz olacaðýna
inandýðýný söylüyor. Türklerin yüzde
46.6'sý ise bu yýl hayat standartlarýnýn
düzeleceði görüþünde.
Araþtýrmanýn en ilginç sonuçlarýndan
birisi de "Satýn aldýðýnýz ürünlerin fiyatlarý artacak mý?" sorusuna verilen
cevaplar. Türkler, fiyatlarýn artacaðýna
inanan halklar arasýnda son sýrada yer
alýyor.
Fakirlik de Türkleri pek korkutmuyor. 2008'de "fakirliðin yayýlmasýný
dünya için en büyük tehlike" olarak
görenlerin baþýnda Mýsýrlýlar (yüzde
36.1) gelirken, Türkler son sýrada
(yüzde 10.2) yer alýyor.
"Hürriyet" 1 Ocak 2008 günü bu
haberi ilk sayfada sürmanþetten müjde
gibi veriyor.
Bir ulusun geleceðe umutla bakmasý,
yarýnlarýn daha iyi olacaðýna inanmasý
ve kendine güvenmesi, kuþkusuz artý
bir puan. Nüfusun yüzde yetmiþi genç
bir ülke olarak Türkiye'nin böyle bir
potansiyeli de var zaten. Ne var ki, acý
gerçeklerimizle yüzleþmemiz ve onlara
çözüm üretmemiz de gerekir.
KESÝCÝ'YE KULAK KESÝLELÝM
Sorumlu bir milletvekili olarak Ýlhan
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Kesici, Meclis'te 2008 bütçesini
eleþtiren ve basýna yeterince yansýmayan konuþmasýnda, günümüz
Türkiye gerçeðini rakam rakam
önümüze seriyor. Ve özetle þöyle diyor:
"Göz boyamanýn sonuna geldik.
Altmýþ tane Atatürk Barajý'nýn sökülüp
bu coðrafyanýn dýþýna taþýnmasý gibi.
Çok mu irkiltici? O zaman bir baþka
hesap.
Ermeni sorunu, AB, terörle mücadele,
dünyaya derdini anlatma ve saire,
Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn görevi
Dýþiþlerine bütçeden ayrýlan para,
yabancýlara ödenen sadece dört günlük
faize eþit gibi.
Çok mu irkiltici? O zaman þu rakam.
Türkiye'yi bilgi toplumuna ulaþtýracak, derin araþtýrmalarla teknolojik
atýlýma katkýda bulunacak Üniversitelere bütçeden ayrýlan para,
yabancýlara ödenen tek günlük faize
eþit gibi.
Çok mu irkiltici? O zaman þu rakam.
AKP iktidarýnda, 2002-2007 arasýnda
Türkiye 184 milyar dolar faiz ödüyor.
184 milyar dolarlýk faiz altmýþ tane
Atatürk Barajý'na eþit. Bu faizi Dýþiþleri
ya da Üniversiteler bütçesi ile
karþýlaþtýrmak insanýn içini titretiyor.
AKP hep övünüyor, herkes
Türkiye'ye gelmek istiyor diye. Doðru,
bu kadar ballý faizi görünce kim
gelmek istemez?
Öyle ballý ki, þu karþýlaþtýrma çoktan
yetiyor. Yunanistan yüzde 4.87 ile,
Mýsýr yüzde 7.13 ile, El Kaide
iþgalinde, iç kargaþaya sürüklenen
Pakistan yüzde 9.73 ile borç bulurken,
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Türkiye yüzde 17.21 faizle borçlanýyor.
Türkiye kendi döviz birikimini ABD
ve AB hazine bonolarýna yüzde 4-5 faizle baðlýyor; ama kendisi yüzde 17.21
ile borç alýyor. Sonra da bunun adý
akýllýlýk ve iyi yönetim oluyor.
Türkiye dünyanýn en yüksek faizle
borçlanan birkaç ülkesinden biri.
Türkiye'ye iki yýl önce 100 milyon
dolar olarak gelen para, iki yýl sonra
225 milyon dolar olarak yurtdýþýna
çýkýyor. Böyle bir kazanç dünyanýn
hiçbir ülkesinde yok.
Bunun adý, artýk unuttuðumuz bir
kavram: SÖMÜRMEK! AKP yönetimi
Türkiye'nin sömürülmesine izin veriyor, hem de parlak nutuklarla."
Sayýn Kesici, rakamlar kadar kesin ve
bir o kadar keskin konuþmasýný þöyle
bitiriyor:
"2002'de iç ve dýþ borç, kamu ve özel
toplamý 218 milyar dolar. Bugün 436
milyar dolar. Tam iki katý.
Son beþ yýlda, Türkiye büyüyor,
nutuklarýnýn arkasýndaki gerçek bu.
Türkiye büyüyor, ama biz büyümüyoruz. Bizim refahýmýz geriliyor. Bu
borç bizim sýrtýmýzda. Birileri, bizim
sýrtýmýzdan büyüyor."
Bu konuþmanýn bize gösterdiði
sayýsal gerçeklerden sonra insan, ister
istemez soruyor, son seçimde AKP,
seçmen sayýsýnýn neredeyse yarýsýný
nasýl aldý diye?
TERS ÝÞLEYEN SEÇÝM SÜZGECÝ
Yýlmaz Özdil, bu sorunun cevabýný
iki örnekle dikkatimize sunuyor:
Biri, rahmetli Ecevit. Onun en büyük
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hayali Köykent projesiydi. Bunun için
Ordu'nun 9 köyünü pilot bölge seçiyor.
Eþeðin bile yürüyemediði köylere 4
þeritli 160 kilometre yol yapýyor.
Köprüler kuruyor. Kanalizasyonlar
yapýlýyor. Ýçme suyu þebekesi yaptýrýp,
her eve baðlatýyor. Telefon geliyor. Hiç
park yokken, 13 tane park yapýlýyor.
Sözün kýsasý bu 9 köy ihya oluyor.
Köydekilerin kaderleri deðiþiyor. Peki,
sonra ne oluyor. Sonra, seçim oluyor.
1200 seçmeni olan 9 köyden Ecevit'e
kaç oy çýkýyor: Sadece 4.
Ýkinci örnek, Yýlmaz Özdil'in
"Dursun Bize Uyar" dediði Dursun
Uyar. Söz konusu kiþi sözümona dini
bütün bir kiþi. Ayný zamanda hayali bir
holding sahibi. Zihni okuyan bir cihaz
icat ettiðini ileri sürüyor. Ahaliyi
camiye toplayýp, bunu ballandýra ballandýra anlatýyor. Þimdilik 72 saat zihin
okuyabildiklerini, aygýtý daha
geliþtirdiklerinde, uzaydaki Hz. Ýsa'nýn,
Hz. Muhammed'in hayatta yaþadýðý ses
ve görüntü dalgalarýný alabileceklerini
ve bunlarý televizyonlarda yayýnlayabileceklerini söylüyor.
Sonuç: Halk bu projeye 2 milyar
Euro yatýrýyor. Ve iþ fos çýkýnca, dolandýrýldýklarýný anlayýp, giden paracýklarýnýn peþinden gözyaþý döküyorlar.
Adamýn iþlediði dolandýrýcýlýk suçuna
biçilen ceza 9 aylýk hapis. Adam utanmadan "açýk cezaevine nakledilmeyi"
istiyor. Ve isteði kabul görüyor.
AKP'den dýþlanan, önceki dönemin
Devlet Bakaný Abdüllâtif Þener, doðru
bir saptama ile ülkemizin durumunu en
güzel þekilde özetliyor:
"Türkiye'de insanlar iyileri takdir
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ediyor ama kötülerin peþinden gidiyor."
KAYGI VERÝCÝ OLAYLAR
Ýslâm dünyasýnda lâik ve demokratik
tek ülke olan Türkiye'nin dýþ güçlerin
de itiþiyle giderek ýlýmlý Ýslâm devletine doðru evrildiðini üzülerek izliyoruz. Örneðin Diyanet Ýþleri Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý bir hutbe,
Müslümanlarý "Yýlbaþý eðlencelerinden" uzak durmaya davet ediyor.
Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan
Mehmet Camii imamý Hasan
Hakyemez, kadýnlarýn çalýþmasýnýn
günah olduðunu öne sürerek ipe sapa
gelmez lâflar edebiliyor: "Eþini çalýþtýran adamýn biri bana gelerek, karýsýnýn
kendisini patronu ile aldattýðýný ve ne
yapmasý gerektiðini sordu. Karýlarýnýzý
çalýþtýrýrsanýz günaha girersiniz, bu
adamýn durumuna düþersiniz. Erkeðin
bir nefsi var. Kadýnlarýn ise dokuz;
hangisine hakim olsun. Kadýn nefsine
düþkündür. Çalýþan kadýn iþyerinde nefsine hakim olamaz. Ben size Ýslâm'ýn
emrini teblið ediyorum."
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Ýþte sizi insanlarý yönlendirme konumunda olan bir din adamý. Ýmam böyle
derse, cemaat ne yapar, varýn siz
düþünün.
Yobazlýk ve baðnazlýk bir kere
harekete geçti mi, nerede duracaðý belli
olmaz. Ümraniye'den bir örnek. Ýstanbul Otopark Ýþletmeleri'nin (ÝSPARK)
Ümraniye'deki katlý otoparkýnda "kadýn
sürücülere özel park yeri" uygulamasýna geçiliyor. Ve bu uygulama otoparký
kullananlar tarafýndan "HaremlikSelâmlýk sistemine mi geçiyoruz" diye
yadýrganýyor.
Baðcýlar'da ilköðretim okuluna bazý
öðretmenler türban takarak gidiyorlar.
Onlara bir þey söylenmiyor. Ama
onlarýn resimlerini çeken öðretmenin
maaþý kesiliyor ve sürgün ile cezalandýrýlýyor.
Bütün bu olup bitene evrensel standartta bir sanatçýmýz olan Fazýl Say:
"Yeter artýk" dercesine tepki veriyor.
Ortaçað karanlýðýna çekilmekte olduðumuzu, Cumhuriyet kazanýmlarýný kaybetmek tehlikesi ile karþý karþýya
olduðumuzu söyleyerek ve "Bu durumda
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ülkemi terk edebilirim" diyerek
toplumu uyarýyor. Aslýnda býrakýp gideceðinden deðil, bir uç örnekle toplumu
sarsarak uyandýrmak istiyor. Onun ne
demek istediðini, yine onun gibi
evrensel ölçekte bir sanatçý olan
Turhan Selçuk anlýyor ve birkaç
çizgiyle mesajý en iyi þekilde veriyor.
Yine evrensel çapta bir bilim adamý
olan Prof: Dr. Celal Þengör: "Türkiye
aslýnda Ýslâmlaþýyor, Vahabileþiyor.
Yani cahilleþtiriliyor, zavallýlaþtýrýlýyor"
dedikten sonra, dünyayý yönetenlerle
ilgili olarak þöyle bir deðerlendirmede
bulunuyor: "Dünyayý ayaktakýmý
yönetiyor diye düþünüyorum. Bush,
diplomalý bir cahildir. Berlusconi'ye,
Sarkozy'e bakýn, benzer tabloyu
görürsünüz. Bunlar dünyayý, açgözlülük de bunlarý yönetiyor."
KARDELENLER
Her türlü olumsuz ve elveriþsiz koþula karþýn, yine de kardelenler gibi
yeþerip çiçek açanlar var. Onlar mutlu
yarýnlara, umuda yolculuðumuzun
öncüleri. Hürriyet Gazetesinin Pazar
ekinde bir haber: "Tek odalý gecekondudan çýkan satranç þampiyonu Kübra
Öztürk" Annesi, babasý ve felçli
dedesiyle Mamak'ýn Tepecik
mahallesinde bir gecekonduda büyüyor
Kübra. Ýlkokul ikinci sýnýftayken
mahallede açýlan satranç okuluna git-meye baþlar. Kýsa sürede ödüller
kazanmaya baþlar. Bulgur pilavý ve
tarhanayla beslenen yaþý küçük baþý
büyük Kübra, bugün ABD Üniver-
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sitelerinin peþinden koþtuðu genç bir
þampiyon adayý.
Ýnsana, insan olmanýn onurunu tattýran bir Kübra daha. "Vatan'ýn" haberine göre 10 yaþýndaki Kübra
Kýlýçarslan, bir organ baðýþý haberinden
etkilenerek "Öldüðümde benim de
organlarýmý baðýþlayýn" diyor. Ve sanki
önceden sezinlemiþ gibi, kýsa bir süre
sonra bir trafik kazasýnda hayatýný
kaybediyor. Vasiyeti gereði karaciðeri 3
yýldýr organ bekleyen siroz hastasý
Yusuf Þakar'a, böbrekleri ise Sinan Koç
ile Selcan Yaþar'a naklediliyor. Gözleri
ise iki kiþiye ýþýk oluyor. Kübra bir
yandan canýný verirken, diðer taraftan
dört kiþinin canýna can katýyor.
Milli takýmýn ve Beþiktaþ'ýn eski
yýldýzý Ýlhan Mansýz da, Buzda Dans
Yarýþmasý'nda kazandýðý 150 bin YTL
ödülü Türkiye Böbrek Vakfýna baðýþlama büyüklüðünü gösteriyor.
Bu örnekler insana, insan'dan umut
kesilmemesi gerektiðini öðretiyor ve
insaný yüreklendiriyor.
GELECEÐÝ FETHETMEK
"Cumhuriyet'ten" Ýlhan Selçuk "Yeni
Yýl?.." baþlýklý yazýsýnda, dünyanýn
bugünkü sancýlý ve acýlý durumuna
deðindikten sonra Türkiye'ye iliþkin
olarak þu satýrlarý yazýyor:
"Ancak bizi ve dünyayý içine alan
olumsuz koþullarý iyice bilerek, geleceðe yönelik umutlarýmýzý yitirmemek
ve tazelemek zorundayýz. Lâik Türkiye
Cumhuriyeti, 20. yüzyýlýn ilk
çeyreðinde yoktan var olmuþ, daha
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doðru deðiþle Atatürk'ün önderliðinde
yoktan varedilmiþ bir ülke ve devlettir.
O günlere göre, bugünkü gücümüz
hepimize umut aþýlayacak zenginlikleri
içeriyor. Gerçekçi bir deðerlendirme ile
kendi kendimizi yeniden tanýmak
zorundayýz. Doða ve dünya koþullarý
ortasýnda, Türkiye, 2008'e umutsuzlukla deðil, umutla girebilecek potansiyellerini korumaktadýr. Geleceði fethetmek ancak bilinçle, istençle, el ele
gerçekleþebilir."
Yine "Cumhuriyet" yazarlarýndan
Erdal Atabek "Her Gün, Yeni Bir
Gün..." baþlýklý yazýsýnda, artýk
dünyanýn ve ülkenin durumunu deðerlendirmede bir yýllýk zaman dilimlerinin uzun olduðunu belirtmektedir. O
nedenle zamanýn hýz kazandýðý, olay-
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larýn yoðunlaþtýðý günümüzde, günlük
deðerlendirmeler yapmak gerekmektedir. Sayýn Atabek, herkesin her gün
kendine þu sorularý sormasýný önermektedir:
"- Ben bugün ülkem ve dünya için ne
yaptým?
- Ben yarýn ülkem ve dünya için ne
yapacaðým?
- Kim bugün ve yarýn ülkesi ve
dünya için ne yapacak?"
Ben ve biz iyi þeyler yaparsak, güzel
ve güneþli günler gelecek, insanlar yine
insanlarýn emeðiyle esenliðe erecek.
Yüreðimizin özünden mutlu yarýnlar
çýkararak, bu güzel sorumluluðu
üstlenerek, bugünden çalýþmaya baþlamalýyýz. Hakedilmiþ mutlu yýllar sizin,
bizim, hepimizin olsun.
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Psiþik Medyum, öte alemdeki
sevdiklerimizle konuþuyor

