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Sevgili Dostlar
Mart ayý deyince akla ilk önce Dünya Kadýnlar Günü gelir ve tabii ülkemizdeki kadýnlarýn durumu. Kadýn Statüsü Genel Müdürlüðünün bildirdiklerine göre, kadýnlarýmýzda okullaþma konusunda son yýllarda sevindirici artýþ
gözlemlendiðini ve özellikle ilköðretim okullaþmasý oranýnda erkek öðrencilerle aradaki farkýn gittikçe azalmakta olduðunu, buna karþýlýk iþ gücüne
katýlma oranlarýnda azalmayý ve kadýnlarýmýzýn çoðunun herhangi bir güvenlik kurumuna baðlý bulunmadýðýný öðreniyoruz. Kadýnlarla ilgili araþtýrma
sonuçlarý detaylarý ile verilirken en çok dikkat çekici sonuç kadýnlarýn þiddetle iliþkisinde görülüyor: Kadýnlarýn büyük bir çoðunluðu (eðitimli olanlarda oran düþük olmasýna karþýn) cinsel ve ekonomik nedenlerle kendilerine
uygulanan þiddeti haklý bulmaktalar. Yani kadýnlarýmýz, kocalarýnýn,
babalarýnýn, akrabalarý ve arkadaþlarýnýn fiziksel þiddet göstermelerini haklý
bulmakta ve bu tarz hareketlere onay vermekteler. Bu kadýnlar geleceðin
annelerini ve kadýn dövmekle kendini haklý ve daha da çok erkek görecek olan
erkeklerini yetiþtirmektedirler. Bu gerçekten vahim bir durumdur. Ýnce duygularý, ince zekalarý ile, sevgi ve merhamet dolu kucaklayýþlarý ile geleceðin
þekillenmesi için gerekli hareketi baþlatabilecek tek güç olan kadýnlar, eminiz
ki, bu durumun vehametini öðrenseler, bir baþka silkinirler ve bir þeyleri
deðiþtirmeye daha farklý yoldan baþlarlar. Aslýnda o þiddeti haklý görmeleri
de onlarýn sevecen, baðýþlayýcý, anlayýþlý yönlerinin ne denli kuvvetli ve yüksek olduðunu göstermektedir. En önce yapýlacak olan, belki de doðruyu yanlýþtan ayýrmak için daha fazla donanýmlanmak, kendine güvenmek, bireysel ve
evrensel hak ve hukuk kurallarýný, nizamlarýný, insan ayýrmadan, eþitlikle
uygulamaya gönüllü olmaktýr. Hayatýmýzdaki tüm kadýnlarýn Kadýnlar Günü
kutlu olsun...
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Allah her varlýðý kendi
tekâmül seviyesine uygun
vasat ve þartlarýn içine
göndermiþtir.
Daha doðrusu her varlýk
Ýlâhi nizamýn kendisine
tanýdýðý imkânlardan
faydalanarak kendisi için
elveriþli vasata doðru
koþmuþtur.
Bu elveriþlilik, elbette o
varlýðýn tekâmül
ihtiyaçlarýna en iyi
þekilde cevap
vermesinden dolayýdýr.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Çeþitli Nefsani
Davranýþlar
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Erdem - Nefsime,
yani ego'ma benim
kendime ait ve yalnýz
beni düþünen arzularýma
nefsanîyet demiþtiniz.
Böyle bencil arzularý bir
dereceye kadar duymamýzýn ve ortaya koymamýzýn mazur
görülebileceðini de ifade
etmiþtiniz. Þimdi mazur
görülebilecek bu nefsanî
arzular hangileri, mazur
görülmeyecek olanlar
hangileridir?
Özden - Umumi ve
genel olarak düþünürsek
kendimizi hedef tutan
her çeþit arzu ve istekler
nefsanîyet sýnýfýna girer.
Hattâ yememiz ve
içmemiz bile, nihayet bir
hayvan ve bitkiyi
öldürmek de nefsanî
birer davranýþtýr. Fakat
bunlar dünya düzeninin
gerekli þartlarý olduðu
için ve dünyada yaþamak
için bu gerekli arzularý
tatmin etmek zorunda
olduðumuz için bunlara
cevaz vardýr. Fakat þu
durum, yani yaþamamýz
için bir canlýyý öldürmek
zorunda kalýþýmýz, insan
olarak bizim tekâmül
yönünde pek ileri
olmadýðýmýzý gösterir.
Diyeceksiniz ki, Allah
bizi böyle ve bu dünya
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þartlarý içinde yaratmýþtýr, bunda bize yüklenecek ne kabahat olabilir?
Allah her varlýðý kendi
tekâmül seviyesine
uygun vasat ve þartlarýn
içine göndermiþtir. Daha
doðrusu her varlýk Ýlâhi
nizamýn kendisine
tanýdýðý imkânlardan faydalanarak kendisi için
elveriþli vasata doðru
koþmuþtur. Bu elveriþlilik, elbette o varlýðýn
tekâmül ihtiyaçlarýna en
iyi þekilde cevap vermesinden dolayýdýr. Ýþte
dünya ortamý da insanlarýn tekâmülüne en
uygun yerdir. Bu sebeple
onun bazý arzularý bugün
için mazur görülebilir.
Erdem - Madem ki
insan için en elveriþli
vasat bu dünyadýr.
Öyleyse burada her çeþit
arzularýmýzý serbestçe
duymamýz lâzýmdýr.
Neden þu arzular nefsanîdir, bu arzular da
vicdanidir? Nefsanîleri
önlemek, vicdanileri de
artýrmak lâzýmdýr diye
kayýt ve þartlara boyun
mu eðeceðiz?
Özden - Dünyanýn
insan tekâmülü için
elveriþli ortam olmasý
insanýn serbestçe duya-

bileceði nefsanî arzularýnýn, egoistçe isteklerinin kendi tekâmülü
için zararlý olduðunu
burada en iyi görüp
anlayabilmesindendir.
Yoksa burada devamlý
olarak bu arzularýn
peþinde koþup duracaksak bizim tekâmülümüz
nasýl olacak? Yani insan
dünyada arzularýný tatmin ederken bunlarýn
egoistçe olanlarýnýn
kötülüklerini ve zararlarýný görecek, sencilce
olanlarýnýn da manevi
faydalarýný görecektir.
Buna bakarak da arzularýna çeki düzen vermeye baþlayacaktýr.
Erdem - Peki nefsanî
hareketler veya
davranýþlar nelerdir?
Bunlarý iyice belirtebilir
miyiz?
Özden - Bunlarýn
baþýnda bencillik yani
egoistlik gelir. Bencil
insan "Yalnýz ben"
demekle ve kendi menfaati için herkesin menfaatini çiðneyip geçmekte bir an tereddüt
etmemektedir. Egoist bir
kimsenin nazarýnda
dünyada kendisi yegâne
sevilecek, saygý gösterilecek ve hizmet edilecek
insandýr. Herkes ona
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hizmete mecburdur.
Aksini yapanlarýn caný
cehenneme gitsin. O
kimseye bir þey vermeye,
bir hizmet ve yardýmda
bulunmaya mecbur
deðildir. Çünkü o
herkesten daha üstündür,
Allah'ýn aziz kuludur.
Baþkalarý ondan daha
zenginseler bu, ya bir
ilâhi haksýzlýk veya
onlarýn hýrsýzlýðý neticesidir. Onlarý karýnca gibi
ezmek lâzýmdýr. Ýþte
böylece bencil insan zalimdir, acýmasýz, merhametsizdir, yerine göre
hýrsýz olur, yalancý olur,
iki yüzlü olur. Onun için
her yol geçerlidir.
Kimseye beþ kuruþ vermeyen cimriler koyu
bencil, egoist kimselerdir. Kýsacasý bencillik,
bütün kötülüklerin anasý,
bütün kötü neticelerin ve
kaderlerin de sebebidir.
Erdem - Bütün nefsanî
davranýþlarý bencillik
kadrosu içine sokunca
bencillikten kurtulan da
her çeþit nefsanîyetten
kurtulur mu diyeceðiz?
Özden - Gayet tabii
kurtulur. Egoistliði
kalmamýþ bir insanýn
kime ne zararý dokunur?
Egoistliði kalmamasý

demek bir kimsenin sencil olmasý demektir.
Fakat bu öyle pek kolay
kazanýlýr bir þey deðildir.
Her çeþit bencillikle
devamlý mücadele etmek
lâzýmdýr. Bunun için de
bencillikten doðan diðer
nefsanî davranýþlarý da
iyice tanýmak icabeder.
Meselâ külâh geçirmek,
kazýklamak veya adam
aldatmak denen bir takým
davranýþlar vardýr. Bunu
yapan kimseler çok akýllýca bir þey yaptýklarýný,
insanlarýn enayiliklerinden iyi bir þekilde
faydalandýklarýný sanýrlar
ve özel dostlarýna bunu
bir marifetmiþ gibi öðüne
öðüne anlatýrlar. Halbuki
o kimsenin kendi maddi
menfaati yönünde de,
manevi menfaati yani
ruhi tekâmülü yönünden
de çok zararlý bir
davranýþ þeklidir. O
adamýn hilekâr olduðu
ergeç bir gün müþterileri
ve onunla iþ yapanlar
tarafýndan anlaþýlacak ve
kimse onunla alýþveriþ
yapmak istemeyecektir.
Bu maddi zararýdýr.
Manevi zararý ise, bu
nefsanî davranýþý onu
birçok ruhi azaplara ve
kötü kaderlere sürükleye-

cek, tekâmül yolunun
uzamasýna ve
ýstýraplarýnýn çoðalmasýna sebep olacaktýr. O
halde bu hilekâr adam
önce kendisine kötülük
etmektedir.
Erdem - O adam
bunun kendisine böyle
kötülükler getirdiðini
bilse elbette yapmaz. O
bunu iyi ve kârlý diye
yapmakta ve bir takým
haksýz kârlara da ulaþmaktadýr.
Özden - Elbette hilekâr
adam bu hilekârlýklarýn
kötülüklerini tam manasýyla idrâk edemediði
için adam kazýklamaya
veya külâh geçirmeye
kalkmaktadýr. Kötülüðü
iyice bilse ve idrâk edebilse tabii ki yapmaz.
Fakat kötü bir davranýþýn
kötülüðünü idrâk etmek
için de onun acý neticeleri ile ve zararlarýyla
yüz yüze gelmesi icap
etmez mi? Ýþte o da
böyle düzelir. Akýllý bir
adam ise ayný kötü
sonuçlara uðramaya
lüzum kalmadan
baþkalarýnýn yaþadýklarýndan ders almasýný
bilir. Ayrýca bir kimsenin
bu günkü, yani yakýndaki
üç kuruþluk kârý için,
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uzaktaki bin liralýk kârýný
feda etmesi akýllýca bir iþ
deðildir. Ýþte düzenbazlýklarýn akýllýlýklarý bu
tarz bir akýllýlýktýr.
Erdem - Ýki yüzlülüðü
de bu hilekârlar sýnýfýna
sokabilir miyiz?
Özden - Ýki yüzlülük
aþaðý yukarý ayný derecede kötü bir nefsanîyettir diyebiliriz. Ama yerine göre daha fazla da
zararlý olabilir. Ýki yüzlü,
samimiyetsiz bir kiþidir.
Genellikle iki yüzlüler
kendilerine karþý da
samimi deðildirler. Yani
kendilerini dahi aldatýr
ve uyuturlar. Böyle bir
kimsenin düzelme yoluna
girmesi, hatalarýndan
sýyrýlmasý çok
müþküldür. Etrafýna da
sinsi sinsi büyük
kötülükler yapmaktadýrlar. Onlara inananlar,
kananlar daima hüsrana
uðramaktadýrlar.
Diðer nefsanî
davranýþlardan biri de
cimriliktir. Bunlar para,
mal, emek hattâ selâm
vermekten bile çekinen
zavallýlardýr.
Kendilerinden bir þey
çýkacak diye ödleri patlar! Bunlar çok sevimsiz
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ve pis tiplerdir. Her an
ýstýrap, korku ve endiþe
içinde bulunurlar, hiç
kimse tarafýndan da
sevilmezler. Cimrilik de
her þeyi kendine hasretmeyi isteyen koyu bir
nefsanî davranýþtýr.

Bir de haksýz
olarak baþkalarýnýn
önüne geçmeyi
isteyen, lâyýk
olmadýklarý
mevkilere geçmek
için lâyýk olanlarý
kötüleyen, onlara
iftiralar atarak,
ayaklarýný
kaydýrmak isteyenler
vardýr. Bunlar da
daima karanlýk
yollarýn bekçiliðini
yapacak olan
zavallýlardýr.
Etraflarýna çok
zararlý olan,
kendilerinin de kötü
sonlarýný hazýrlayan
bu insanlar da
nefsanîyetin
kurbanlarýdýr. Bu
düþüncede olan
kimselerin tekâmül
yolunda, saadet
yolunda ilerlemeleri
de pek güçtür.

Erdem - Peki neden
insanlar böyle kötü neticeleri olan nefsanîyetlere maðlup
olurlar ve bunlardan kurtulmak için de ne yapmalarý lâzýmdýr?
Özden - Nefsanîyetlere
düþmeleri ruhi bilgi ve
görgülerinin noksanlýðýndan, bundan dolayý da
idrâklerinin kýsa oluþundandýr. Cicili bicili dýþ
görünüþüne bakarak kötü
þeyleri iyi sanmakta, nefsanîyet tuzaðýna düþmektedirler. Kuþlar da ayný
þekilde dýþ görünüþe
bakarak tuzaða düþmezler mi?
Bunlardan kurtulmaya
gelince, nefsanî arzularýmýzla devamlý
mücadele etmemiz, nefse
hakim olmaya çalýþmamýz lâzýmdýr. Bunun
nasýl yapýlacaðýný ise
gelecek sohbetlerimizde
konuþuruz.

Üç Soru... Üç Cevap...
"AYDINLARIMIZ UYANIYOR MU?
"KURAN EVRÝMÝ ONAYLAR MI?
"RUHLARLA KONUÞULUR MU?
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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Dikkatinizi mutlaka çekmiþtir:
Özellikle türban tartýþmalarýnýn yeniden
alevlendiði son aylarda; lâik, solcu ve liberal diye tanýdýðýmýz aydýnlarýmýz, köþe
yazýlarýnda ve TV konuþmalarýnda, Kuran
âyetlerine dayanarak bol bol yorumlar
yapmaya baþladýlar nihayet!..
Yýllarca ve yýllarca önerilerini,
düþüncelerini desteklemek için yerli
yabancý her yazardan, her kitaptan alýntýlar yapmakta sakýnca görmeyen bu
aydýnlarýmýzýn; iþ Kuran'a, Hadis'e ve
Ýslâmî literatüre gelince; hiçbir araþtýrma,
inceleme zahmetine girmediklerini üzüntüyle, esefle görüp duruyorduk!..
Milletimizin 1000 yýldanberi içinde
bulunduðu bu kültür birikimini, bu uygarlýk atýlýmýný yok sayýp görmezden gelerek
en ufak bir temastan kaçýnmalarýna
alýþmýþ, kanýksamýþtýk.
Son aylarda tutumlarýndaki bu 180
derece deðiþiklik bizlere hoþ bir sürpriz
oldu gerçekten!..
Bilgisizliklerimizin
hepimizi
ne
felâketlere götüreceðinin; alýþtýðýmýz
yaþam düzeninin, özgürlüðümüzün bile
tehlikede olduðunun iyice farkýna varýlmasýndan; yani býçaðýn kemiðe dayanmasýndan da olsa; dinsel bilgilerin derinliðine araþtýrýlmaya baþlanmasýndan
kuþkusuz büyük sevinç duymaktayým!..
Türbaný bahane ederek; kulaktan dolma
yaþam görüþlerini; ya da bilinçsizce
içinde yaþadýklarý gelenekleri, hepimize
adým adým dayatma emelinde olan gizli
ajanda sahiplerine verilecek en iyi cevabýn; ancak doðru bilgiden, aydýnlanmadan geçtiðine yüzde yüz inandýðýmdandýr bu sevincim!..
Diyeceksiniz ki: "Ne söylerseniz söyleyin; hattâ onlarýn en kutsal bildikleri
âyetlerden, hadislerden, en tutarlý, en
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mantýklý sonuçlarý ard niyetsiz, sevgi dolu
bir yaklaþýmla onlarla paylaþýn; yine de
sözünüze kulak veren çýkmayacaktýr
hiç!.."
Haklýsýnýz ama bütünüyle deðil!..
Çýkarlarýný orada gören, þartlanmýþ,
gönlü intikam arzularýyla tutuþmuþ kiþilerin; inandýklarý gerçeklerden de dem
vursanýz; size katýlmayacaklarý, hattâ bin
dereden su getirerek sözlerinizi tepkiyle
karþýlayacaklarý gün gibi ortada!..
Ama bu bir kýsým insanlar için geçerli,
herkes için deðil!..
Tüm insanlarý bu baðlamda düþünürsek
en büyük yanlýþýn, en büyük ümitsizliðin
derin çukurlarýnda debelenir dururuz
ancak!..
Ýnsanlarýn içindeki doðruyu bulma,
gerçeklerin ýþýðýnda yaþama arzusunu ve
þevkini yok sayarsak;
Ne tutucularýn ve çýkarcýlarýn kol
gezdiði yüzyýllarda Batý Dünyasýndaki
aydýnlanma baþarýlarýný;
Ne de Ýslâm dünyasýndaki M.S. 750 900 arasýnda 150 yýl süren o hummalý
"çevirmenler çaðýný" ve 900 - 1100
arasýndaki "bilimsel altýn devri" açýklamaya gücümüz yetmez...
Ve o zaman doðaldýr ki Mevlânalarýn,
Yunuslarýn içinde yetiþtikleri o büyük
kültür birikiminden de haberimiz olmaz!..
Gönlü zorlanmýþ, alabildiðine kirlenmiþ, tecrübelerden, deneyimlerden sonuç
çýkaramayacak, aklýný çalýþtýramayacak
bir þartlanmýþlýk uçurumuna yuvarlanmýþ
kiþilerin dýþýndaki herkes; aydýnlanma ve
kendini aþma potansiyeli ile alabildiðine
doludur. Yeter ki, soðukta kalmýþ cýva gibi
daralmýþ, büzülmüþ bu potansiyeli, sevgi
dolu bir doðru bilginin aydýnlýðý ve güzel
davranýþlarýn örnekliði ile ýsýtýp, yükselmesine imkân saðlayalým!..
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Bu da bitmez tükenmez bir çaba, bir
emek gerektirir elbet. Nasýl ki Roma bir
gecede inþa edilmediyse; üç pas bir gol
hesabý hemen hedefe varacaðýmýzý sanmak ancak bir safdillik olur. "Olacaklara
erken varmak isteyenler aslýnda
gecikenlerdir" Bebeðimizi çok özledik
diye 9 ay 10 gün dolmadan, anne karnýndan çýkarmaya kalkýþýr mýyýz hiç?! Akýllý
çiftçilerin yaptýðý gibi, topraðý hazýrlayýp,
tohumu atýp beklemekten baþka seçeneðimiz yok. Doðru bilginin fýsýltýyla bile
söylense, ergeç akýllarda, gönüllerde
kendine yer bulduðunu insanlýk tarihi
bizlere defalarca ve defalarca gösterdi. O
haþmetli, o ahtapot gibi kollarýyla her
tarafý sarmýþ Roma Kilisesi mi; yoksa
sorguladýklarý, ev hapsinde ölüme gönderdikleri biçare Galile mi sonunda haklý
çýktý ve insanlarca kutsandý?!..
Büyük sabýr ve çabayla insanoðlunu
pusulayla donattýktan sonra, doðru yolu
bulmasý an meselesi olur. Hâlâ eðri yollarda yürümede inat edenlere ise sadece
acýnarak gülünüp geçilir. Ama tekrar edelim: Pusulayý donattýktan sonra... Çünkü
bilgi, kötülere ve kötülüklere karþý
yenilmez bir silâhtýr!..
YAZARLARIMIZDAN
KISA ÖRNEKLER
Hürriyet Gazetesi'ndeki köþesinde
Özdemir Ýnce'nin Kuran'ý okuyup
incelemiþ bir aydýn olarak, yandaþlarý
tarafýndan zaman zaman eleþtirilmesine
raðmen, âyetlerden örnekler verip okuyucularýný aydýnlattýðýný uzun zamandýr
görmekteydik.
Son zamanlarda ona Cumhuriyet'teki
köþesinde Ýlhan Selçuk da katýldý.
Kuran'dan alýntýlar yaparak, aþýrý
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düzeylerdeki faizin toplumlarý sosyal ve
ekonomik yýkýmlara götürdüðü için hem
alýnmasýnýn, hem verilmesinin Allah
tarafýndan yasaklandýðý ve haram kabul
edildiði; buna raðmen kendini dindar diye
etiketleyen Hükümetimizin yabancý dövizlere dünyadaki en büyük yüzdeyle faiz
vermesindeki anlamý; daha doðrusu
anlamsýzlýðý
soruyordu
defalarca
köþesinde?!.. Bu kesin yasak göz göre
göre sürekli çiðnenir dururken; türban
gibi, Kuran'daki varlýðý bile tartýþma
konusu olan, üstelik toplumun fakirliðiyle, zenginliðiyle ilgisi olmayan,
bireysel özgürlük alanýndaki bir konuda,
bu kadar titizlik göstermelerindeki
çeliþkinin altýný çiziyor ve inanýn okuyucularý ve kulaktan kulaða duyanlarý
üzerinde çok etkili oluyordu. Özdemir
Ýnce ise son zamanlarda neredeyse bir ay
boyunca türbanla ilgili Kuran'daki Nur
Suresinin 31 nci âyetinin doðru yorumlarý
üzerinde duruyor, âyetteki anahtar
kelimelerin en doðru Türkçelerini bulmak
için taa 15 nci yüzyýldaki Kuran çevirilerine bile baþvurmaktan kendini alamýyordu. Vardýðý sonuç þuydu: Âyette baþ
örtüsüyle ilgili bir emir yok, sadece
kadýnlarýn göðüslerini kapamalarý, cinsel
organlarýný saklamalarý buyruðu var.
Vatan Gazetesi'nde Ruhat Mengi de ayný
sonuca ulaþýyordu. Sayýn Ýnce vardýðý bu
sonucu irdelemeleri için defalarca
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna açýk çaðrýda
bulunuyordu...
8 Þubat tarihli yazýsýnýn baþlýðý ise ne
Diyanet'ten ne dindarlardan ve evet, yazýk
ki ne de bir ikisi hariç aydýnlarýmýzdan bir
geri bildirim almamanýn bezginliðini
ortaya koyuyordu: Týsssssss...
Bu yazýsýnda vardýðý bir baþka sonucu
þöyle açýklýyordu:
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"Kuran'ýn Türkçe'ye çevirilerinin yüzde
99'una güvenilmez (yüzde 1'ler kusura
bakmasýnlar!) Peki bu güvenilmez çevirilerle Arapça bilmeyen Müslümanlar, nasýl
Müslüman olacaklar. Sahi, aralarýnda
Profesör Dr.larý da olmak üzere kaç kiþi
klasik Arapça'yý gerçekten bilmektedir?
Ýmam-Hatiplileri saymýyorum. Ýslâm
onlara emanet edilmeyecek kadar ciddi
bir bilgi alaný:
“Türkiye'de lise mezunlarý ne kadar
Ýngilizce, Fransýzca, Almanca bilmekteyseler onlar da o kadar Lisan-ý Arabi
bilmektedirler..."
Aslýnda Sayýn Ýnce, ciddi bir bilgi alaný
olan dini; yalnýzca Ýmam-Hatiplilere
emanet etmeyerek soyadý gibi "ince'likli"
davranmýþ. Hepsinin hocasý olan, Eski
Diyanet Ýþleri Baþkanlarýndan, Araplara
Arapça öðretecek kadar Klâsik Arapça'ya
vakýf Prof. Dr. Süleyman Ateþ; yetiþmelerindeki aksaklýklardan dolayý Ýlâhiyat mezunlarýna ve hattâ akýl süzgecinden geçirmeden geçmiþ kitaplara
körükörüne baðlý kalan Ýlâhiyat
Profesörlerine bile dini emanet etmeyecek
titizlikte!.. Bu davranýþýnýn nedenlerini
biraz sonra kendi aðzýndan sizlerle tekrar
paylaþacaðým.
Aydýnlarýmýzýn
özellikle
türban
konusunda Nur Suresi 31'nci âyetini
dikkatle incelemelerinin bir diðer örneðini de 6 Þubat gecesi Kanal Türk'te Prof.
Dr. Yalçýn Küçük'le yapýlan uzun
söyleþide yaþadýk. Sayýn Profesör, Kuran'ýn Türkçe çevirileriyle yetinmemiþ,
elinde bir de Fransýzca'sýyla programa
gelmiþti. O da bu incelemelerinin sonucunda diðer yazarlarýmýz gibi Kuran'da
baþ örtüsüyle ilgili bir buyruk bulunmadýðý kanaatine varmýþtý.
Geçmiþ yýllarda Prof. Dr. Süleyman
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Ateþ'le yaptýðým söyleþide Ýlâhiyat
Fakültelerindeki eðitimle ilgili soruma
verdiði uzun cevabýn tümünü sizlerle paylaþmýþtým. Sayýn Özdemir Ýnce'nin
"Emanet edilmeyecekler" kanýsýný doðrulamak için Sayýn Ateþ'in cevabýnýn az bir
kýsmýný tekrar aktarýyorum:
"... Peygamberler bile, vahiy dýþýnda,
kendilerini yanýlmaz diye takdim etmediler. Biz ise geçmiþ din yorumcularýný
yanýlmaz diye tabulaþtýrarak, onlarý
Peygamber üstü bir duruma yükseltiyor,
neredeyse "Ýlâhilik sýfatý" veriyoruz...
Türkiye'mizde Ýmam-Hatip Okullarýnda
ve Ýlâhiyat Fakültelerimizde öðretilenler
iþte bu din uzmanlarýnýn ortaya koyduklarý kalýplaþtýrýlmýþ dindir. Kuran'ýn dini
deðildir. Bu sebepten de bir çoðu Kuran'a
terstir, aykýrýdýr. Bu okutulan eserlerin
yeni baþtan ele alýnmasý, Kuran ruhuyla
aydýnlanmýþ kiþilerce; akýl, mantýk ve bilimin ýþýðýnda yeniden yazýlmasý gerekir.
Bu yapýlmazsa, bugünkü gibi, çok
hoþgörüsüz, çok tekelci ve geniþ düþünmekten çok uzak, þartlanmýþ bir nesil
yetiþtirmeye devam eder dururuz...
Geçmiþi tabulaþtýrma, doktorasýný bile
derme-çatma yapmýþ kiþilerle eðitimini
sürdürme yanlýþlarý içindeki bu kurumlarýmýz, "gönül eðitimi" yönünden de çok
geri durumda. Ben istiyorum ki, kendini
tamamen Allah'ýn emrine vermiþ, manen
olgunlaþmýþ Hocalarýn yönetiminde
öðrenciler 2-3 sene gönül eðitiminden
geçip saygýyý, sevgiyi iyice kendilerine
benimsetmeliler. Bundan sonra da Kuran
ýþýðýyla aydýnlanmýþ din uzmanlarýnýn
eline verilmeliler. Þimdi bunun tam tersi
yapýlýyor.
Hz. Muhammed "ÂLEMLERE RAHMET" idi. Biz, ÂLEMLERE GAZAP"
olduk!!!.."
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10
HZ. ÝSA'NIN BAÐNAZ
DÝN ADAMLARINA LÂNETÝ
2000 yýl önce Hz. Ýsa; türlü hüner ve
çýkarlarla peygamberlerin sevgi ve birlik
prensiplerinden saptýrýlmýþ; esasa varmadan, bilmeden öylesine yaþanan, fesat
ve kin haline getirilmiþ dinin önde gelen
adamlarýný: "Yazýcýlarý" "Ferisileri" Ýncil'de çok daha aðýr sözlerle þöyle lânetliyordu:
"Vay size, ikiyüzlü yazýcýlar ve Ferisiler! Çünkü siz Göklerin Ülkesini insanlara kapatýyorsunuz; kendiniz oraya girmiyorsunuz, oraya girmek isteyenlere de
engel oluyorsunuz.
"Vay size, ikiyüzlü yazýcýlar ve Ferisiler! Çünkü dul kadýnlarýn mallarýný
yutar ve gösteriþ için uzun dualar edersiniz. Bu yüzden yargýnýz daha aðýr olacaktýr.
"Vay size, ikiyüzlü yazýcýlar ve Ferisiler! Çünkü bir dindaþ kazanmak için
denizleri ve karalarý dolaþýrsýnýz, onu
kazandýktan sonra da kendinizin iki misli
cehennemlik yaparsýnýz...
"Vay size, ikiyüzlü yazýcýlar ve
Ferisiler! Çünkü siz, nanenin, anasonun
ve kimyonun ondalýðýný ödersiniz. Ama
ruhsal yasanýn en önemli taraflarýný,
ADALETÝ, MERHAMETÝ ve SADAKATÝ ihmal edersiniz. Asýl uygulayacaðýnýz iþler bunlardý. Evet, diðerlerini de
býrakmadan. Ey sineði süzüp, öte yandan
deveyi yutan kör kýlavuzlar!.. Ýncil Matta
23 / (13-15) - (23-24)
ÞÝMDÝ NE YAPMALIYIZ?
Bütün þu tarihte yaþananlarýn, etrafýmýzda olup bitenlerin, Prof. Dr. Süleyman
Ateþ Hocamýz gibi gerçekleri en yakýndan