Robby’nin
Ziyareti
John Edwards/Çeviri: Arýn Ýnan “SON BÝR KEZ” adlý kitaptan

Hatýrlayacaðýnýz gibi geçen ay,
John Edwards, Randi adýndaki bir
müþterine trans okumasý yapmýþ ve
bu deneyim esnasýnda Randi'nin,
kafasýna beyzbol sopasý vurulduðu
için hayatýný kaybeden kardeþi
Robby ile temas kurmuþtu.
Bu okuma esnasýnda ortaya çýkan
ilginç bir nokta, Robby'nin dokuz
yaþ küçük olduðu halde kendisini
Randi'nin aðabeyi gibi görmesiydi.
Robby arada sýrada aileyi ziyaret
ediyordu ve hatta Randi'nin kýzý
Katie'ye görünmüþtü. Katie gerçekten de ilginç bir kýzdý
ve annesinin söylemesine göre arada sýrada ekstra
yardýma ve rehberliðe ihtiyacý oluyordu. Bu ay konumuza
kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
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Robby kendisini bir kez daha hissettirerek, bana Randi'den büyük
olduðunu yineledi. Ýþte o an içime
doðan bir hisle bana: "Þimdi Randi'den
daha büyüðüm" demek istediðini
kavradým. Öte aleme geçen ruhlar
açýlan bilinçleri sayesinde spiritüel
anlamda kendilerini daha bilgili
hissedebilirlerdi. Elbet ki Robby de
artýk dünya hayatýndaki Robby deðildi
ve tekamül yönünden Randi'yi
geçtiðine inanýyordu. Randi'ye bunu
ilettiðimde saygýyla gülümsedi.
Randi ile yaptýðým trans okumasý iki
saatten fazla sürdü. Halbuki diðer kiþilerle yaptýðým okumalar en fazla bir
saat devam ederdi. Randi'ye karþý
kendimi yakýn hissetmemin bir diðer
nedeni ise annemin benimle irtibat kurmak için onun rüyasýný seçmesiydi.
Anlayacaðýnýz Randi, annemle irtibat
kurmamý saðlayan bir medyum gibi
davranmýþtý o gün. Daha önce de
söylediðim gibi, annem bu iþ için
sýradan insanlarý deðil profesyonel
medyumlarý kullanýrdý hep. Böyle bir
þey ilk kez baþýma geliyordu doðrusu.
Belki de Randi, diðer medyumlardan
daha fazla psiþik güce sahipti.
Randi bana niye gelmiþti? Bunun
sadece kendi hikayesiyle ya da sadece
annemle ilgisi yoktu.
Arada bir müþterilerime, anlattýklarý
hikayelerin aralarýndaki boþluklarý
doldurabilmek için fazladan sorular
sorarým. Bir trans okumasý sýrasýnda
bazen kendimi bir dedektif gibi
hissederim. Bu ister basit bir meraktan
isterse de ruh dünyasýný daha derin-
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liðine anlama ihtiyacýndan doðmuþ
olsun onlara hikayelerinin tamamýný
tüm detaylarýyla yeniden anlattýrýrým.
Böylece bu kiþinin ruhlar alemine nasýl
bir þekilde baktýðýný da öðrenmiþ olurum. Randi'nin hikayesi de, tümü
ortaya çýktýðýnda gerçekten çok ilginç
ve eþine az rastlanýr, evrensel nitelikli
bir hikayeye dönüþmüþtü.
Randi için her þey, 1995 yýlýnýn
Aralýk ayýnda baþlamýþtý. Bir gece
arkadaþý Alexandra ona akþam yemeði
için geldiðinde benimle yaþadýðý bir
trans okumasý deneyimini anlatmýþtý.
Randi benim "Saðlýklý Septik" diye
nitelendirebileceðim bir tipti. Uzman
bir biyolog olduðundan dolayý bir
olaya körcesine ve bilgisizce dalmamayý kendisine düstur edinmiþti. Ancak
sinik birisi deðildi. Aslýnda psiþik
fenomene inanýyordu ve üstelik hayatýnýn farklý dönemlerinde böyle bir
gücü bizzat deneyimlemiþti. Sadece,
Randi duyduðu her þeye sorgulamadan
inanmýyor ve kendilerini medyum
olarak tanýtan kiþilerin aralarýndan da
sahtekarlar çýkabileceðini düþünüyordu.
Eþi Peter ise bu iþlerin birer safsatadan
ibaret olduðuna inanýyordu.
Alexandra, Randi ve Peter'a beni bir
kaç ay önce bir konferansta gördüðünü
ve bu konferans sýrasýnda yaptýðým
trans okumasýnda orada bulunan
kiþilere öte aleme geçmiþ yakýnlarýndan
haber getirdiðimi bizzat gördüðünü ve
deneyimlediðini anlatmýþtý.
Gördüklerinden ve yaþadýklarýndan
oldukça etkilenen Alexandra özel bir
trans okumasý yapmak üzere daha

SEVGÝ DÜNYASI

sonra benden randevu almýþtý. Ona
dedesinin bir alkolik olduðunu
annesinin ise yetimhanede büyümüþ
birisi olduðunu ve orada bulunan bir
rahibenin kendisiyle özel olarak
ilgilendiðini söylemiþtim. (Alexandra
annesinin geçmiþiyle ilgili bu bilgiyi
daha önce bilmiyordu) Bu bilgileri
bana öte aleme geçmiþ olan
Alexandra'nýn dedesi vermiþti. Alkolik
olduðu için siroz nedeniyle hayatýný
kaybetmiþti. Benim vasýtamla
Alexandra'ya ve annesine piþman
olduðunu iletmemi istemiþti. Bu okuma
esnasýnda Alexandra'nýn ve kocasýnýn
yakýnda uzak bir yere gideceklerini de
söylemiþtim. Bu uzak yer bana Rusya
gibi gelmiþti. Orada bir anlaþma imzalayacaklardý. Bu, sanki evlat edinme
iþlemleriyle ilgili bir anlaþmaydý. Bu
gerçekten de doðruydu çünkü yaklaþýk
altý ay önce bir Rus acentasý kanalýyla
böyle bir iþlem için baþvurmuþlardý.
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Ona evlerinde yardým etmekte olduklarý genç bir kiþinin bulunduðunu ama
bu kiþinin yanlarýnda uzun süre
kalmayacaðýný söyledim. Gerçekten de
anne ve babasý olmayan küçük bir
çocuk evlerinde kalýyordu.
Alexandra'nýn avukat olan kocasý bu
çocuðu istemeyerek iþlediði bir suçtan
dolayý savunmuþtu. (Bir maðazadan
tofu çalarken yakalanan bu çocuk,
Viktor Hugo'nun Sefiller romanýndaki
Jean Valjean'ýn modern versiyonuydu).
Alexandra ile kocasý bu çocuðu geçici
olarak himayeleri altýna almýþlardý.
Alexandra benimle deneyimlediði
trans okumasýnda ona bu tarz bilgileri
vereceðimden habersizdi elbet ki. Daha
sonra annesini aradýðýnda ve dedesinin
kendisi hakkýnda verdiði haberleri ona
ilettiðinde, annesi gözyaþlarýna boðulmuþtu. Alexandra ilkönceleri benim
zihin okuma gibi bir yeteneðim
olduðundan þüphelenmiþ ama daha
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sonra onun bile bilmediði bilgileri ona
ilettiðimi görünce medyumluðuma tam
kani olmuþtu.
Randi ve eþi Peter, Alexandra'nýn
anlattýðý bu deneyimi kendi kulaklarýyla bizzat duyunca çok etkilenmiþlerdi.
Özellikle de bir yazar olan Peter çok
þaþýrmýþtý. Yukarýda da söylediðim gibi
ruhlar alemine ve orayla kurulan irtibatlara asla inanmayan birisiydi.
Peter'ýn tek inandýðý þey, hayatlarýmýzýn
ölümle son bulacaðý idi. Ancak
Alexandra bilgisine, zekasýna ve
tecrübesine deðer verdiði bir arkadaþýydý. Bu nedenle de onun anlattýklarýna
istemeyerek de olsa kulak vermek
zorunda hissetti kendini.
Daha sonra Peter bana þunlarý söyledi: "Alexandra kendisine gelen
mesajlarýn öte aleme geçmiþ olan
yakýnlarýndan geldiðini anlattýðýnda
böyle bir þeyin parçasý olmaya kendimi
henüz hazýr hissetmediðimi anladým.
Bu nedenle de bir medyumun kapýsýna
gitmenin hiç de iþim olmadýðýna
inandým. Kendimi boþu boþuna sýkýntýya sokmaya doðrusu hiç niyetim
yoktu!"
O akþam hepsi birlikte bu konuyu
masaya yatýrmýþlardý. Böyle bir þey
acaba bir oyun olabilir miydi? Ýçinden
bir ses Peter'a bu iþe inanmasý gerektiðini söylüyordu. Peter oldum olasý
ölümden korkardý. Ancak
Alexandra'nýn yaþadýðý bu son deneyim
ona böyle bir korkunun yersiz
olduðunu hissettirmiþti.
Randi ise o akþam bana gelmeye
karar vermiþti. Daha önce baþka bir
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medyuma gitmiþti ama doðrusu iyi
sonuç alamamýþtý.
On iki yýl önce Randi'nin kendisinden
dokuz yaþ küçük olan kardeþi Robby
bir cinayete kurban gitmiþti. Ýki adet
þehir eþkiyasý Robby'nin kafasýna bir
beyzbol sopasýyla vurarak, onu katletmiþlerdi.
Kafasý
parçalanan
Robby'nin
beyin ölümü
gerçekleþmiþ,
yaþam destek
ünitesinin fiþi
ise ertesi gün
çekilmiþti.
Randi yýkýlmýþtý. Ýki kardeþ birbirlerine
çok yakýn olmuþlardý hep. Kardeþinin
ölümünü bir türlü içine sindiremeyen
Randi o günden beri çocuðu kadar
sevdiði Robby'nin hayali ile birlikte
yaþar olmuþtu.
Robby arada bir ablasýnýn evini
ziyaret ediyordu ve ne zaman gelse
Randi bunu hissediyordu. Ancak bunun
daha da ötesini bilmek istiyordu. Ýlk
ziyareti ölümünden üç ay sonra gerçekleþmiþti. Evde otururken yukarýdan
sarkan bir örümcek aðý hiç bir hava
cereyaný ya da klima esintisi olmaksýzýn çýlgýnca sallanmaya baþlamýþtý.
Randi bunu sallayanýn Robby olduðunu
düþünerek: "Robby bu sen misin?" diye
sorduðunda örümcek aðýnýn sallanmasý
durmuþtu.
(Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz)