görüp bilenlerin anlattýklarýnýn ýþýðýnda ne
yapmamýz gerektiði gün gibi aþikâr
olmuyor mu bizlere?! Kollarý sývayýp,
1400 yýl önce çöldeki insanlarýn bile
çoðunu anlayabildiði Kuran'ý; doðru
çevirilerini ve yorumlarýný arayýp bularak;
kendi akýl ve bilgi süzgecinden geçirerek
anlamaya çalýþmaktan baþka bir çaremiz
var mý?!.. Bizlere inanç getirmese; sadece
halkýmýzla, tarihimizle barýþmamýzý ve
olaylarýn arkasýndan deðil, önünden gidebilmemizi bile saðlasa bu çabalarýmýz en
doðru karþýlýðýný bulacaktýr. Bu nedenledir ki, olaylarýn zoruyla da olsa, aydýnlarýmýzýn
Kuran'a
ve
Ýslâm'a
eðilmelerinden büyük sevinç duymaktayým. Sayýn Özdemir Ýnce sesinin
Týsssss... diye yankýsýz kaldýðýný sanýp,
bezginliðe kapýlmýþ ama; ben çok
arkadaþýmýn onun yazýlarýndan etkilenip
aydýnlandýðýna defalarca tanýk oldum. 99
dereceye kadar ýsýtýp hâlâ sývý halini
sürdüren sudan ümidimizi kesiyor
muyuz? Bir derece daha yükseltince elde
ettiðimiz buhardan nice makineler
çalýþtýrýyor, nice fabrikalar iþletmiyor
muyuz?
KURAN VE TÜRBAN
Evet, Nur Suresi 31' nci âyette doðrudan
baþ örtüsü kelimesi geçmiyor ve bu
nedenle bazý aydýnlarýmýz "Kuran'da türban buyruðu yoktur" diyorlar. Ama daha
önceki zamanlarda inmiþ âyetleri ve Hz.
Muhammed'in eþlerine, Müslüman
hanýmlara öðütlediði, uygulattýðý giyim
tarzýný hesaba katmadýklarý için kýsa
yoldan bu karara varýyorlar diye düþünüyorum. Kuþkusuz ki Nur Suresi 30 ve 31'
nci âyetlerinde hem erkeklere, hem de
kadýnlara gözlerini seks dürtülerinden
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uzak, edepli kullanmalarý ve ýrzlarýný
korumalarý öðütlenmektedir. Nur 31'de
kadýnlarýn göðüslerini ve cinsel tahrike
neden olacak organlarýný örtmeleri
söylendikten sonra; seks yaþýný geçmiþ
yaþlý erkeklerin, küçük çocuklarýn, kadýnlarýn, yakýn akraba erkeklerin yanýnda
istedikleri gibi serbestçe giyinebilecekleri
belirtiliyor. Yaradan'ýn kadýnlardan esas
isteði, etkilenebilecek kiþilerin yanýnda
seksi görünüþ ve davranýþlarla tahrik edici
olmamalarýdýr. Erkek, kadýn her iki cins
için de, cinsel yönden edepli davranmalarý, ýrzlarýný korumalarý, kendilerine
yapýlmasýný istemediklerini, eþlerine ve
baþkalarýna yapmama konusunda gönüllerini eðitmeleri; iþte Yaradan'ýn hepimizden beklediði davranýþ modeli aslýnda