Birlik ve
Bütünlük Üzerine
JALE GÝZER
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Önceki yazýmýzda bir grupta ortak
maksada yönelmiþ gayret ve eylemlerin
bir ortak hayat görüþünden kaynaklanmasý gerektiðinden söz etmiþtik:
BÝLGÝ-TECRÜBE-ve-NÝYETTE
KATILIM.
"BÜTÜNLEÞME" kavramýnýn "BÝR
ARADA OLMAK"dan farký üzerinde
durmuþtuk. Bir orkestrada çeþitli sazlar
kendi farklý partilerini çalarken doðru
zamanlama, doðru iletiþim içinde;
BÜTÜN'ü idrakten ve sezmekten
doðan iç disiplini ile çaldýklarýnda
SENFONÝ gerçekleþir.
Doðru zamanlamaya, doðru iletiþime
(Bütün'deki Anlam'a) karþý umarsýzca
ve keyfi þekilde icra ettiklerinde ise
KAKAFONÝ gerçekleþir.
" Birincisi, POZÝTÝF tecrübeyi
(HAYIR)
" Ýkincisi, NEGATÝF tecrübeyi (ÞER)
oluþturur
Nasýl yapýlmasý gerektiðini bilip anlamasýna ve anladýðýnca anlatýp anlaþmasýna ve anlaþtýðýnca UYGULANMASINA baðlýdýr. Keza bunu ne
ölçüde istediðine ve baþardýðýna da
baðlýdýr.
Hatýrlayacaðýnýz gibi, iki farklý bilinç
kademesine baðlý iki farklý
BÜTÜNLÜK hali vardý:
1. ÝÇGÜDÜSEL, BÝLÝNÇSÝZ;
2. BÝLÝNÇLÝ, DÝNAMÝK, AKTÝF,
YARATICI.
Ýnsan bu (ikinci) bilinçli bütünlük
(sinerjik toplum) düzeyine doðru bir
çaba ve öðrenim içindedir.
Tekamül süreci içinde insan çeþitli
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aþamalardan geçmektedir. Kabaca:
1. Ýçgüdüsel Birlik: GRUP RUHU.
2. ANALÝZ AÞAMASI: AKILÝRADE-KÝÞÝLÝK bilincinin geliþtirdiði
ayrýlýk. "Ben ve Baþkasý" realitesi...
3. Holistik Bilinç: BÝLÝNÇLÝ
BÜTÜNLÜK; kendi ile, her þeyle BÝR
ve BÜTÜN olma. Kendi ferdiyetini,
Bütün'ü, Bütün ile olan birliði idrak
ettiði; GERÇEK KÝMLÝK BÝLÝNCÝ'ne
doðru ilerlediði SÝNERJÝK SÝSTEM.
Sinerjik Toplum Realitesi.
AYRILIKÇI veya HOLÝSTÝK bilinç
hallerine göre farklý DOÐA - ENERJÝ
REALÝTESÝ. Analizci anlayýþýn
getirdiði kýsýtlama. Holistik anlayýþýn
saðladýðý olanak.
" Hiyerarþi - tarifi ve hedeflerinden;
" Mürþit - teknik ve iþlevinden;
" Onlarýn araç olmaktan amaç haline
nasýl getirildiklerinden söz etmiþtik.
Bu otorite ve dýþtan uygulanan disiplin yerine iç aydýnlanma - içten dýþa
doðru geliþmenin eðitim amacý olmasý
gerektiðini belirtmiþtik. Yeni Çað'ýn
önde gelen özelliðinin HER ÞEY'de
BÜTÜNLÜK ve SENTEZ olduðunu,
vurgulamýþtýk. Bütünlüðün tarifini, ne
olduðunu ve ne olmadýðýný açýklamaya
çalýþmýþtýk... Bir Yeni Çað Merkezi
olabilmenin þartlarýný gözden geçirmiþtik. Önce yeniyi yaþayan, belli eden
insan - insanlar topluluðunun varlýðýna
baðlýdýr, demiþtik. Bu insanlarýn niteliklerini; Yeni Çað vizyonunu paylaþan,
yaratýcý yeteneklerini seferber ederek
BÝRLÝK ve BÜTÜNLÜK duygusunu
fiili olarak eylemleri içinde ortaya
koyan; kiþilik tutkularýna egemen ola-
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bilmiþ kiþidir, tarzýnda tanýmlamýþtýk.
Bu niteliklerin herkeste var
olduðunu,
" Kiminde belli, aktif, etkin;
" Kiminde meydana çýkmaya hazýr;
" Kiminde ise tohum halinde, kapalý,
derinlerde, uykuda olduðuna deðinmiþ;
ve bunlarýn herkeste VAR olabileceðinden de söz etmiþtik.
Hazýr olanlara, gerekenler usulünce
anlatýlabilirse, Yeni Çað merkezleri bu
hazýrlýða sahip insanlarýn bir
MIKNATIS'a kapýlmýþ gibi o merkezlere çekilmelerine, yönelmelerine yardýmcý
olacaktýr. Bunun
nedeni,
"TOHUM
FÝKRÝN" yani
SAMÝMÝYET
ve
BÜTÜNLÜÐE
haiz bir fikrin
MANYETÝK
GÜCÜ'dür...
Böyle nitelikli
insanlarý
biraraya
getirmek büyük
çaba, emek ve
zamana malolacak olsa bile;
buna deðer
demiþtik. Çünkü
bir Yeni Çað
Merkezi'nin
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YAYINLAYACAÐI ortak enerji
alanýnýn kalitesi, deðer düzeyi (yani
onun spiritüel deðerleri tezahür ettirebilme kapasitesi) her þeyden önemlidir.
Bir topluluða katýlýmda bulunan
herkes -istisnasýz her bir fert- toplumun
ORTAK ENERJÝ ALANINI þu veya bu
þekilde MUTLAKA etkileyeceðinden,
kendi yayýnladýðý bireysel enerjinin
niteliðinden ve yönünden alabildiðine
sorumludur. Bu gücünü müspet yönde
kullanmak suretiyle BÜTÜN'ün kaderini etkiler. Çünkü bu, SEBEP-SONUÇ
KANUNU gereðidir.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Geçmiþ
Hayat
Cenneti
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman Hipnoterapist Norman Inge'nin,
oðlu Chase üzerinde yaptýðý regresyon denemesini anlatmýþtý. Hatýrlayacaðýnýz gibi bu, Chase ile yapýlan ikinci regresyon denemesiydi.
Chase bu kez karþýmýza bir ahþap oymacýsý olarak çýkmýþtý. Evliydi ve
küçük bir oðlu vardý. Daha sonra oðlunun kendisine yardým ettiðini,
çok mutlu bir evliliði olduðunu söyledi. Bu regresyon denemesinden
çýkan en ilginç bilgilerden birisi de Chase'in þimdiki hayatýnda sýnýf
arkadaþý olan Henson'un, ahþap oymacýlýðý yaptýðý hayatýndaki oðlu
olduðu idi. Henson gerçekten de Chase'i çok seviyor ve daima arkasýndan koþturuyordu. Her ikisi de birbirlerine çok baðlý arkadaþlardý. Bu
denemenin ardýndan NewYork'ta Dr.Woolger tarafýndan yaz aylarýnda
düzenlenecek olan bir atölye çalýþmasýnýn haberini alan Carol Bowman
çok sevinmiþ ve bu çalýþmaya katýlmaya karar vermiþti. Haziran ayýnýn
sonu geldiðinde çocuklarýný annesine býrakan Bowman New York'a
doðru yola çýkmýþtý. Tüm hafta boyunca grup üyeleri birbirleri üzerinde
regresyon denemeleri yapmýþlar ve geçmiþ hayatlar üzerinde konuþmuþlardý. Atölye çalýþmasýna katýlan kiþilerin geçmiþ yaþamlarýna
döndükçe su üstüne çýkan anýlarý ve Roger Woolger'ýn zekice uyguladýðý
telkin tekniklerinin yarattýðý sonuçlar Bowman'ý oldukça etkilemiþti. Bu
ay, yazarýmýzýn bu atölye çalýþmasýnda yaþadýðý diðer deneyimlerden
söz edeceðiz.
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Dr.Woolger geçmiþ
hayatlarla baðlantý kurabilmek için bilinen hipnotik telkinlerden daha
çok, imajlarý, birbiri
ardýnca oluþan düþünce
ve kelime gruplarýný,
bedensel semptomlarý ya
da duygularý kullanmayý
yeðliyordu. Zihinsel,
duygusal ve fiziksel
olmak üzere birçok
bileþenleri bulunan bu
anýlarý ortaya çýkarabilmesi için kiþinin gözlerini kapatmasýný ve
bunlarýn her hangi birisine konsantre olmasýný
saðlamasý yeterli olabiliyordu.
Örneðin, kiþi geçmiþ
hayatýyla ilgili :
"Kendimi güvende hissetmiyorum" þeklinde
kalýcý bir inanýþ ya da
duygu geliþtirmiþ ise,
Roger hastasýna bu cümleyi defalarca söylettiriyor ve bunu yaparken de
onun nefes ritmine konsantre oluyordu. "Kendimi ASLA güvende hissetmiyorum" cümlesinin
tekrar edilmesiyle birlikte imajlar ve duygular
hastanýn geçmiþ hayatýyla ilgili bir hatýrasýný
adeta canlýymýþ gibi su
üstüne çýkarýyordu.
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Sonunda, çocuklarýmýn
geçmiþ yaþam anýlarýna
girebilmek için
Norman'ýn da ayný taktikleri kullanmýþ olduðunu
anladým. Norman: "Seni
korkutan yüksek sesleri
iþittiðinde neler
gördüðünü bana anlat"
ve "Gözlerini kapat ve
yangýn korkun aklýna
geldiðinde neler
gördüðünü anlat" þeklindeki telkinlerle aslýnda
köprüleme tekniðini kullanmýþtý. Norman onlarýn
korkularýndan faydalanarak bu duygularýný
tetikleyen ipuçlarýndan
yola çýkmýþ ve sonunda
onlarýn geçmiþ hayatlarýndaki anýlarýna uzanmýþtý.
Yaptýðým atölye çalýþmasýnda bu teknikleri
birebir deneyimlemek ve
uygulamak þansýna
eriþtiðim için kendimi
þanslý sayýyordum.
Haftanýn sonuna doðru
ikili gruplara ayrýlarak
birbirimiz üzerinde çalýþmalar yaptýk. Arkadaþým
bana yere uzanmamý ve
hayatýmda kendime dert
ettiðim ve zihnimin geri
planýnda beni daima
üzdüðüne tanýk olduðum
bir duygumu kendisine

anlatmamý istedi. Ben de
ona Roger'ýn ilk kez bana
tüm grup önünde konuþma yapmamý
söylediðinde ne kadar
sýkýlmýþ olduðumu
söyledim. Gerçekten de
ben toplum önünde
konuþmaktan oldukça
korkan ve sýkýlan birisiydim. Çocukluðumdan
beri kendimi daima grup
dýþý gibi hissederdim
hep. Kýsacasý, bir gruba
tam olarak ait olamamak
beni daima üzerdi.
Demek ki bu benim hayatýmla ilgili zihnimde
yinelediðim kalýcý bir
düþüncemdi. Arkadaþým
bu düþünce ve duygum
üzerinde konsantre
olmamý, gözlerimi kapatmamý, derin nefesler
almamý ve "Kendimi bir
gruba ait hissedemiyorum" cümlesini tekrar
etmemi söyledi.
Bu cümleyi birbiri
ardýnca tekrar ederken
kendimi bir baþka
zamanda ve bir baþka
beden içinde buldum. 12
yaþýnda bir erkek çocuðu
idim. Kare þeklindeki
ilkel bir binanýn içinde
bulunan ahþap bir bankýn
üzerinde oturuyor idim.
Pennsylvania'daki bir
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okulda idim, diðer
çocuklar da benim gibi
bankýn üzerinde oturuyorlardý. Üzerimdeki
kýyafetler sade ve yýpranmýþ idi. 1700'lü yýllarýn
sonlarýydý ve ben bir
Amish idim ve problemimin ne olduðunu
gayet iyi biliyordum.
Oldukça zeki ve yaratýcý
bir çocuktum ama
Tanrý'dan ölesiye korkan
bu dinsel cemaat içinde
kendimi tam olarak ifade
edemiyordum. Bu vizyona girdiðim andan
itibaren kendimi hayal
kurarken görmeye
baþladým. Okul
müdürümüz monoton bir
tonda konuþma yapýyor
ve ben onu hiç dinlemiyordum.
Aniden elimin yanmasýyla birlikte üzerinde
bir kýrbacýn þakladýðýný
gördüm. Bu müdürün
kýrbacýydý. Ellerimin
acýsýný aynen hissedebiliyordum ama bundan
da daha acý olan ruhumda býraktýðý derin izdi.
Burada ne iþim vardý?
Ben buraya ait deðildim
ki. O halde niçin hala
burada idim? Ruhumu
hiç bir þey yapamaz hale
getiren bu baskýcý hayat-

tan nefret ediyordum.
Bir sonraki sahnede
kendimi yaþlý bir kiraz
aðacýna týrmanýrken
gördüm. Onu sadece
görmekle kalmadým ayný
zamanda aðacýn gövdesini bile hissettim.
Omuzumda bir kenevirden yapýlmýþ bir ip taþýyordum. Verdiðim karardan vazgeçmeyecektim.
Artýk aþaðýya
inemezdim. Aðlamaya
baþladým. Anne ve
babamý düþündükte piþmanlýk duygularýyla
doluyordum. Sonunda ipi
boynuma geçirdim.
Aþaðýya atlamadan önce
biraz tereddüt ettim.
Ellerim hala yanýyordu.
Yanma hissi sonunda
elektrikli bir karýncalanmaya dönüþtü. Ellerim
adeta canlýydýlar. Öylesine enerji doluydular ki
bedenimi acýtýyorlardý.
Sonunda kendimi aðaçtan aþaðýya attým. Son
nefesim ipin boðazýmý
iyice sýkmasýyla birlikte
kesildi. Her þey önümde
karardý. Son dileðim
Tanrý'dan ruhumu özgür
býrakmasýydý. Kendimle
ilgili son duygularým
boðazýmdaki týkanma
hissiyle birlikte elle-

rimdeki müthiþ enerjiydi.
Karanlýðýn içinden atölye çalýþmasýndaki ekip
arkadaþýmýn sesini duydum. Bana: "Neler oluyor?" diye soruyordu.
Sonra da kendimi 19.
y.y.da buluverdim. Son
derece þýk giyimli genç
bir adam uhrevi bir
duruþla piyano çalýyordu.
Ruhumun tüm enerjisi
kolay bir þekilde ellerime
akýyordu. Ellerim adeta
canlýydý ama ne yazýk ki
ciðerlerim hastalýktan
dolayý güçsüzdü.
Güçlükle ve mücadele
ederek nefes alýyordum.
Bu iki hayat arasýndaki
baðlantýlar gerçekten de
dehþet verici netlikte
belirmiþti zihnimde.
Haftanýn sonu
geldiðinde atölye çalýþmasýna katýlan tüm
arkadaþlar yaþadýklarý
yoðun duygusal deneyimler nedeniyle iyice
tükenmiþlerdi. Ancak
tüm bunlara raðmen
kendimizi daha hafiflemiþ ve daha mutlu
hissediyorduk.
(Gelecek Ay: "Spontan
Çift Anýlar" baþlýðýyla
kitabýmýza devam edeceðiz)

Bir ruhsal enerji merkezi

ENERJÝ VE SAÐLIK
Erol Yurderi ile Söyleþi
Nihal Gürsoy
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Nihal Gürsoy- Erol Bey, sizi kýsaca
tanýyabilir miyiz?
Erol Yurderi- 1949 yýlýnda Ýzmit'te
doðdum. 1972'de Ýstanbul Üniversitesi
Sosyal Antropoloji Bölümü'nü bitirdim.
1968 yýlýnda spiritüel bilgilerle
tanýþtým. Yoganýn bir türü olan "Hatha
Yoga'ya" ise,1971 yýlýnda üniversite
yýllarýnda, Müheyya Ýzer'den ders
alarak baþladým. 1974 yýlýnda Hintli
yogi Raj Balaram'dan özel ders alarak
ilerledim. Yine ayný yýl "Transandantal
Meditasyon" öðrendim. 1976 yýlýnda
Ýsviçre'ye giderek, Maharishi Avrupa
Araþtýrma Üniversitesi'nde (MERU)
staff olarak çalýþtým. Oradan "Yaratýcý
Zekâ Bilimi" öðretmenliðini aldým.
Türkiye'ye döndüðümde Boðaziçi
Kütüphanesine girdim. 1981-1983 yýllarýnda, Boðaziçi Üniversitesi'nde birinci sýnýf öðrencilerine spor dersleri
içinde bir branþ olarak, iki yýl yoga
dersleri verdim.
1984 yýlýnda üniversiteden ayrýldýktan sonra kendimi tamamen Yoga'ya
verdim. Bugüne kadar pek çok öðrenci
yetiþtirdim. Yoga ve diðer alternatif terapilerle ilgili çeþitli makaleler yazdým.
Ayrýca "Kendini Tanýma" konusunda
grup çalýþmalarý da yapýyorum, gruplara ve kiþilere özel "Hatha Yoga" dersleri de vermekteyim.
Nihal Gürsoy - Erol Bey, sizin
oldukça geniþ bir yelpazedeki bilgileri
içeren donanýmýnýzý biliyoruz. Bu
nedenle, günümüzde insanlarýn merak
ettiði, gündeminde yer alan pek çok
konuda görüþlerinizden istifade etmek
istedik. Öncelikle, "Alternatif Týp" terimi oldukça sýk çýkýyor karþýmýza. Ne
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demektir Alternatif Týp?
Erol Yurderi - Teþekkür ederim. Terim olarak Alternatif Týp, modern týbbýn paralelinde insanlarýn saðlýða kavuþmalarý için uygulanan birçok metodun tümüne birden verilen addýr. Buna
ayný zamanda Yumuþak Týp (Soft
Medicine) veya "Tamamlayýcý
Saðlýk'da" denmektedir.
Bugün modern týbbýn, teknolojinin de
devreye girmesiyle eriþtiði yeri hepimiz biliyoruz. Akut hastalýklarýn ve
enfeksiyonlarýn tedavisinde ve geniþ
ölçekte belirtilerin ortadan kaldýrýlmasýnda veya fiziksel nedenlerden kaynaklanan rahatsýzlýklarýn giderilmesinde son yýllarda bir hayli yol alýnmýþtýr.
Modern týbbýn bu kadar süratli
geliþmesine raðmen hastalýklarýn
tedavisinde bazen baþarýlý olamadýðý da
bir gerçektir. Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayý
hastalýklarýna çare arayan birçok
insan, geçmiþi binlerce yýl öncesine
dayanan alternatif tedavi metotlarýna da
baþvurmaktadýr. Bu seçim insanýn en
doðal hakkýdýr. Ayrýca, insanýn saðlýða
kavuþturulmasýnda alternatif terapi
metotlarýnýn, etkin olarak kullanýldýðýnda, birçok hastalýðý tedavi ettiði de
bugün herkesçe bilinmektedir. Önemli
olan, en iyi alternatif týp terapilerini ele
alýp, bunlarý teknolojik týpla bütünleþtirerek insanlarýn yararýna sunmaktýr.
Hedef, insanýn saðlýða kavuþturulmasýdýr.
Geleneksel eski Hint týbbý; Ayurveda,
Aromaterapi, modern týbbýn içinden filizlenen Homeopati, eski Çin'in
Akupunktur tedavisi, Japon kökenli
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Shiatsu, ayrýca Biyoterapi, gibi son
derece geniþ bir alaný kaplayan alternatif terapiler, bugün milyonlarca insan
için bir ilgi odaðý ve umut kaynaðý
olmaktadýr.
Nihal Gürsoy - Erol Bey, deðiþik
alternatif terapiler içinde yer alan, sýkça
rastladýðýmýz bazý kavramlar var, "enerji" de bunlardan biri, bize enerji
kavramý ile ne kastediliyor açýklayabilir misiniz?
Erol Yurderi - Haklýsýnýz, sýkça kullanýlan bir kavram ve iyice anlaþýlmadan da yapýlacak olan enerji çalýþmalarýndan hiçbir sonuç alýnamaz.
Enerji, evrenin onunla dolu olduðu
görünmez ve her dilde bir sözcükle
anlatýlan, fakat hiç kimsenin izah
edemediði bir maddedir.
Modern bilimde parçacýk fiziðinin
oldukça ileri teorileriyle desteklendiði
gibi, "evrende her þey enerjiden oluþmaktadýr." Bu enerji, ayný madde
olmasýna raðmen farklý zamanlarda
farklý þekiller alýr. Dolayýsýyla evrende
bulunan tek þeyin enerji olduðunu
söyleyebiliriz. Bizler de enerjiyiz ve
sürekli hareket eden bu enerji
okyanusunda yaþýyoruz.
Enerji kelimesi, Grekçe energia
"hareketli kuvvet" kelimesinden gelir.
Bu kuvvet, evrendeki tüm varlýklar
arasýnda temel ve evrensel baðý oluþturur. Daha önce de söylediðimiz gibi
bizler tamamen bir enerji okyanusu
içinde yüzüyoruz. Bizi canlandýran ve
bizi hareketlendiren bir enerji var. Ayný
enerji bir ampulün yanmasýný ya da
televizyonda bir görüntünün oluþmasýný
da saðlýyor. Bütün bunlar enerji þekil-
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leridir. Ama enerji tam olarak nedir?
Yukarýda söylediðimiz gibi hiç kimsenin tam izah edemediði görünmeyen
bir þeydir. Fakat enerji kendini hareketle gösterebilir. Örneðin bir kar fýrtýnasýný ele alalým; uçuþan kümesi
görülür ama rüzgarý (yani enerjiyi)
göremeyiz, sadece hissedebiliriz.
Herkesin kabul edeceði gibi ortada
görünmese de gerçek olan bir kuvvet
vardýr. Bu kuvvet enerjidir. Elektrik de
bir enerjidir, gözle göremeyiz ama bir
ampulle tezahürünü görebiliriz. Örnekleri çoðaltacak olursak radyo dalgalarý,
sesler ve renkler hepsi birer enerjidir.
Üzerinde yaþadýðýmýz dünyamýz da katý
maddelerden meydana gelmiþ görünmesine raðmen o da yoðunlaþmýþ bir
enerjidir. Modern bilim insan organizmasýnýn da sadece moleküllerden
oluþan fiziksel bir yapý olmayýp, tüm
evrende olduðu gibi, onun da bir enerji
bütünü olduðunu doðrular. Dolayýsýyla
insan da bir enerjidir. Ýnsanýn gördüðü,
dokunduðu ve hissettiði her þey de
belli bir titreþimle hareket eden enerjidir.
Hepimiz ayný okyanusun içinde
olduðumuz için bu yüzden, bu gezegende varolan her þeyin, insanlarýn,
hayvanlarýn, bitkilerin, minerallerin v.s.
titreþimlerini algýlamak mümkündür.
Bu kuvvetin farkýna vararak kendimizi
bu akýmlara baðlayabilir ve böylece
evrenle (bütün olanla) uyum saðlayabiliriz.
Nihal Gürsoy - Bu evrensel enerjiden deðiþik kültürlerde, deðiþik isimlerle söz ediliyor. Bunlardan da kýsaca
söz edebilir misiniz?
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Erol Yurderi - Evrensel enerji alaný
yüzyýllar boyunca gözlemlenmiþ ve
araþtýrýlmýþtýr. Her uygarlýk ona ayrý bir
ad vermiþtir. Ama bütün gözlemler
temel özelliklerinin ayný olduðunu gösterir. Þöyle bir göz atarsak; örneðin
Hindistan'da 5000 yýllýk bir geçmiþe
sahip dini gelenek "prana" adý verilen
evrensel bir enerjiden bahseder. Bu
prana veya "hayat enerjisi" bütün vücuda canlýlýk verir. Yogiler saðlýk ve canlýlýk kazanmak için nefes egzersizleri,
meditasyon ve yoga hareketleriyle bu
enerjiyi kendilerinde depolarlar. Çin'de
ise bu hayat enerjisine "chi" adý verilir.
Çinlilere göre her þey canlý veya cansýz, bu enerjiyi içerir ve ondan oluþur.
Chi, yin ve yang adýndaki iki zýt güçten
oluþur. Kabala ise ayný enerjiye "astral
(yýldýzsal) ýþýk" der. Japonca'daki adý
ise "ki"dir. Anlamý tek olan bu enerji,
bütün uzayýn, canlýlarýn olduðu kadar,
cansýz cisimlerin de içine iþlemiþ bir
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þekilde ve bu cisimlerle aramýzda yer
alýr.
Nihal Gürsoy - Ýnsanýn da bir enerji
alaný olduðunu biliyoruz, bu konuda da
bilgilerinizi alabilir miyiz?
Erol Yurderi - Evet, insanýn da bir
enerji olduðunu ve evrensel enerjiden
beslendiðini biliyoruz. Aura'da, evrensel enerjinin insan vücuduna baðlý olan
ve insaný tamamen saran bir parçasýdýr.
Kýsaca, insan vücudunu tamamen
çevreleyen bu elektromanyetik alana
"aura" adý verilir. Aura'nýn 7 enerji
bedenden meydana geldiði söylenir. 1Fiziksel beden 2- Pranik beden 3Duygusal beden 4- Zihinsel beden 5Astral beden 6- Eterik beden 7- Kozal
bedendir. Ýnsanýn enerji bedeni (aurasý)
sürekli olarak evrensel enerjiden
beslenir. Bu enerjiyi en iyi bir þekilde
almak ve kendi geliþimi için kullanmak
insanýn kendi elindedir. Ayrýca enerji
bedende þakra veya chakra adý verilen
7 tane de enerji merkezi bulunur.
Ýnsanýn enerji bedeni aurasý, insanýn
içinde bulunduðu duygusal duruma
(duygu ve düþüncelerinin kalitesine
göre) deðiþik renkler alýr.
Nihal Gürsoy - Alternatif tedavi
metotlarý hastalýklarýn teþhisinde ve
oluþumunda aura ve chakralarýn öneminden söz ediyorlar bu konudaki bilgilerinizden de yararlanabilir miyiz?
Erol Yurderi - Bütün bu terapiler,
temelde hastalýðý þöyle tarif eder.
Hastalýk, herhangi bir düzeyde bloke
edilmiþ, akýþý engellenmiþ bir enerjinin