budur. Ne yazýk ki türban tartýþmalarýna
dalýp gittiðimizden; Âdem'den, Kýyamet'e
kadar deðiþmeyecek olan bu ilâhi yasanýn
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üzerinde pek az duruyoruz. Kiþisel ve
toplumsal pek çok bunalýmýn, yýkýmýn;
cinayet ve intiharlarýn arka planýnda bu
ana kuralýn iyice benimsenmemesi; kýrk
dereden su getirerek, aklileþtirip, birbirimizi dolduruþa getirerek sýk sýk çiðnenmesi yatmýyor mu?!!!..
Âyetin gerçek ve her devir için geçerli
olan hedefi bu olmakla beraber; bütün
patýrtý, göðüsleri örtmede kullanýlacak
giyim aksamýnýn cinsi üzerinde kopmaktadýr. Evet, Nur Suresinde bundan söz
edilmemiþtir. Ancak daha önce inen
Ahzap Suresinin 59'uncu âyetinde
Müslüman olduklarý belirlensin ve bu
suretle erkekler tarafýndan rahatsýz
edilmesin diye kadýnlara baþý da örten bir
giysiye bürünmeleri emredilmiþ ve
Peygamber eþleri dahil aynen uygulanmýþtýr. Ýþte daha sonra inen Nur Suresi
31'de bu örtünün göðüsleri kapatacak þekilde kullanýlmasý öðütlenmektedir.
Yüzde doksan dokuzumuz Müslüman'ýz
diye sürekli övündüðümüz Ülkemizde,
Peygamber döneminde olduðu gibi
tanýnýp ayýrt edilme problemi kalmadýðýna
göre, Ahzap 59'daki gibi baþý örten kýyafete de gerek kalmamýþtýr diye düþünüyorum. Saçýn görünmesi erkekler için bir
tahrik nedeni deðildir. Nur Suresi 30 ve
31 de önerilen þekilde her iki cinsin de
göz, söz ve davranýþlarýyla cinsel kýþkýrtýcýlýktan uzak edepli yaþamalarý ve
kadýnlarýn baþlarý açýk olmakla beraber,
cinsel uyarýya neden olmayacak tarzda
giyinmeleri yeterli olacaktýr kanaatindeyim.
Kimse kendi vardýðý sonucu ve kanaatini baþkasýna, baþýna kaka kaka inanmaya
ve davranmaya zorlayamaz. Burada son
sözü söyleyecek kimseler de; yüzyýllardýr
yönetmeye alýþmýþ erkekler asla olamaz.
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Köprülerin altýndan nice sular aktý,
ekonomik ve sosyal hayatta çok þeyler
deðiþti ve daha da deðiþecek. Býrakalým
kýzlarýmýz, kadýnlarýmýz kendi kýyafetlerini kendileri seçsinler!..
Geç yaþýmda 1994-1998 yýllarý arasýnda
Ýstanbul Üni.Psikoloji bölümünde türbanlý pek çok sýnýf arkadaþlarýmla nice sohbetlerim oldu (o zamanlar türban serbest
idi). Gelenek ve çevre baskýsýyla türban
takanlarýn yanýsýra; kiþilik sahibi, okuyan,
düþünen, kendi kararýný kendi verenleri de
epeyce vardý aralarýnda. Atatürk
Türkiye'sinin serbest düþünce ve tartýþma
ortamýný; gerçek demokratik ve lâik
düzeni korumada asla ödün vermememiz
þartýyla; eðer gölge etmez ve kamplara
ayrýlýp
aklýmýzý
kaybetmezsek
kýzlarýmýzýn zaman içinde en doðru yolu
bulacaklarýna güvenim tamdýr!..
KURAN'A GÖRE EVRÝM TEORÝSÝ
Prof. Dr. Süleyman Ateþ Hocamýzýn
"Bir Ömür Böyle Geçti" isimli iki ciltlik
aný kitabýndan geçen sayýlarýmýzda uzunca bahsetmiþtim. Ýslâm'a sonradan sokulmuþ yanlýþ inançlar ve geleneklerle sürekli savaþtýðý için, Ýslâm Cemaatleri ve hattâ
meslektaþlarý tarafýndan nasýl dýþlandýðýna
Hocamýz anýlarýnda sýk sýk deðiniyordu.
Bunlardan bazýlarýný sizlere aktarmýþtým.
Sayýn Ateþ'i, ateþ çemberine sokan
konularý dört baþlýkta özetlemiþtik:
1- Cennetin sadece Müslümanlara deðil,
iyi iþler, hizmetler yapan diðer inanç
sahiplerine de açýk olduðunu söylemesi.
2- Buhari, Müslim dahil saygý duyulan
6 kitaptaki (Kütüb-i Sitte) hadislerin de
yanlýþ olabileceðini kitaplarýnda, konuþmalarýnda dile getirmesi.
3- Reenkarnasyon (insanlarýn tekrar
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tekrar dünyaya gelmesi) inancýnýn
Kuran'a aykýrý olmadýðýný, tefsirinde dile
getirmesi; hattâ bazý âyetleri bu þekilde
yorumlamasý.
4- Evrim Teorisinin Kuran'a aykýrý
olmadýðýný, Darwin'den çok daha önce
Ýslâm bilginlerinin evrimden bahsettiklerini açýkça ortaya koymasý...
Hocamýzýn ilk üç konudaki düþüncelerini ve tutucu çevrelerle çatýþmalarýný geçen
sayýlarýmýzda okudunuz. Son konudaki
yazýsý "Kuran'ý Kerim'e Göre Evrim
Teorisi" baþlýðý altýnda 1974 yýlýnda
Ýlâhiyat Fakültesi Dergisinde yayýnlanmýþ
ve fýrtýnalar koparmýþtý. Baþka yerde bulamadýðýmdan bu yazýyý kendisinden rica
etmiþtim. Sayýn Ateþ'in bana e-mail ile
gönderdiði bu yazýsýný kýsaltarak ve
sadeleþtirerek sizlere sunuyorum. Ýnsanýn
yaratýlýþý ile ilgili Kuran âyetlerini ve
orada geçen kelimelerin gerçek anlamlarýný merak edenler bu yazýdan çok
yararlanacaklardýr:
*Andolsun biz insaný piþmemiþ çamurdan, deðiþmiþ cývýk balçýktan yarattýk....
Bir zaman Rabbin meleklere demiþti ki:
"Ben kupkuru çamurdan, deðiþken balçýktan bir insan yaratacaðým!"...(Ýblîs): "Ben
bir çamurdan, deðiþken bir balçýktan
yarattýðýn insana secde etmem!" dedi.
(Hicr: 26, 28, 33)
*Ýnsaný fahhâr gibi bir salsâl'dan
(kiremit gibi piþmiþ bir çamurdan) yarattý;
Cinni de mâric bir ateþten (ýþýndan) yarattý. (Rahmân: 14-15)
Hicr: 28, 30'ncu âyetlerde, insanýn
aslýnýn bir salsâlden, bir mesnûn hame'den yaratýldýðý; Rahmân: 14'ncü âyette de
insanýn fahhâr gibi bir salsâl'den
yaratýldýðý anlatýlmaktadýr. Salsâl, vurulunca ses veren, çýnlayan, piþmeden kurumuþ çamurdur. Piþmiþ çamura fahhâr
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denilir. Salsâl, bozulmuþ, kokuþmuþ
çamurdur. Hame' kokuþmuþ, kara balçýk,
mesnûn ise niteliði deðiþmiþ demektir.
Hame-i mesnûn: Kala kala kokuþmuþ,
niteliði deðiþmiþ kara çamurdur."
Nihayet güneþin battýðý yere ulaþýnca onu,
hami'e bir 'ayn'de (kara balçýklý bir
gözede) batar buldu. (Kehf: 86) âyetinde
geçen hamie de kara balçýk veya baþka bir
kýrâete göre hâmiye (sýcak su) demektir.
Bu âyetlerde anlatýlanlar, çamurun çeþitli
aþamalarýný belirtir. Müminûn: 12 ve
Secde: 7 ye göre insanýn yaratýlýþý, çamurdan baþlamýþtýr. Fakat deðiþik âyetlerde
insanýn yaratýlmaða baþladýðý çamurun da
çeþitli durumlarýndan söz edilir:
Sâffât 11'e göre insan tîn-i lâzib (yapýþkan
çamur)dan; Hicr: 26'ya göre insan hame-i

mesnûn (uzun süre su ile karýþýp cývýmýþ,
yahut kokuþmuþ çamur)dan yaratýlmýþ;
Nûh:13'e göre insan çeþitli aþamalardan
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geçirilerek yaratýlmýþ; yine Nûh 17'ye
göre insan bitki olarak yaratýlmýþ;
Kýyâmet: 37'ye göre insan nutfe
(sperm)den yaratýlmýþ; Ýnsan suresi 2'ye
göre insan nutfe-i emþâc'dan (yani zigot
denilen
döllenmiþ
yumurtadan)
yaratýlmýþtýr.
A'râf: 11'e göre insan önce yaratýlmýþ,
sonra biçime konmuþ, sonra meleklere,
insana secde etmeleri, yani boyun eðip
hizmet etmeleri emredilmiþtir.
Tâhâ: 118-119'da insanýn, acýkma ve
susama duyularýnýn olmadýðý bir aþamasýna iþâret edilmiþtir.
Bütün bunlar, insan yaratýlýþýnýn çeþitli
aþamalarýný anlatan ifadelerdir. Ýnsan, birdenbire oluvermiþ basit bir yaratýk deðil,
belki milyonlarca yýlda özene bezene,
evrimleþerek yaratýlmýþ
bedensel
varlýklarýn en þereflisi olan bir
yaratýktýr. Yüce
Allah, su ile karýþmýþ çamuru insan
olma yoluna yöneltmiþ, kala kala
niteliði deðiþen bu
çamurdan oluþan
hücreler
süzüle
süzüle çeþitli aþamalar geçirerek
insan
düzeyine
ulaþmýþtýr.
Allah'a
göre
Îsâ'nýn durumu,
Âdem'in durumu
gibidir: Onu, topraktan
yarattý,
sonra ona "Ol" dedi, artýk olur... (Âl-i
Ýmrân: 59) âyetinde Allah'a göre Îsâ'nýn
durumunun, Âdem'in durumu gibi
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olduðu; Âdem'i topraktan yaratýp sonra
ona "Ol" dediði ve onun da olmaða devam
ettiði anlatýlmaktadýr. Bu, köken itibarýyla
böyledir. Çünkü yalnýz Âdem'in deðil,
bütün insanlarýn da topraktan yaratýldýðý
ifade edilmiþtir: Allah sizi topraktan,
sonra nutfeden yarattý." (Fâtýr:11), O'dur
ki sizi çamurdan yarattý." (En'âm: 2), O'
dur ki sizi topraktan, sonra nutfe(sperm)den, sonra alaka (embriyo)dan yarattý."
(Mü'min:67), O'nun âyetlerinden biri de
sizi topraktan yaratmasýdýr. Sonra siz
yeryüzünde yayýlan insanlar oluverirsiniz." (Rûm: 20) âyetlerinde, bütün
insanlýða hitâben, Allah'ýn, kendilerini
topraktan yarattýðý bildirilmektedir.
Nasýl bu âyetlerdeki, topraktan yaratýlma ifadesi, köken itibarýyla topraktan
yaratýlma þeklinde anlaþýlýyor ise,
Âdem'in topraktan yaratýlmasý da onun
köken itibarýyla topraktan yaratýldýðý þeklinde anlaþýlmalýdýr. Yoksa zaten Âdem de
dahil, bütün insanlarýn, nutfeden
yaratýldýðý vurgulanmýþtýr:
Doðrusu biz insaný, imtihan etmek için
karýþýk bir nutfeden yarattýk da onu iþitici,
görücü kýldýk." (Ýnsan: 2). Râzî'nin de
dediði gibi, nutfeden yaratýlmýþ olan
bütün insanlar, gerçekte yine topraktan
yaratýlmaktadýrlar. Çünkü sperm ve
yumurta, yenilen besinlerden oluþur.
Besinler ya hayvansaldýr veya bitkisel.
Hayvansal ve bitkisel besinlerin de anasý
topraktýr. Öyle ise insanlarýn da, diðer
yaratýklarýn da yaratýlýþlarý yine topraða
baðlý olarak sürmektedir.
Burada Âdem'in birdenbire topraktan
insan olduðu deðil, orijininin topraða
dayandýðý anlatýlmaktadýr. Çünkü Allah,
topraktan insan yaratmak istemiþ, topraðý
insan olmaða yöneltmek üzere ona "Ol!"
demiþtir. Fakat âyette bu emrin ardýndan
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"oldu" deðil, süreklilik bildiren "oluyor,
olmaða devam ediyor" denmesi çok
anlamlýdýr. Bu da topraðýn, uzun bir süreç
içinde insan haline geldiðini gösterir.
Ayrýca topraðýn insan olmasý da bir kere
olmuþ bitmiþ deðil, süregelen bir olgu
olduðu da âyetin ifadesinden anlaþýlmaktadýr. Topraðýn insan haline gelmesi,
mucizevî bir olaydýr. O yasalarý yaratan
Allah, Îsâ'yý da babasýz yaratabilir. O'nun
için zorluk söz konusu olamaz.
Demek ki ilk yaratýlýþýnda insanýn aslý
topraktýr. Fakat toprak birden deðil, çeþitli
aþamalardan geçirilerek insan haline
getirilmiþtir. Önce su ile karýþan toprak
çamur olmuþ: "Ben çamurdan bir beþer
yaratacaðým", sonra su ile topraðýn
karýþýmý olan sahil çamuru, kala kala
deðiþiklikler geçirmiþ, kokuþmuþ, vasfý
deðiþmiþ, ondan hücreler süzülmeðe
baþlamýþ: "Biz insaný çamurdan bir
sülâleden (süzmeden) yarattýk." Ýnsan
olacak hücre, önce kendi kendine bölünerek üremiþ, eþi kendisinden yaratýlmýþ: "Sizi bir tek candan yarattý,
ondan eþini yarattý.", daha sonra diþisiyle birleþmek suretiyle üreme düzeyine
gelmiþ ve erkekle diþinin birleþmesinden
insanlar çoðalmaða baþla-mýþtýr: "O
ikisinden birçok erkekler ve kadýnlar
yaratýp yeryüzüne yaydý."
Kuran yorumcularý, âyetteki insan
sözüyle Âdem'in kastedildiðini söylerler.
Fakat Âlûsî'nin, aktarýmýna göre
Ýmâmiyyeden Câmiu'l-ahbâr adlý eserin
sahibi, bu kitâbýn beþinci bölümünde:
"Atamýz Âdem'den önce, her biri arasýnda bin yýl bulunan otuz Âdem gelip geçmiþtir. Onlardan sonra ellibin yýl harâb
kalmýþ, sonra ellibin yeniden þenlenmiþ;
sonra atamýz Âdem yaratýlmýþtýr."
demiþtir.
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Ýbn Bâbveyh de, Kitâbu't-Tevhîd'inde
Ca'fer-i Sâdýk'ýn: "Siz sanýrsýnýz ki yüce
Allah, atanýz Âdem'den baþka insan yaratmamýþtýr. Hayýr vallahi, bin kere bin (bir
milyon) Âdem yaratýlmýþtýr. Siz o Âdemlerin sonuncususunuz." Muhammed
Bâkýr'ýn "Bizim atamýz olan Âdem'den
önce bin kere bin (yani bir milyon) yahut
daha fazla Âdemler gelip geçmiþtir"
dediði rivâyet edilmiþtir. Þeyh-i Ekber
(Muhyi'd-dîn ibn Arabî'nin Futûhat'ýndaki
ifadesinden de Âdem'den kýrkbin yýl önce
baþka bir Âdem'in yaþamýþ olduðu
anlaþýlmaktadýr." Bize göre bu ifade, ilk
insandan halîfe düzeyine getirilmiþ insan
olan Âdem'e kadar birçok insanlarýn gelip
geçtiðini, yani insanýn evrimleþe evrim-