yansýmasýdýr. Varlýðýmýzdaki bir dengesizliðin dýþa vurumudur. Aura ve
chakralar da ki bu dengesizlikler, fizik
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bedende hastalýklarýn oluþmasýna sebep
olur. Bütün dengesizliklerin nedeni ise
insanýn içinde bulunduðu ruhsal
durumdur. Bu yönden bakýldýðýnda
saðlýklý olmak ve bunu korumak
anlamýnda en büyük sorumluluk kiþinin
kendisine düþmektedir.
Düþüncelerimiz, duygularýmýz birer
enerjidir. Olumlu ve pozitif düþünceler
auramýzý güçlendirir, enerjimizi artýrýr,
saðlýk içinde olmamýzý saðlar. Olumsuz
düþünce ve duygular ise, enerjimizi
azaltýr, hastalýða davetiye çýkartýr. Eðer
saðlýklý ve enerjik olmak istiyorsak,
enerji tüketen duygu ve düþüncelerimizi, enerji üreten duygular haline çevirmeliyiz. Onun için düþünce ve duygularýmýzý her zaman kontrol etmeyi
öðrenmeliyiz. Bu da ancak kendimizi
tanýyarak, duygularýmýzýn farkýna
vararak, onlarý kabullenip yerine doðru
düþünceleri yerleþtirerek olur. Enerjimizi tüketen duygular öfke, kin, nefret,
korku, üzüntü gibi olumsuz duygulardýr. Birçok hastalýðýn oluþmasýna da
zemin hazýrlarlar. Ýçinde bulunduðumuz ortamýn ve deneyimlerimizin bizi
yukarýya doðru çekmesi, sevgiye ve
bilgiye yönlendirmesi durumunda ise
kendimizi daha mutlu ve canlý hissederiz. Çünkü sevgi, enerji yaratan en
güçlü duygudur ve bizi sürekli besler.
O nedenle kendisini ruhsal ve düþünsel
olarak dengeleyemeyen bir kiþiye, dýþarýdan yapýlan tedaviler kalýcý olmaz.
Nihal Gürsoy - Chakra'lardan da söz
edebilir misiniz kýsaca?
Erol Yurderi - Chakra, Santritçe'de
tekerlek anlamýna gelen bir kelimeden
alýnmýþtýr. Bu tekerlekler vücutta sürek-
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li olarak dönen enerji merkezleridir.
Prana ya da hayat enerjisini emer ve
nadiler (enerji daðýtým noktalarý)
yardýmýyla sinir sistemine, iç salgý bezlerine ve kana daðýtýrlar. Yedi tane
büyük chakra vardýr. Bunlar omurga ile
paralel olarak yerleþmiþtir ve ýþýk
tayfýndaki bütün renkleri kendi içinde
barýndýrmakla beraber her chakra'da
sadece bir renk baskýn durumdadýr.
Temel chakradan baþlayarak, tepe
chakrasýna kadar olan renklerin sýralamasý þöyledir. Kýrmýzý, turuncu, sarý,
yeþil, mavi, lâcivert ve mor.
Nihal Gürsoy - Bunlardan ve etkiledikleri organlardan da söz edebilir
miyiz?
Erol Yurderi - Elbette. 1- Temel
chakra: (Kýrmýzý) Kuyruk sokumu
kemiðinin sonunda yer alýr ve böylece
dünyaya baðlanýr. Yaydýðý ýþýðýn rengi,
tayfýn en düþük frekansta olan rengi,
kýrmýzýdýr. Bu chakra fiziksel enerjinin
merkezidir. Bedende þu bölgeleri kontrol eder. Bacaklarý, ayaklarý, kemikleri, kalýn baðýrsaklar, omurga ve sinir
sistemi, bu merkezin kontrol ettiði iç
salgý bezleri ise yumurtalýklardýr, ayný
zamanda cinsellikle de ilgilidir. 2Sakral Chakra: (Turuncu). Bu chakra
kasýkla göbek arasýndadýr. Buradan
yayýlan enerji, temel chakra enerjisinden daha kalitelidir. Bu merkez seksle
baðlantýlýdýr ve ergenliðe kadar uyanmaz. Korku ve heyecan hisleriyle de
baðlantýlý olup etkilediði organlar deri,
kadýnlardaki üreme organý, böbrekler,
idrar torbasý, dolaþým sistemi ve
lenfatik sistem.
3- Güneþ sinir aðý chakrasý: (Sarý).
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Bu chakra, on ikinci göðüs omuruyla,
birinci bel omuru arasýnda bulunur. Bu
merkez, ruhsal ve fiziksel varlýðýmýzýn
hayat merkezidir. Hayatýmýzý
sürdürmemiz için gerekli olan ýsýyý
meydana çýkarýr. Güneþin etkisi altýndadýr. Bu merkez genel olarak sindirim
ve özümsemeyle ilgilidir. Etkilediði
organlar; nefes, diyafram, mide, on iki
parmak baðýrsaðý, safra kesesi ve
karaciðerdir. Ýlgili olduðu iç salgý bezi
ise pankreas'dýr.
4- Kalp Chakrasý: (Yeþil). Bu chakra
dördüncü ve beþinci göðüs omurlarýnýn
arasýnda bulunur. Bu merkez, fiziksel
seviyede kalp, dolaþým sistemi,
akciðer ve solunum sistemi, baðýþýklýk sistemi, kollar ve ellerle ilgilidir.
Ýlgili olduðu iç salgý bezi timüstür.
Sevgi enerjinin içinden geçtiði
merkez burasýdýr. Bu merkez ne
kadar açýksa o kadar bencillikten
uzak, yüksek bir ruhsal seviyeye
ulaþma o kadar kolay olur. Diðer
insanlarla burasý vasýtasýyla sevgiye
dayalý bir iliþki kurabiliriz. En temel
chakradýr. Altýnda ve üstünde üçer
chakra bulunur.
5- Boðaz Chakrasý: (Mavi). Bu
chakra mavi renkte olup, fiziksel
seviye de sinir sistemini, ses tellerini ve kulaklarý yönetir. Ýlgili olduðu
iç salgý bezi tiroittir. Boðaz chakrasý
söylenen kelimelerin yaratýcýlýk
merkezidir. Bu merkezdeki dengesizlikler astým, baþ dönmesi, alerji,
anemi, yorgunluk, boðaz aðrýsýna
yol açabilir.
6- Alýn Chakrasý: (Lacivert). Bu
merkez, yüksek benlikten (ruhtan)
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emirleri alan merkezdir. Bu merkeze
üçüncü göz de denir. Uyanýþa geçtiði
zaman telepati ve bilinç yeteneklerini
geliþtirir. Bu chakra fiziksel seviyede
ise gözleri, burnu, kulaklarý kontrol
eder. Beyinle baðlantýlýdýr. Bu
merkezde meydana gelen dengesizlikler yorgunluða, aþýrý hassaslýða, karýþýklýða ve katý düþüncelere yol açar.
Fiziksel olarak da sinüs sorunlarýna,
nezleye, uykusuzluða, zihin yorgunluðuna, sinir iltihabýna ve migrene yol
açabilir. Kontrol ettiði iç salgý bezi
hipofiz'dýr.
7- Tepe Chakrasý: (Hükümdarlýk:
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(Mor). Bu chakra kafanýn hemen
üzerinde bulunur ve fiziksel varlýðýn
dýþýnda yer alýr. Genellikle özvarlýðýmýzla, yüksek bilincimizle baðlantýlýdýr.
Bu merkez bizi sonsuz yüce varoluþa
götürür. Kontrol ettiði iç salgý bezi epifizdir. Ýçinde bulunduðumuz ruhsal
durumlardan dolayý bu chakralar týkanmýþ olabilir, çalýþmalarýnda düzensizlikler olabilir bu durumda iç salgý bezleri tam kapasiteyle çalýþamaz. Aura ve
chakralardaki enerji akýþýnda meydana
gelen bu engeller. Ýnsanýn enerji dengesini de bozar ki, bu dengesizlik, fizik
bedende hastalýklarýn oluþmasýnýn ana
nedenlerindendir. Bedenimiz enerji ile
yaþar ve evrendeki enerjiye ihtiyaç
duyar. Evrensel enerjiyi bedene alma
yollarýndan biri de bilinçli ve düzenli
olarak yapýlan solunum egzersizidir.
Solunumla birlikte hem hayat enerjisini, hem de oksijeni vücudumuza alýrýz
ki, beden böylece canlýlýk kazanýr.
Ayrýca chakralar üzerinde yapýlan çalýþmalar, renk çalýþmalarý, imgeleme
çalýþmalarý, çeþitli meditasyonlar ve
yoga çalýþmalarý, kendimizi bilme ve
bulma yolunda yapýlan her türlü kiþisel
geliþim çalýþmalarý, beyin kapasitemizi
gittikçe arttýracak ve auramýza (ýþýn
bedenimize) iyice pozitivite yükleyecektir. Aldýðýmýz enerjiyi kendimizde
tutmak ve saðlýklý kalabilmek için þunlara da dikkat etmeliyiz.
1- Hayatta karþýlaþtýðýmýz olaylarda
dengede kalmayý öðrenmek.
2- Diðer insanlarla olan iliþkilerimizde iyilik ve sevgiyi ön planda tutmak.
3- Düþünceleri kontrol ederek, pozitif
düþünme alýþkanlýðýný kazanmak.
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4- Enerjimizi iyi yönde kullanmak.
Ýnsanlar, ruhsal saðlýklarýna özen gösterdikleri sürece fiziksel saðlýklarýný da
kazanýrlar. Bir baþka deðiþle "ruhen
güçlü olanlar, bedenen de güçlü olurlar." Ruhen güçlü olmak ne demektir?
Ruhen güçlü olmak, bir insanýn belirli
evrensel kanunlarý öðrenip, o kanunlarla uyum içinde yaþamasý, karþýlaþtýðý
her olayda dengede kalmasýdýr. Biliyoruz ki her þey, Yaratan'ýn sevgisinden
varedilmiþtir. Sevgi enerjisi bütün kâinatý kuþatmaktadýr. Varlýklarýn bütünü
bu enerjiden oluþmakta ve bu enerjiyle
yaþamlarýný devam ettirmektedir. Sevgiyi kendi içinde bulan ve yansýtan insanlar, bu enerjiyle uyum içinde olacaklarýndan, devamlý saðlýk içinde
kalýrlar.
Nihal Gürsoy - Çok teþekkürler Erol
Bey, baþkaca ilâve etmek istediðiniz
þeyler var mý saðlýklý yaþam için?
Erol Yurderi - Evet, doðru nefes,
gevþemeyi öðrenmek, fiziksel egzersiz
yapmak, imgeleme çalýþmalarý yapmak,
yani istediðiniz, arzu ettiðiniz þeyleri
kuvvetle tahayyül edip canlandýrmak,
dengeli beslenmek, meditasyon, uyku
çok önemli saðlýklý olabilmek için.
Nihal Gürsoy - Gelecek ay sohbetimize bu konularda devam etmek
üzere diyor ve okuyucularýmýz ve
kendi adýma teþekkürlerimi sunuyorum.
Erol Yurderi - Ben de teþekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum.
Düzeltme: Aralýk 2007 468. sayýmýzda Jale
Gizer’le yaptýðýmýz söyleþide adý geçen, babasý
veteriner doktor Hilmi Gizer Afganistan’da ilk
hayvan hastahanesini kuran kiþidir. Yanlýþlýkla
Türkiye’de diye çýkmýþtýr. Düzelltir, özür dileriz.

“An”lardaki
Güzelliklerin
Duygusal
Yansýmalarý ve
Fütürizm
(Gelecekçilik)

Özer Baysaling
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Genelde etrafýmýzdaki olumsuzluklarý
görerek karamsarlýða düþmekteyiz.
Ancak kendimizi, hep olumsuz þeyleri
görmekten kurtarýp; geçmiþ, bu gün ve
gelecekte olumlu þeyleri de görebildiðimiz taktirde, ne güzellikler
olduðunu da fark edebiliriz.
Esasýnda yarý boþ bir bardaðý, yarý dolu
olarak görebildiðimiz taktirde ne ayrýntýlar yakalanabiliyor.
Çoðu zaman yetiþme sistemimizden
kaynaklanan zaaflarla, mutsuz þeyleri
anýnda yakalamayý çok iyi beceriyoruz.
Elimizdeki ve "andaki" mutluluklarý ise
çoðunlukla kaçýrýyor veya gerçekleþmesini arzuladýðýmýz þeylerin oluþma
anýna erteliyoruz. Onlar da ya hiç
gerçekleþmiyor yahut da gerçekleþtikleri
zaman bize mutluluk verecek kýymeti
kalmýyor.
Oysa hastalýðýmdan sonra, tam tersine,
elimdeki sahip olduðum þeylerin "andaki" mutluluðunu yakalamaya, mutsuzluk
ve korkularýmý ise; gerçekleþip, gerçekleþmeyeceðini bilemediðim geleceðe
ertelemeye çalýþýyorum. Bu suretle anda,
düþünemeyecek kadar çok nice güzelliklerin olduðunu fark ederek, kendimi daha
mutlu hissetmeye baþladým.
"Andaki" güzelliklerin, edebiyat
alanýndaki yansýmalarýna kýsaca bir göz
atarsak, ne güzellikleri ve ayrýntýlarý,
göremeyip kaçýrdýðýmýzý anlýyoruz:
Tabiat sevgisini ve tabiattaki ayrýntýlarý
Hölderlin "Tabiata hitabesinde" ne güzel
anlatýr; "Nehirler hep þýrýldayarak denizlere dökülüyor. Gölgeli aðaçlar öðlenleri
hep fýsýldaþýyorlar... Baharýn sevinç
þarkýsý, bir ninni gibi fani düþüncelerimi
uyutuyor... Her yanda hayat fýþkýran
dünyanýn bolluðu içinde, yoksul varlýðým

44
besinini bulup doyuyor ve kendinden
geçiyor... Havanýn nazlý dalgacýðý
göðsümde oynaþtýðý zaman bütün varlýðým etkileniyor... Gözlerim göðün ve
denizin sonsuz kutsal maviliklerinde,
tanrýsal bir hayata doðuyormuþ gibi
hissediyorum... Gün ortasýnýn, aðýr sýcaklýðýný kaybettiði, gök gürültüsünün sessizleþtiði ve kabaran denizlerin baþak tarlalarý gibi dalgalandýðý kutsal görüntüler
ve duygular... Ýþte canlý olan her þeyle bir
olabilmek... Budur, varlýklarýn birliðiyle,
insanlarýn saadeti ve ölümsüzlük!.."

Heine'nin "Seyahat Tablolarýndaki Dað
Gezintisinde; "Aþaðýda þirin, yeþil vadi-
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leri seyrettim. Gümüþ sular tatlý tatlý
seslerle akýyor, ormanýn kuþlarý cývýldaþýyor, sürülerden çýngýrak sesleri geliyordu. Güneþ her tondaki yeþil aðaçlara
güzel altýn ýþýklarýný saçýyordu. Yukarýda
göðün mavi ipekten örtüsü o kadar þeffaftý ki, insan onun derinliklerinde,
Tanrýnýn ayaklarý dibinde, meleklerin
ilahi müzik eþliðinde meþk ettiklerini
görür gibi oluyordu."
Yaþamýn ve anýn ayrýntýlarýna, insan
sanatçý gözüyle bakýnca daha neler görebiliyor. Hatta görünenin arkasýndaki ve
özündekini de görebilmek!..
Rilke "Çehrelerde" insan portresini ne
çarpýcý anlatýr. Kaçýmýz yüzlere böylesine
bakarýz?; "Görmeyi öðreniyorum. Yeniyim henüz beceremiyorum... Mesela ne
çok insan yüzü olduðunun, þimdiye kadar hiç farkýna varmamýþtým. Bir yýðýn
insan var, ama çehre daha fazla. Çünkü
her insanýn birkaç yüzü de mevcut. Surat
yýllar yýlý taþýndýkça eskir, kirlenir,
kývrýmlarýndan aþýnýr, eldivenler gibi bollaþýr...
Ama kadýn, o kadýn... Öne doðru
eðilmiþ ve elleriyle yüzünü örtmüþtü...
Fakirdi ve kendi içine gömülmüþtü.
Notre-Dame caddesinin köþesindeydi...
Bomboþtu sokak. Boþluðun bile caný
sýkýlýyordu. Kadýn irkildi ve kendini
ellerinden kopardý, o kadar çabuk, öyle
þiddetli ki, yüzü avuçlarýnýn içinde
kalmýþtý... Bir yüzü ilk defa iç tarafýndan
görüyordum!.."
Cahit Sýtký Tarancý "Bu sabah hava
berrak" þiirinde etrafta gördüðü güzellikleri ne anlamlý anlatarak insanýn içine
ferahlýk veriyor ve bizi de öylesine bakmaya özendiriyor:
"Bu sabah hava berrak;
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Bu sabah her þey billurdan gibi.
Gök masmavi bu sabah, güzel þeyler
düþünelim diye.
Yemyeþil oluvermiþ aðaçlar,
Bulutlara hasretlerinden...
Karlý daðlardýr sefere çýkmýþ,
Vadideki suyun ýþýltýsýnda.
Ben gülüm, ben karanfil, ben de
yasemin diyor,
Renk renk kokularla çiçekler...
Bütün erkekler delikanlý,
Bütün kadýnlar genç kýz...
Bu sabah hava berrak;
Bu sabah her þey billurdan gibi."
Ünlü düþünür ve þair Ýkbal, günlük
hayatta gördüklerini ne derin bir
tefekkürle yorumluyor: "Yoldaki toprak
elmas kýrýntýlarýdýr, lakin bizde duygu
lezzeti yok!.. Kuþlarla birlikte þarký
söylüyorum, dilsiz koncalarýn diliyim."
Her aný dolu dolu hissetmek!.. Rainer
Maria Rilke hayalleriyle bile olsa ne
derin hissediyor:
"Görürüm seni,
gözlerimi söndürsen de,
Duyarým seni kulaklarýmý týkasan da.
Gelir dururum sana ben
ayaksýz hem de...
Atar beynim yüreðimi sustursan da,
Taþýrým seni damarlarýmdaki kanda."
Daha nice aþk duygularý, sanat eserleri,
tabiat, evren, çiçekler, böcekler, balýklar,
kuþlar. Görülecek, tetkik edilecek, zevk
alýnacak çok þeyler var dünyamýzda... En
önemlisi de insan... Ýnsanlar... Ve biz
buna raðmen çoðu zaman yaþamýn olumsuzluklarýna odaklanýp hep karamsar
oluyoruz.
Ya gelecek!.. Geleceðe kuþkuyla bak-
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mak yerine, gelecek umudu ve olumlu
yaklaþým da insaný karamsarlýktan kurtarýp mutluluk verebiliyor.
Ýnsan yaþlandýkça, hiç düþünmeden
deðiþikliklere karþý çýkýp direniyor.
Ýleriye kuþku içinde bakýyor. Oysa
hastalýðýmda bile yapýlacak buluþlarla,
daha iyi tedavi edileceðim konusunda
medet umdum. Þayet geleceðe korkuyla
veya gereksiz beklentilerle bakarak bu
günün yaþamý yok edilmezse, gelecek
umut vaat ediyor.
Mervlana'nýn dizelerindeki gibi:
"Dünle beraber gitti cancaðýzým,
Ne kadar söz varsa düne ait,
Bugün yeni þeyler söylemek lazým."
Küçüklüðümü hatýrlýyorum... Sanki
yaþamým, asýrlardýr öyle gelmiþ ve asýrlarca da öyle gidecekmiþ gibi görünürdü
bana. Yaþadýðýmdan baþka da bir yaþam
tarzý olduðunu ve olabileceðini de
düþünemezdim. Yaþadýklarýmýzla mutluyduk... Ve nice güzel hatýralarý da geride
býrakarak yaþlanmak... Anýlarý bile insaný
mutlu ediyor... Ama þimdi ve gelecek!..
Küçükken, insanlarýn ses ve görüntülerinin kamerayla tespit edilip, sonra o
görüntüleri televizyon ve görüntü aletlerinde seyredebileceðimizi düþünmek
bile olanaksýzdý. Telefon, uçak, televizyon, bilgisayar ve daha nice farklýlýklar.
Fatih devrinde, insanlar tepelerinde bu
günkü uçaklarý ve helikopterleri görse,
her halde korku ile kaçýþýrlar veya cami
ve kiliselere dolarak, tanrýya kim bilir, ne
þekilde dua ederlerdi!.. O devrin Sultan
Fatih'i ile bu devrin Fatihte oturan garibaný arasýndaki teknik imkanlar ve
deðiþim farký bile akýllara durgunluk
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verici...
Bugün geçmiþten çok farklý olan,
korkunç bir hýzla ilerleyen ve ilerleyiþ
hýzý katlanan bir þekilde daha da çok
artacak olan, teknik geliþmeler ve de
bunlarýn getireceði sosyal vs. deðiþimler,
bakalým bundan sonraki yýllarda bizlere
neler getirecek! Yeni ümitler, yeni heyecanlar!...
Esas anlamda gelecekçilik ne?
Gelecekçilik (Fütürizm); Ýtalyanca
kökenli Futurismo'dan geliyor. 20
Yüzyýl baþlarýnda Ýtalya'da ortaya çýkan
ve sanatta devrimi ve dinamizmi uygulayan akým. Resim, heykel, edebiyat, tiyatro ve müzikle baþlayan bu akým, son
zamanlarda bilimdeki ve gelecek yaþamdaki devrim ve dinamizmi de kapsayacak
alanlarda yoðunlaþmaya baþladý.
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Her nesne ve olayýn geçmiþi, þimdisi
ve geleceði vardýr. Bu evrensel devinimdir. Evrendeki her þey devinimsel
olup, sürekli olarak geleceðe yöneliktir.
Olumlu bakýlýrsa bunlarýn hepsinin
güzellikleri var.
Küçüklüðümde gezegenler ve uydular,
bilimkurgu edebiyatýndan öteye gidemezdi. Bugün atýlan uydular, uzayý didik
didik tarayýp, gezegenleri inceliyor.
Dünyanýn oluþumunu ve uzayýn sýrlarýný
çözümlemeye çalýþýyor. Kozmonotlar
aya ineli çok oldu. Aylarca uzayda kalabiliyorlar.
Modern týpta korkunç geliþmeler var.
Protezler, kalp pili ve daha niceleri akýl
almaz boyutlarda geliþti. Kemikler ve
organlarýn çoðu atýlýp, yerine yapaylarý
takýlýyor. Lazerli ameliyatlarla harikalar
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yaratýlýyor. Kamera ve tellerle girilip
býçaksýz ameliyatlar gerçekleþti.
Manyetik Rezonans, çipler ve benzeri
aletlerle vücut anýnda taranýyor.
Bilgisayarlý araþtýrmalarla, günlerce ve
çeþitli aletlerle yapýlabilecek testler kýsa
sürede yapýlabiliyor.
Yeni bilgisayarlarla insanlar anýnda
görüntülü konuþabiliyor. Küçücük bir
CD de binlerce kitaplýk kütüphaneler
elinizin altýnda.
Daha niceleri... Katlanan hýzlarla daha
da artýyor. Tabii bunlar yaþamýmýz ve
sosyal hayatý da etkiliyor.
Bir gerçek var ki, o da deðiþim. Ümit
ve heyecan bunda. 'An' ý yakalamanýn bir
yolu da buradan geçiyor. Sýradan insanlar
ise dünyanýn ve yaþamýn genelde hep
öyle gideceðini sanýyorlar.
Fütürist bakýþ açýsý, dünü ve bugünü
çok iyi anlayýp, bilimsel verilerin de
yardýmýyla, yarýnlarýn nasýl deðiþebileceðini düþünür. Bu falcýlýk ve kehanet
anlamýnda geleceði görmek olmayýp, bilimsel anlamda geleceði görmeye çalýþmaktýr. Tüm ilerlemeler, günün yerleþmiþ
görüþlerine meydan okumakla baþlýyor.
Deðiþimlere öncülük edenler, unutulmazlýðýn þansýný ve onurunu yakalayabiliyorlar. Deðiþimlere uyanlar ve onlarla bütünleþebilenler de; toplum
yaþamýnýn akýcýlýðý ve dinamizmi içinde
kalýp, ýskartaya çýkmaktan kurtularak,
çaðlarýný yaþayabiliyorlar. Günü daha iyi
yakalayabiliyorlar.
Taqvim Gider "Ýnsan" adlý esrinde;
"Yer sanki ayaklarýmýn altýndan kayýyor
gibi...." diyor.
Gerçekten, hele bu günün hýzlý geliþme
ve deðiþiminde, yer sanki ayaklarýmýzýn
altýndan kayýyor gibi. Her þeye raðmen,