leþe arz meleklerinin boyun eðdiði mükemmel, halîfe insan Âdem düzeyine
ulaþtýðýný gösterir.
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*Biz sizi yarattýk, sonra biçimlendirdik,
sonra meleklere: 'Âdem'e secde edin!'
dedik." Ýnsanýn yaratýlýþýný anlatan bu
âyetteki (sonra)lar, insanýn kökeninden,
meleklerin boyun eðdiði halîfe Âdem
haline gelinceye dek çok aþamalardan
geçirildiðini gösterir. Demek ki Âdem,
hemen bir anda çamurdan bir heykel
yapýlarak içine üflenmekle meydana
gelmiþ bir varlýk deðil, uzun yaratýlýþ
sürecinin sonunda aþamadan aþamaya
geçirilerek evrim yasasýna göre süzüle,
süzüle yaratýlmýþ mükemmel bir varlýktýr.
Bazý basit düþünceli insanlar, insanýn
evrimini kabul etmeyerek: "Allah'ýn,
Âdem'i bir anda yaratmaða gücü yetmez
mi ki bu kadar uzun zamanda yaratsýn?"
der ve evrim düþüncesini Kur'ân'a ve
Allah'ýn kudretine aykýrý bulurlar.
Düþünmezler ki Allah için zaman söz
konusu deðildir. O'na göre milyonlarca yýl
ile bir ân birdir. Biz yaratýklara göre milyonlarca yýl süren olay, Allah için bir anda
meydana gelmiþtir. Çünkü sonlu varlýklar
olan bizler, zamaný böler ve parça parça
algýlarýz. Ama Allah, parçalarý bütünleþtirir. Çokluklar O'nda bir olur. Katreler
denizde birleþir. Kesret, vahdete döner.
Allah'ý insan ile karýþtýrmak, sýnýrsýz
kavramý sýnýrlý algýlarla karþýlaþtýrmak
insaný yanlýþ yargýlara götürür.
Kaldý ki birdenbire yaratývermek basit
bir þeydir. Ama ince plânlar, yasalar ile
milyonlarca yýl içinde dünyâdan süzüle
süzüle meydana getirilmiþ varlýðýn deðeri
büyüktür. Bundan dolayý Allah, insan
için: "Gerçekten biz, insan oðluna çok
ikrâmda bulunduk, onu çok deðerli,
þerefli yaptýk!" buyurmak suretiyle
insanýn deðerini belirtmiþtir.
Kâinâtýn tamamý tekâmül kanununa
göre yaratýlmýþtýr. Kur'ân-ý Kerîm'in
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ifadesine göre üzerindeki canlýlarýn anasý
olan þu dünyâ, dört Ýlâhî günlük, yani dört
büyük zamanlý evrim sürecinden geçirilerek bu þekline sokulmuþtur. Canlýlarýn
zübdesi olan insan da çok derin bilgi, ince
hesap ve planlarýn sonucunda süzüle
süzüle tabiat güçlerine hükmeden,
dünyâyý onaran, daima ilerleyen, kalkýnan
bir mükemmel varlýk haline getirilmiþtir.
Ama yine tekrarlayalým ki bu uzun süre
bize ve bizim ölçülerimize göredir. Bize
göre milyonlarca yýlda yaratýlmýþ olan
insan, Allah'a göre bir anda yaratýlmýþ
demektir. Çünkü O'nun için bütün zaman
bir ân'dan ibarettir. Zamanýn parçalarý
O'nun katýnda bütünleþir. Milyonlarca yýl,
ân-i vâhide'ye (tek âna) döner. Gerçeði
Allah bilir.
Evrim teorisini müslümanlar iþlemiþ ve
geliþtirmiþlerdir. Ýlk defa Câhiz (ö.
255/868), göçlerin ve genel olarak
çevrenin, kuþlarýn hayatýnda yaptýðý
deðiþikliðe dikkati çekmiþtir. Daha sonra
Bîrûnî'nin çaðdaþý Ýbn Miskeveyh (ö.
421/1030), el-Favzu'l-Asgar adlý eserinde
bu evrim görüþüne daha belirgin bir þekil
vermiþtir:
Ýbn Miskeveyh'e göre: "Yüksek âlemden inen nefs, yani ruh, çeþitli dünyâ varlýklarýnda kendini göstermiþ ve tekâmül
ederek insanlýk mertebesine gelmiþtir. Bu
yüce hayat eserini kabul eden ilk varlýk
bitkidir. Aþaðý düzeyinde bitki, tohumsuz
ürer. Otlar gibi. Bunlar minerallerden,
azýcýk hareket yeteneðiyle ayrýlýrlar.
Hayat eseri nefs, bitkilerde güçlenmeðe
devam eder, geliþir, tohumla üreyen bitkiler meydana gelir. Bunlardan sonra köklü,
yapraklý ve meyvalý aðaçlar türer.
Aðaçlarýn da ilk mertebesi daðlarda,
çöllerde, adalarda kendi kendine bitenlerdir. Bunlar türlerini tohumla sürdür-
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mekle beraber aðýr hareketlidirler. Sonra
zeytin, nar, elma, incir ve benzeri gibi
güzel topraða, tatlý suya, ýlýmlý havaya
ihtiyacý olan aðaçlar ürer.
"Nihayet evrim, üzüm ve hurma aðacýna varýr. Bitki, hurma ile tekâmülün son
sýnýrýna varmýþ, hurmada artýk hayvan
özelliði belirmeðe baþlamýþtýr. Hurma ile
hayvan arasýnda çok benzerlik vardýr.
Hurmanýn erkeði, diþisi vardýr. Meyva
vermesi için týpký hayvanlardaki birleþmeye benzer biçimde tozlanmasý gerekir.
Kök ve damarlarýndan ayrý olarak hurmada temel bir organ daha vardýr ki buna bir
þey oldu mu hurma ölür. Bu organ,
topraðýn içindeki baþtýr. Bu baþ, hayvan
beyni gibi görev yapar. Bu, toprakta
kaldýkça hurmanýn hayatý sürer. Hurma,
bitkinin son ve hayvanýn ilk derecesindedir.
"Bundan sonra azýcýk hareket yeteneðine sahip, köksüz yaþayabilir, yalnýz
dokunma duyusu bulunan hayvanlar meydana gelir. Irmak ve deniz kýyýlarýnda
bulunan sedef ve salyangoz gibi. Evrim
devam eder, kurtlarda, kelebeklerde
olduðu gibi duyu gücü artar. Hayat eseri
nefs, evrimle güçlenir, köstebek ve benzeri gibi dört duyu sahibi hayvanlara,
oradan da karýnca, arý ve gözleri boncuða
benzeyen, göz kapaklarý olmayan hayvanlara varýr. Bunlarda henüz görme duyusu
zayýftýr. Daha sonra beþ duyu sahibi hayvanlar türer. Bunlar da derece derecedir.
Kimi aptaldýr, hisleri cevvâl deðildir; kimi
zekîdir, hisleri latîftir, eðitilebilir, emir ve
yasaðý kabul eder, sözden anlar, ayýrým
yeteneðine sahiptir: Hayvanlardan at,
kuþlardan doðan gibi.
"Nihayet evrim insan sýnýrýna yaklaþmýþtýr. Hayvanlýk mertebesinin sonu,
insanlýk mertebesinin baþýnda maymunlar
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ve benzeri hayvanlar vardýr. Bunlarla
insan arasýnda azýcýk bir mesafe kalmýþtýr.
Burasý atlanýnca nefs, insan olur. Bu noktaya gelince nefsin boyu düzelir, azýcýk
ayýrým gücü, bilgi kazanma yeteneði
oluþur. "Daha da evrimleþen orta kuþaktaki insanlar, iþte gördüðün bu zekâ, bilgi ve
beceri düzeyine gelmiþlerdir."
Evrim Teorisinin kurucusu olan Darwin
(1809-1882)'den çok önce Erzurumlu Ýbrahîm Hakký (1703-1772) müslümanlarýn
geliþtirdiði bu evrim tezini ünlü Ma'rifetnâme'sinde özetlemiþtir. Vahdet-i Vücûd
sistemini bilgilerine temel yapan mutasavvýf filozoflarýn görüþüne göre varlýk,
Hakk'ýn isim ve sýfatlarýnýn iniþinden ve
evrimleþerek insân-ý kâmil mertebesine
dönüp tekrar Hakk'a yükseliþinden ibârettir. Bu esasa baðlý kalarak evrimi izah
eden Ýbrâhîm Hakký da özetle der ki:
"Varýn yok olmasý, yokun var olmasý
mümkün deðildir. Var dâima var, yok da
dâimâ yoktur. Fakat var, bir mertebeden
diðer mertebeye, bir halden diðer hale
geçebilir. Allah'ýn emriyle felekler ve
yýldýzlar hareket edip dört eleman evrim
ile birbirine karýþmýþ, elemanlarýn karýþýmýndan önce madenler, ondan bitkiler,
ondan hayvanlar vücuda gelmiþ ve hayvan da tekamül ederek insan meydana
gelmiþtir. Madenlerle bitkiler arasýnda ara
varlýk mercân'dýr; bitkilerle hayvanlar
arasýnda ara varlýk hurma'dýr; hayvanlarla
insanlar arasýnda ara varlýk maymun'dur.
Zirâ tüm organlarý, kýl ve kuyruk hariç
insana benzer.
"Ýþte insan düzeyinde iken ahlâken yükselip Tanrý huylarýyla bezenen kiþi, üstün
insan olgunluðuna ulaþýp bütünsel akla
sahip olur. O artýk bir kamil insandýr."
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ÖTE ÂLEMDEN
BAYRAM ZÝYARETÝ
Prof. Dr. Süleyman Ateþ Hocamýzla
geçmiþte yaptýðým söyleþide "Ruhlarla
Konuþma" konusuna da kýsaca deðinmiþtik. Son olarak sizlere bu konuþmamýzý aktaracaðým. Ancak yeri gelmiþken
geçen Kurban Bayramýnýn ikinci günü 21
Aralýk 2007 öðleden sonra aðabeyime
yaptýðýmýz
bayram
ziyaretinde
yaþadýðýmýz çok ilginç bir ruhsal olayý
anlatmak istiyorum:
Kardeþim Fizyoloji Profesörü Dr.
Abidin, yeðenlerim Y. Müh. Mimar
Ayþegül ve Barýþ, eþim eczacý Þule,
oðlum Boðaziçi Üni. Fizik Doktoru Ufuk,
gelinim koordinatör Emine, iktisatçý
aðabeyim Ziya, ameliyat sonrasý yatak
istirahatýndaki yengem Pervin Veeee...Üç
buçuk yaþýndaki torunum Serin'le on kiþilik bir Kayserilioðlu grubuyuz. Önce
torunumun yuvada öðrendiði Ýstiklâl
Marþý'nýn iki kýtasýný söz ve melodisini
birlikte mükemmel okuyuþunu candan
alkýþlayýp, diðer marifetlerini de dinledikten sonra biz büyükler kendi âlemimize
dalýp yoðun sohbete koyulduk. Bu arada
torunum, babasý ile Ayþegül'ün aralarýnda
durup balkon kapýsýndan denizi seyretmeye baþladý. Ancak bu seyir esnasýnda
garip bir þekilde kendi kendine mýrýldanýp
duruyordu. Þarký veya þiir söylediðini
sanýyorduk. Babasý dayanamadý:
"Sen böyle kiminle konuþuyorsun
kýzým?!.."
Cevabý hepimizi þoke etmiþti:
"Zeliha teyzemle konuþuyorum!!!.."
40 gün önce kaybettiðimiz Dr. Refet
Aðabeyimin eski eþi yengem Zeliha
Hanýmla torunum tek defa bile karþýlaþ-
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mamýþ, adý bir kere olsun yanýnda telâffuz
edilmemiþti. Yeðenim Ayþegül yakýn tarihte kaybettiði annesinin adýný duyar
duymaz büyük bir heyecanla bu
olaðanüstü ziyareti sonuna kadar deðerlendirmek arzusundaydý:
"Sor bakalým" dedi Serin'e "Buraya
gelir mi?..."
Torunum aldýðý cevabý hemen aktardý:
"Hayýr gelmiyor"
Ayþegül devam etti:
"Sor bakalým mutlu muymuþ?"
Serin önce cama ve sonra bizlere
dönerek:
"Mutluymuþ, gülüyor ama BÝR DAHA
GELMEYECEKMÝÞ!.." demez mi?!..
Daha sonra yine dýþarýya bakarak:
"Zeliha Teyze, seninle tanýþtýðýma çok
memnun oldum" diyerek el sallayýp
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vedalaþtý...
"Bir daha gelmeyecekmiþ" cümlesinin
anlamýný da Ayþegül açýkladý. Ýyi bir
medyum bulsam da son yýllarýnda çok
hastalýklar çeken annemden mutluluk
haberi alsam diye planlar yapýyormuþ
meðer. Annesine haberleþme için tek
defalýk bir izin verildiðini de böylece
anlamýþ olduk.
Torunum birkaç gün sonra bize
geldiðinde eþim sordu:
"Sen Zeliha Teyze'yi hiç tanýmýyorsun
ki, onun ismini nereden bildin?!.."
"Bana kendisi 'Ben senin Zeliha
Teyzenim' dedi"
"Üzerinde ne vardý, ne giymiþti?"
Torunumun cevabý yine þaþýrtýcý olmuþtu: "Elbisesi yoktu, ama çýplak da deðildi!.."
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RUHLARLA KONUÞMA
1993 yaz ayýndaki söyleþimizde Sayýn
Ateþ'in diðer konularda olduðu gibi
"Ruhlarla Konuþma" ve "Ruhsal mesajlara deðer verme" konusunda da gerçekçi
yaklaþýmlar içinde olduðunu görmüþ ve
kendisini tebrik etmiþtim. Son olarak
sizlere bu konuþmamýzý aktarýyorum:
"AK- Biraz da ölmüþ kiþilerin ruhlarýyla konuþma konusundaki bugünkü görüþlerinizi almak istiyorum. Bu tür ruhsal
görüþmelerin olmadýðýna, sadece cinlerle
konuþulduðuna inandýðýnýzý geçmiþ yýllardaki yazýlarýnýzdan hatýrlýyorum.
Fakat geçen zaman içinde bu kanaatinizin
deðiþtiði anlaþýlýyor. Çünkü "Ýnsan ve
Ýnsanüstü" isimli kitabýnýzda kendinizin
ve tanýdýklarýnýzýn baþlarýndan geçen
ruhsal olaylardan ve özellikle gelecekte
olacaklarý bildiren rüyalardan bahsediyorsunuz.
SA- Evet. 1969'larda "Ruh Çaðýrma"
ve "Reenkarnasyon" aleyhine yazdýðým
yazýlar var. Þimdiki düþüncelerim, o
zamanlarýn tamamen tersi.
AK- "Ýnsan ve Ýnsanüstü" kitabýnýzda
Muhiddin-i Arabi'yle ölmüþ bir þeyhin
bedenlenerek konuþmasý, teselli etmesi
ve Hadimî Hazretlerinin, babasýnýn
kabri baþýndayken, babasýnýn bedenlenerek kendisine verdiði öðütleri
anlatýyorsunuz. Bunlar da mý cin iþi?!:
SA- Veliler, açlýk ve susuzlukla bedenlerini terbiye ederek yüzyüze veya ilham
yoluyla ölmüþ büyük zatlarýn ruhlarýyla
görüþebilirler kanaatindeyim. Meselâ
Hazreti Muhammed, Miraç'ta iken
geçmiþ peygamberlerle görüþmüþtür.
AK- Sýradan insanlarýn da bu tür olaylarý oluyor. Nitekim kitabýnýzda böyle
örnekler var.
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SA- Ancak Cin de gelebilir. Bunlarýn
hepsini insan ruhu diye kabul etmek
doðru olmaz. (Dolaylý olarak incelediði
iki olayda bu tür olumsuz sonuçlar
aldýðýný detaylarýyla anlattý)
AK- Doðru; iyice ölçüp tartmadan
karara varmak yanlýþ olur. Nitekim Sevgi
Dünyasý'nda aðabeyim Dr. Refet Kayserilioðlu'nun birkaç yýl önce yayýnladýðý
bir yazýnýn baþlýðý bile bu uyarýyý yapar:
"Ruhlarla Konuþmak Kolay, Doðru Bilgi
Almak Zordur" Düalite dünyasýnda olduðumuz için ruhsal kanallar hayra da þerre
de kullanýlabilir. Hayrýný inkâr edersek,
nimetinden yararlanamaz; þerrini inkâr
edersek yýkýcýlýðýndan korunamayýz.
SA- Ben ruhsal mesajlara deðer verdiðimi, "Yüce Kuran'ýn Çaðdaþ Tefsiri"
kitabýma yaptýðým alýntýlarla gösterdim
sanýrým. Asrýmýzýn ilk yarýsýnda Mýsýr'da
Þeyh Tantavi Cevheri'nin yazdýðý 30 ciltlik "El Cevahir Fi Tefsir'il Kuran-il
Kerim" kitabýnda "Alem-i Ervah" isimli
Arapça bir kitaptan alýnmýþ ruhsal
mesajlar var. Ben de bunlardan deðerli
bulduðum birkaç tanesini kendi tefsirimde okuyucularýma aktardým."
Gelecek Sayýda:
Canlýlarýn Oluþumu konusunda
Yüzyýllardýr süregelen tartýþmalar...