47
bu gün dünden iyidir felsefesine inanmak
lazým. Ne kadarýný görebileceðimizi bilemeyeceðimiz zaman ise acaba neler
getirecek... Ýþte fütürizmin bir yandan
ürkeklik yaratýrken, diðer yandan merak
ve heyecan uyandýran müthiþ gizemi.
Bunlar, bulunduðumuz ortamda 'an' ýn
ayrýntýlarýnýn kiþiye göre deðiþen duygusal yansýmalarýdýr.
Olaylardan da daha ne mesajlar
çýkarýlabiliyor. Geçenlerde trene binmiþtim. Esasýnda trenler de tehlike doluydu.
Çeteler kadýnlarýn boynundaki altýnlarý,
ellerindeki çantalarý çekiyor, insanlar
soyulup trenden atýlýyordu. Bu arada
çeþitli satýcýlar vagonlarda mal satmaya
çalýþýyorlardý. Yorgun ve bezgin halk
satýcýlara da hep, kinle ve önyargýyla
bakýyorlardý.
Trende yanýma tahminen on yaþlarýnda
bir satýcý çocuk yanaþtý. Tertemiz bir
yüzü, ufacýk kalkýk bir burnu, deyme
lenslere taþ çýkartacak kadar renkli ve
güzel gözleri vardý. Kýþ olmasýna raðmen
üzerinde ince bir giysi ve ayaklarýnda da,
çorapsýz olarak giydiði, altý açýlmýþ
ayakkabýlar vardý. Belli ki çok üþüyordu.
Çocuk bana elinde kalan son fýstýk
paketini uzatýp satmak istedi. Adeta yalvarýrcasýna; "Amca son kaldý, alýr
mýsýn?" dedi. Ben de, çocuða önyargý ile
baktýðýmdan, reddedip "istemem" diye
cevap verdim. Çocuk biran durakladý,
gözlerinde derin bir hüzün belirdi. Sonra
tekrar fýstýk paketini bana uzatýp "amca
bunu sana hediye veriyorum, para istemem, yerken beni hatýrlarsýn" dedi.
Adeta þok oldum. Çok duygulanmýþtým.
Kendimi toparlayýp, belki duygu
sömürüsü yapabilir düþüncesiyle, para
vererek fýstýðý almak istedim. Çocuk
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parayý almýyordu.
Fýstýk parasýný, uzun mücadele sonunda
zorla cebine soktum. Paketi açýp içinden
bir tane aldým ve "ben de sana bunu
ikram ediyorum" diyerek, paketi eline
tutuþturdum. Utandý...
O sýrada tren istasyona yanaþtýðýndan
hemen indim. Paketi bana verememiþti.
Tren kalktý. Birbirimize sevgiyle
bakýþtýk. Altýn yürekli çocuk bana el sallýyordu. Ben de ona el salladým. Ýçimden
bir parça, o trenle gitmiþti. Esas ben
utanmýþtým... Önyargýyla hareket etmiþtim. Anadolu'nun baðrýndan kopup
buralara gelmiþ, küçücük çocuk bana feci
bir ders vermiþti. Ufacýk vücudundan,
güzel gözlerinden, belki birçok sýkýntý
içinde olmasýna raðmen bana insanlýk ve
sevgi sinyalleri göndermiþti.
Sonra istasyonun alt geçidinden geçip,
merdivenlerden yukarý çýkmaya
baþladým. Merdivenin kenarýna oturmuþ
bir kadýn, önüne mendilini açmýþ dileniyordu. Önümden tahmini on altý yaþlarýnda, simit satan bir genç yürüyordu.
Dilenci "açým, bir simit versene" diyerek
simitçi çocuktan bir simit istedi. Çocuk
dilenci kadýna bir simit verdi. Sonra
merdivenleri çýkmaya baþladý.
Bu manzara da beni duygulandýrmýþtý.
Hemen simitçi çocuðun arkasýndan
seslenerek durdurup yanýna gittim.
Çocuða, dilenciye yaptýðý jestten çok
duygulandýðýmý söyleyerek bir simit
parasý verip, simit almadan, koþar adýmlarla oradan uzaklaþtým. Çocuk arkamdan; "ama olmaz ki, kadýna ben iyilik
yapmýþtým, olmadý bu..." diye sesleniyordu.
"Yapmayýn çocuklar yapmayýn!.. Beni
böyle þeylere alýþtýrmayýn... Sonra
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herkese sevgi ve güvenle bakarken korumasýz kalarak, kaba ve acýmasýz insanlardan zarar göreceðim!.." diye iç geçirdim.
Sonradan aklým bu çocuklara takýldý.
Fýstýkçý çocuk o sýrada okulda olmalýydý.
Yahut ailesiyle beraber konforlu ve sýcak
bir arabanýn içinde, markalý giysileriyle,
anne ve babasýnýn yanýnda seyahat ediyor
veya lüks bir lokantaya gidiyor olabilirdi.
Özlemlerindeki oyuncak, bilgisayar, spor
ayakkabýlar ve nice giysileri aldýrabilirdi.
Simitçi de cebinde harçlýk, son model
kesilmiþ jöleli saçlarýyla, bir kýz
arkadaþýyla buluþmaya gidiyor olabilirdi.
Onlar birçok yaþýtlarýnýn sahip olduðu bu
imkanlarýn zerresine sahip olmadýklarý,
hatta sefalet içinde bulunduklarý halde,
daðdaki kýr çiçekleri kadar saf ve temiz
kalabilmiþlerdi.
Umut ve güzellikler içinde bile, olaylar
acý vermeye baþlayýnca mutluluk ateþi
külleniyor. Anýlar, bir enkaz yýðýný gibi
aklýnýza ve ruhunuza çökerken, felaketler
yüzünden bu hale düþüldüðü gibi bir his
yaratýyor.
Belki de bunlarýn hepsi, ölümlü dünyada, aný yakalayamamanýn ve mesajlarý
yeterince deðerlendirememenin sonucu,
benliðimizde oluþan sýkýntý ve yadsýnamaz gerçeklerdir.
Geçmiþ, an ve gelecek... Ýnsanlar, nesneler ve olaylar... Onlarýn evrimleri,
gerçekleri ve yansýmalarý... Þüphesiz,
"an" da yakalayabileceðimiz daha nice
ayrýtý ve güzelliklerin çoðu da bunlarda
gizlidir!...
"Ne mutlu, yaþamý; "anlarda"
yakalayabilip, oya gibi iþleyebilenlere ve
ayrýntýlarý duygu yoðunluðuyla görüp
hissedebilenlere!.."
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