Resim: Serin’in Zeliha Teyze ile konuþmasýnýn
tanýklarý, bayram ziyaretindeki Kayserilioðlu
Ailesi. Ön sýra: Þule ve Ahmet Kayserilioðlu, Ufuk
Kayserilioðlu. Arka sýra: Ziya ve Pervin
Kayserilioðlu, Ayþegül Kayserilioðlu, Annesi
Emine Kayserilioðlu’nun kucaðýnda Serin ve
Abidin Kayserilioðlu.
Resmi çeken: Barýþ Kayserilioðlu.
Yazýnýn diðer resimleri: Salvador Dali

Gizer’in
Gizemli Yolu
Güngör Özyiðit, Psikolog

SEVGÝ DÜNYASI

Acý, eninde sonunda
Bir sýçrama tahtasý deðilse ne?
Acýdaki anlamý sýyýrýp çýkaran ise
Gerçek bilge.
Çocuklar doðduklarýnda aðlarken,
herkes sevinir, güler. Ama kimi insanlar öyle bereketli bir hayat yaþarlar ki,
herkes aðlarken ölümlerine, onlar
güler.
Geçen ay sonsuz yolcuðuna
uðurladýðýmýz Jâle Gizer Gürsoy, iþte
böyle gülerek gitmeyi hak edenlerden
ve hakerenlerden biriydi.
Hayatýnýn son deminde, yýllardýr
yazarý olduðu dergimizde, kendisiyle
yapýlan söyleþide söyledikleri veda
tadýnda sözlerdi.
Sessiz sedasýz hizmeti öylesine benimsetmiþti ki, bu söyleþinin kiþisel bir
þova dönüþmemesi konusundaki
dikkati her satýrýnda belli oluyordu.
O, kiþiliðini öne sürmek yerine, nefsini silmeyi seçenlerdendi.
Bir konuþmamýzda, kendini hiç hissettirmeden bilge insanlarýn sohbetinde
bulunmanýn, onlarý dinlemenin, onun
için en büyük mutluluklardan biri olabileceðini söylemiþti.
Ustanýn huzurundayken varolmama
haline Sufizim'de âdap denir. Bu ayný
zamanda orda olup da, orda deðilmiþ
gibi olma sanatýdýr. Yol eri, ustanýn
yanýnda saydam hale gelip, kapýlarýný
pencerelerini açmalý ki, ustanýn ýþýðý
iyice içine girebilsin.
Jâle Haným'ýn dinleme saygýsý,
konuþan kim olursa olsun kendini ona
açmasý, ayný ruh halinin bir yansýmasýydý. O kadar ki, onun dinlediði
kiþiler, kendilerini deðerli hissederlerdi.
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Gerçeðe ve derin, hikmetli bilgiye
olan özlemi, onu ruh dünyasýnda
yücelmiþ rehber varlýklarýn da bilgisine
ve sevgisine açýk hale getirmiþti.
1960'lý yýllarda Türk kamuoyu,
Ýngiltere'de bir medyum kanalý ile bilgiler veren Silver Birch isimli ruhsal
rehberi, Jâle Haným'ýn dilinden ve kaleminden tanýma mutluluðuna ermiþti:
"Hayatlarýný ruhun hizmetine vakfedenlerle buluþmaktan büyük memnunluk duyarým."
Hannen Swaffer'in hususi celselerine
katýlan misafirlere rehber ruh Silver
Birch'ün tipik selâmlama tarzýydý bu.
Ruhun ýstýrap ateþinde piþip olgunlaþmasý gereðini rehber varlýk þöyle dile
getiriyordu:
"Büyük, derin ve ulvi hakikatler,
ancak ruhun ýstýrap, þüphe ve zorluklarla geçirdiði bir imtihan devresinden
sonra bulunabilir. Ruhun kendi kendisini bulabileceði baþka bir vasýta yoktur.
Ruhun mükâfatlarý kolay kazanýlýr
þeyler deðildir; aksi halde sahip olunmaya deðmezdi."
"Hizmet ruhun yegâne deðer
ölçüsüdür" diyen Silver Birch,
hizmetin bir imtiyaz (ayrýcalýk) olduðuna da deðinerek þunlarý söylüyordu:
"Üzerime aldýðým vazifeyi yerine
getirmeye çalýþtýðým için, asla teþekkür
kabul etmiyorum. Tek bir ruha bile
yardým edebilmeyi baþarýrsam, bu vazifeyi yerine getirebildiðim için kendimi
bahtiyar addedebilirim." Büyük Ruh'un
gücünün öncüler kanalýndan dünyaya
aktýðýný belirten rehber ruh, gönüllere
gerçek tohumlarýný ekiyordu:
"Sevininiz ki hizmet imkânlarý size
verilmiþ, siz hizmet ettikçe, size hizmet
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edilir. Daha geniþ bir hayatýn, daha
üstün kuvvetleri sizinle iþbirliði yapmak üzere size doðru eðilirler. Yukarý
bakýn, aþaðý deðil. Nur yukarýdan gelir,
aþaðýdan deðil. Güneþ göklerdedir,
yerin altýnda deðil. Baþýnýzý kaldýrýn,
ona bakýn ki nuru yüzünüzü aydýnlatsýn, varlýðýnýzý verebileceði bütün sevgi
ve kudretle doldurup taþýrsýn."
Silver Birch'ün birçok celsede, kliþe
halinde, nakarat gibi tekrar ettiði þu
sözler ise, onun yol
haritasýný çiziyordu:
"Baðlýlýðýmýz ne
bir dine, ne bir
kitaba, ne bir
kiliseyedir; fakat
hayatýný Büyük
Sahibine ve O'nun
ezelî ebedî tabiî
kanunlarýnadýr."
Rehber Varlýk'ýn
sözleri herkes için
doðru olmakla
beraber, Jâle Haným
için sanki daha bir
geçerliydi.
Daha 4-5
yaþlarýndayken kalp romatizmasý onu
bir ucundan yataða baðlamýþtý. Diðer
yandan hastalýk onu dünya iþlerinden
biraz uzaklaþtýrarak, ona kiþisel geliþim
için özgürlük de saðlamýþtý. Ve o,
yaþamýndaki bu en büyük engeli,
engelli bir koþuya çevirmesini bilmiþti.
Rüyada yatak görmek, yol diye yorumlanýr. Jâle Haným için de yatak, yolunu
belirleyen bir simge olarak, onun ruh-
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sal yükseliþinde bir sýçrama tahtasý
olmuþtur.
Silver Birch'ün sözünü ettiði "telâfi
ve dengeleme" kanunu onun için çok
güzel bir þekilde iþlenmiþtir. Öyle ki,
Afganistan'da kendisine doktor olarak
gelen Bedri Ruhselman'dan, spiritüalizmin Türkiye'deki ilk önderinden ruhsal bilgiler alma þansýna ermiþtir. O
arada Ýngilizce'yi de, daha çok kendi
çabasýyla en iyi þekilde öðrenmiþ, ayrýca anadilini de
ustaca kullanabilmesi ona yetkin
bir çevirmen kimliði kazandýrmýþtýr.
Öylece Jâle
Haným, ruhsal
kültür konusunda
Türkiye'yi dünyaya
açmakla kalmamýþ,
öte dünyaya da
uzanarak, oradaki
rehber varlýklarýn
Türkiye'deki dili
olmuþtur.
1960'lý yýllarýn
ortalarýnda Ýstanbul'da büyük bir
Ruh Rehber'in celselerine katýlarak, alýnan doðru yaþama bilgilerini benimseyip yaymayý görev bilmiþ ve bu
misyonu son nefesine dek sürdürmüþtür. Görev arkadaþlarýyla yaptýðý
çalýþmalar ve düþünsel faaliyetler
sonunda Rehber Varlýk'ýn "Aranýzda
öyle þeyleri, öylesine düþünenler var
ki, sizin için çalýþmaktan kendimizi
alamýyoruz" övgüsünü hak edenlerden

Resim: Silver Birch. Günümüzden 3000 yýl önce yaþamýþ ve ölmüþ olan Rehber Varlýk Silver Birch’ün bu
resimi, sanatçý Morel Poncin tarafýndan ruhsal yoldan ilham alýnarak yapýlmýþtýr.
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biri olmuþtur. Yine bir sorusunun,
"O'na bir selâm kadar" makbul olduðu
bildirilmiþtir. Ve çalýþmalarýnýn öte
âlemde de takdirle karþýlandýðý söylenmiþtir.
1970'li yýllarda Jâle Haným bizi,
Ýskoçya'da Findhorn grubuna "Elexir"
ismiyle bilgi vermekte olan bir rehberruh'la tanýþtýrýyordu. Söze "Sevgililer"
hitabý ile baþlayan ruh rehberi,
gökyüzünü sýnýr göstererek þunlarý
söylüyordu:
"Size hep söylüyorum ki, içinde
yaþadýðýnýz zamanlar (1970'li yýllar)
alelâde zamanlar deðil. Bu gerçeðe
uyanýn ve sevinin, sevinin, sevinin!..
Bu yeni çaðdýr ve sizler Yeni Çað
adamlarýsýnýz. Sýnýr gökyüzüdür."
Elexir isimli varlýk, birliði ve bütünlüðe iþaret ederek, sevgiyi yaþayarak
þükretmemizi öneriyordu:
"Sevgililer,
Hayat sevinçle, ümitle ve sevgi ile
doludur. Ve siz, hepiniz o hayata dahil,
o hayatýn birer parçasýsýnýz. Bundan
þuurla haberdar olduðunuz zaman, siz
sevinci, ümidi ve sevgiyi aksettirecek,
birçoklarýna yardým ve ilham olacaksýnýz."
Rehber Varlýk, O'nun yeryüzünde eli
olmak gibi bir potansiyele sahip
olduðumuza deðinerek sözlerine devam
ediyordu:
"O sizlerin alelâde (sýradan), hâki
(süfli) bir hayat yaþamanýzý istemiyor.
O ister ki, sizin her yaptýðýnýz iþte
herkes O'nun varlýðýný ve O'nun elini
tanýsýn. O ister ki, her þeyin mümkün
olduðu o yükselmiþ ruh hali içinde
bulunasýnýz. O ister ki ýþýk içinde
yaþayýp, ýþýk içinde yürüyesiniz. Küçük
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çocuklar gibi olun. Bütün o yükleri
atýn, hür ve sevinç dolu olun."
Elexir, güne doðru bir þekilde baþlamanýn yolunu da gösteriyordu:
"Sevgililer,
Gün'e doðru bir þekilde, yani
uyandýðýnýz andan itibaren O'nu anarak
ve kendinizi O'na akort ederek (ayarlayarak) baþlayýn. Yataktan derbederce
inip, O'nu bir an bile düþünmeksizin,
elbisenizi sýrtýnýza geçirmeyin. Lâkin
çoðunuz böyle yapýyorsunuz ve sonra
da merak ediyorsunuz, gün boyunca
neden her þey ters gidiyor diye. Size
kendinizi akort etmeniz söyleniyor. Siz
bir keman veya herhangi bir müzik âletini akortsuz olduklarý zaman çalamazsýnýz. Siz de akortsuz olduðunuzda
O sizi kullanamaz."
Elexir, toplantýyý bitirirken, topluluða
son sözleri genellikle þunlar oluyordu:
"Sevgililer,
O'nun sevgisi her birinizi doldursun
ve kuþatsýn. Gönüllerinizi, O'nun size
açýkladýklarýna derin sevgi, övgü ve
þükür ile açýn. O'nun iradesini yerine
getirir, O'nun yollarýnda yürür ve O'nu
överken tam huzur içinde olun."
Jâle Haným, dergi yazýlarýný tam
zamanýnda verir, bir gün bile aksatmazdý. Kendisiyle baþka konularda da
çalýþmýþ bir görev arkadaþý olarak,
onun görev bilinci, ciddiyeti, disiplinli
çalýþkanlýðý her türlü takdire deðerdi.
Ciddiyeti, Fransýzlarýn humor dedikleri
ince, hoþ esprilerle yumuþatmasýný da
bilirdi. Onunla her buluþmamýzda yeni
þeyler öðrenir ve yeniden buluþmayý
özlerdik. Hiç hissettirmeden öðretir;
bilgi veriþi bir dost sofrasýnda paylaþýma dönüþtürürdü.
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PLEÝADES
TAKIM YILDIZINDAN P'TAAH
1991 yýlýnýn ikinci yarýsýnda çok özel
ve olaðandýþý bir olay oldu dünyada.
Avustralya'nýn kuzey Queesland
sahilinin tepelerindeki bir evde, bir
grup insan on altý hafta boyunca, yýldýz
halkýndan birinin öðretisini dinlemek
üzere düzenli bir biçimde toplandý. Ve
medyum Jani King kanalý ile Pleiades
takým yýldýzýndan P'taah isimli rehber
varlýktan sevgi ve bilgelik dolu
mesajlar alýndý.
P'taah, insanlýðý ayrýlýktan Birliðe
geçirecek olan büyük deðiþime hazýrlayan yüce varlýklardan biri. Dünya
gezegeni için gelecek olan büyük deðiþimlerden söz ediyordu. Ve bize korku-
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yu sevgiye dönüþtürmemiz, gerçekte
kim olduðumuzu keþfetmemiz için yeni
bir anlayýþ sunuyordu:
"Güvenli bir evrende yaþadýðýnýzý,
kendi realitenizi kesinlikle kendiniz
yarattýðýnýzý anladýðýnýz zaman, çoðulevrenlerde en büyük gücün SEVGÝ
olduðunu anladýðýnýz zaman, hiç
kimseden ve hiçbir þeyden ayrý
olmadýðýnýzý, gördüðünüz her þeyin
TÜM-VAROLAN olduðunu
anladýðýnýz zaman, iþte o zaman siz
dünyaya bir ýþýk olacaksýnýz ve hepinizin arzuladýðý deðiþimi yaratacaksýnýz." Yýldýz halkýnýn insanlara olan
sevgisini ve ilgisini P'taah, Gizer'in
dilinden þu sözlerle belirtiyordu:
"Sizi yuvaya getirmek için her þeyi
yapacaðýz!.."

Resim: Jim Warren
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BARTHOLOMEW BÝLDÝRÝLERÝ
Yine 90'lý yýllarda New Mexico,
Socorro'da yaþayan Mary-Margaret
Moore, zen öðretisi alýrken, güçlü bir
enerji girdabý ile karþýlaþtý. Ve
Bartholomew isimli bu rehber varlýk'tan, üstün doðalarýný uyandýrýcý ve
geliþtirici bilgiler aldý. Ve bu bildiriler
üç kitap halinde, Jâle Gizer Gürsoy'un
çevirisi ile yayýnlandý. Özetle þunu
söylüyordu Bartholomew:
"Siz bu gezenin mutlak kaderi olan
küresel barýþ, küresel sevgi ve küresel
uyum yönünde çalýþtýðýnýz zaman,
Tanrý'nýn iradesini yerine getiriyorsunuz. Sizin ödülünüz bedeninizi, zihninizi ve duygularýnýzý birbiriyle uyum
içine sokarken hissedeceðiniz ahenk ve
geniþleme olacak. Dünya için umut
ettiðiniz, dua ettiðiniz þeyler, sizin bizzat almaya baðlayacaðýnýz þeylerdir.
Tanrý'nýn nimetleri hemen burada,
bizim sizden istediðimiz türden eylemlerin içindedir. Baþkalarýna nasýl verirseniz, siz de öyle alýrsýnýz. Bu bir
yasadýr. Ruhen geliþmiþ insanlarýn harika coþkusuyla, kalbinizde bu gezegeni
sevgi ve uyum içinde tuttukça, bizzat
bu vermekte olduðunuz þeyler haline
geleceksiniz."
RUHSAL BÜYÜME
Binlerce insanýn ruhsal geliþimini dev
bir sýçrayýþla hýzlandýran ruhsal rehber
Orin'in bildirileri ve önerdiði yöntemler, kiþisel geliþimin baþucu kitaplarýndan biri. Yine Jâle Haným'ýn olaðanüstü
çevirisiyle Akaþa'dan yayýnlandý.
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Dergimizde, Nihal Haným'la yaptýðý
söyleþide, o güne dek okuduklarý
arasýnda, onu en çok etkileyen kitabýn
Halil Cibran'ýn "Hak Erenleri" olduðunu söylüyordu. Bir görevlinin, dünyadan giderayak, halkýna, halkýn sorduðu
deðiþik konulardaki sorulara karþýlýk
verdiði cevaplarý içeren bu kitap, Jâle
Haným'ýn görev bilinci ve çizgisi ile
tam tamýna örtüþüyordu. Jâle Haným
yaþamý boyunca öðretmekten çok
öðrenmeyi, düþündürmeyi, insanlarýn
içinde varolaný tetiklemeyi sevmiþ ve
hep öðrenci kalarak birlikte öðrenmeyi
seçmiþti. Onun en çok yaþayýp
hissederek çevirdiðini söylediði kitap
ise "Ben O'yum"du.
BEN O'YUM
"Ben O'yum" kitabý, aydýnlanma yolunda olanlar için eþsiz bir kaynaktý.
Bu kitapta çaðýmýzýn, belki de insanlýk
tarihinin en büyük bilgelerinden biri
olarak tanýmlanan Sri Nisargadatta,
insanlarý kendini bilmeye, özünü idrak
etmeye ve iç huzuruna kavuþmaya
çaðýrýyor ve þöyle diyordu:
"Gerçek bir arayýþ içinde olan kiþi,
kendisini arayan kiþidir. Biri dýþýnda
tüm sorulardan vazgeç: Ben kimim?
Her þeyden öte, emin olduðun tek
gerçek senin varolduðundur. 'Ben'
kesindir. 'Ben buyum' ise deðildir.
Gerçekte ne olduðunu bulmak için
uðraþ. Ne olduðunu bilmek için önce
ne olmadýðýný araþtýrýp bilmelisin."
"Ben" duygusunu, onun kaynaðýna
ulaþmak için derinlemesine araþtýrmak
Nisarga Yoga'nýn özüdür.
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"Iþýk Habercileri" ve "Ruhsal Þifa
Teknikleri" Jâle Haným'ýn Türkçe'ye
kazandýrdýðý iki önemli kitap. Kendisi,
konulara ve dile olan hakimiyeti ile
ruhsal kültürümüze çok büyük katkýlarda bulunmuþtur. Hastalýðýna hiç yakýnmadan, hattâ bunu sorun bile etmeden,
istikrarlý çaba ve çalýþkanlýðý ile örnek
alýnacak bir GÖREVLÝ profili
çizmiþtir. Ýnsana
ve inancýna olan
saygýsý ile,
çevresinde saygý
uyandýrmayý
bilmiþtir.
Hayatýn son ve
çok özel "ölüm
deneyimini" tek
baþýna yaþamak
için, baþýnda bulunanlarýn bir-iki
dakikalýðýna dýþarý
çýkmalarýný sanki
beklemiþ gibi,
sanki onlarýn yokluðunu fýrsat
bilmiþ gibi, o
arada Jâle'ce bir
þakayla sývýþýp
giderek ruhunu
teslim etmiþtir.
Geriye beþ bin
sayfayý bulan ruhsal bir hazine
býrakmýþtýr.
Dünya durdukça,
insanlar bu kaynaktan hep yararlanacak. Öylece
Jâle Haným'ýn
sevap defteri hep
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açýk kalacak.
Onun hem gizemli hem de aþikâr
yaþamý iþte böyle geçip gitmiþti,
gerisinde ýþýktan izler býrakarak.
Hayatý boyunca sözcülüðünü yaptýðý
öte dünyada onurlu bir törenle
karþýlanacaðýna inanýyor, kendisine
yeni yolunda hayýrlar ve esenlikler
diliyoruz.

Jale Gizer’in Sevgili Anýsýna...

Yürü, can gözünü aç,
þu âþýklara bir bak hele:
Nasýl sarmaþdolaþ, gönül gibi bir þey olmuþlar,
nasýl gelmiþler can gibi elsiz, ayaksýz hale...
Bahçeden daha güler yüzlü onlar,
gülden daha güler yüzlü.
Bilgiden daha doðru,
akýldan daha hünerli,
sevgiden daha hür.
Ölmezlik suyundan daha arý, duru...
Hep zerreler gibi havadalar.
Güneþ onlara kaftan.
Balçýða ayak basmýþlar,
baþ komuþlar gönül dizine.
Kanlarýn üzerinden geçmiþler,
kan denizlerinin dalgalarý arasýndan.
Etekleri gene tertemiz, bir þey bulaþmamýþ eteklerine.
Diken içindeler, ama gül gibiler.
Hapisteler, ama þarap gibiler.
Balçýk içindeler, ama gönül gibiler.
Gece içindeler, ama sabah gibiler...
Sen onlarýn þarabýný bir iç de gör...
Nasýl birdenbire ferah olur, aydýnlanýr yüreðin,
birdenbire nasýl unutulur her þey,
nasýl birdenbire gözlerinin içi güler...
Mevlânâ Celâleddin Rûmi
(Bugünün Diliyle Mevlânâ - A.Kadir)
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Psiþik Medyum, öte alemdeki
sevdiklerimizle konuþuyor

Sen mi Geldin
Robby?
John Edwards/Çeviri: Arýn Ýnan “SON BÝR KEZ” adlý kitaptan

Hatýrlayacaðýnýz gibi geçen ay,
John Edwards, Randi adýndaki bir
müþterine trans okumasý yapmýþtý.
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.
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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.
Ayný olayý, ondan baðýmsýz bir þekilde annesi de yaþayýnca, Randi'nin öte
âlemle ilgili düþünceleri þekillenmeye
baþladý. Randi'nin önceki inancýna göre
insanlar öldükleri zaman geride enerjilerini býrakýyorlardý ve bilinmeyen
nedenlerden dolayý bazýlarý bu enerjilere dokunabiliyordu.
Robby yýlbaþýnýn kutlanacaðý gün
ölmüþtü ve bir sonraki ölüm yýldönümü
yaklaþýyordu. Randi, kardeþiyle ölüm
yýldönümüne yakýn günlerde irtibat
kurabileceðine dair içinde yoðun bir
duygu hissediyordu.
Ancak Robby ile irtibat kurma yolu
uzun ve dolambaçlý bir yoldu. Randi
benden özel bir trans okumasý yapmam
için randevu istemiþti. Tek dileði benim
ona telefonla olsa dahi geri dönmemdi.
Ama ne yazýk ki biraz daha bekleyecekti çünkü randevularým inanýlmaz
yoðundu. Bundan sonra neler olduðu
yaþamdaki güçlerin ne kadar kararlý ve
güçlü olduðunu da bize gösterecekti.
Ocak ayýnda bir gece Sandra ile
beraber bir akþam yemeðine çýktýk.
Yanýmýzda sevdiðimiz iki arkadaþýmýz
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daha vardý. Yemeðimizi tam bitiriyorduk ki masamýzýn yanýna bir haným
gelerek, beraber olduðumuz kiþilere
merhaba dedi. Sonra yanýmýzdaki çift
bizi bu gelen hanýmla tanýþtýrdý. Kadýn,
benim kim olduðu öðrenince yüzü
deðiþti. Beni tanýdýðý gayet açýktý ama
ben onun kim olduðunu çýkaramamýþtým.
Kadýn: "Sizinle tanýþmýþtýk. Beni
hatýrlayýp hatýrlamayacaðýnýzý doðrusu
bilmiyorum ama bir kaç ay önce size
bir trans okumasý için gelmiþtim" dedi.
Bu kadýn Alexandra idi. Meðerse
ilerideki masada Randi ve Peter ile birlikte oturuyorlarmýþ. Yüksek bir paravanýn ardýnda olduklarý için onlarý
görememiþim. Bütün yemek boyunca
beni konuþup, randevularýmýn yoðun-
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luðundan dolayý müþterilerime geri
dönemediðimden yakýnmýþlar. Yan
masada oturanlarýn kendisiyle ilgili
konuþtuklarýný sezmekten aciz bir
psiþik medyum olduðumu düþündünüz
deðil mi? Aslýnda ben size bunun
nedenini anlatmýþtým. Hatýrlayacaðýnýz
gibi kendimi bazen isteyerek kapatýyorum. O gece akþam yemeðine çýkmýþtým ve amacým sadece yemek
yemekti. Bilmem anlatabildim mi!
Alexandra hemen onlarýn masasýna
doðru koþtu ve Randi'yi getirdi. Randi
bana bir türlü ulaþamadýðýný söyleyince
eþim Sandra ona: "Telefon numaraný
yaz, ben sana mutlaka geri dönülmesini
saðlayacaðým, merak etme" dedi.
Karýma biraz ikircikli baktým. Sandra
hayatýnda ilk kez böyle bir þey yaptýðýndan beni þaþýrtmýþtý doðrusu.
Aslýnda yeni evli sayýlýrdýk ama
gördüðüm kadarýyla iþime oldukça
alýþmýþtý. Sonradan ona bunu neden
yaptýðýný sorduðumda: "Bunun nedenini ben de bilmiyorum" diye cevapladý
beni.
Hafta sonundan sonra Sandra
Randi'nin verdiði telefon numarasýný
benim yardýmcýma ulaþtýrdý. Ancak
baþka numaralarla karýþmýþ olduðu için
yardýmcým yine de hemen dönemedi.
Randi daha sonra bana: "Beklemekten
yorulmuþtum. Bu nedenle baþka bir
medyuma gittim ancak bu medyum bir
türlü trans okumasý yapmayý
beceremediðinden bana kötü bir karmam olduðunu ve bu nedenle beni
okuyamayacaðýný bildirdi. Ben de orayý
hemen terk ettim. Ýki gün sonra da
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senin ofisten arayarak baþka birisinin
randevusunu iptal ettiðini, þayet
istersem gelebileceðimi söylediler.
Zaten ertesi sabah annenle ilgili rüyayý
gördüm" dedi.
Gördüðünüz gibi, Randi'nin eninde
sonunda bana ulaþmasýnýn ardýnda ne
kadar ilginç rastlantýlar ve birbirine
baðlý olaylar varmýþ.
Bu iþi yaparken bazen kendimi ruhlarla röportajlar yapan bir gazeteciye
bazen de bir dedektif gibi hissederim.
Ýnsanlar sorularýna cevap bulmak için
gelirler bana. Öte aleme geçmiþ yakýnlarýnýn kendilerini hala sevip sevmediklerini merak ederler. Týpký Randi'nin
kardeþi Robby gibi ani ölümler neticesinde ölenlerin yakýnlarý ise gönüllerindeki boþluðu doldurmak isterler.
Bazýlarýnýn ise hala bitirilmemiþ iþleri
vardýr. Kýsacasý insanlar öte alemdeki
yakýnlarýyla SON BÝR KEZ görüþmek
isterler. Aþaðýdaki vaka da iþte bu
örneklerden birisini teþkil etmektedir.
ECZACI VE KAN BAÐIÞLAYICISI
Yaklaþýk 40 yaþlarýnda olan Dave,
hayatýndaki önemli bir boþluðu
doldurabilmek amacýyla bana gelmiþti.
Bana sonradan söyleyeceði gibi ölümden sonra hayatla ilgili neye inanýp
neye inanmadýðýný tam olarak bilmiyordu. Ama bir medyumla yaþayabileceði kiþisel bir deneyim belki perspektifinde bir deðiþiklik yapabilirdi. Dave
zor inanan birisiydi aslýnda. Ancak bir
kez inandýktan sonra kazanacaklarýndan habersizdi.
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Dave'in ilk trans okumasýnda erkeksi
bir figürün gelmekte olduðunu hissettim. Bu kiþi, Dave'den yaþça daha
büyük olmalýydý. Ona: "Baban öldü
mü?" diye sordum. O da "Evet" dedi.
Bu kez: "Tamam, bana gelen kiþi
demek ki baban. Babanýn yaþarken
göðüs bölgesinde aðrýlarý var mýydý?
Çünkü göðsünü iþaret ediyor" dedim.
"Evet yaþamýnýn sonlarýna doðru
böyle bir aðrýsý vardý"
"Peki baban öldüðünde senden ayrý
bir yerde miydi? Çünkü fiziksel uzaklýðý iþaret ediyor. Bu duygusal bir uzaklýk olamaz. Belki de senin hayatýna bir
girip bir çýktýðýný söylemeye çalýþýyor.
Sanki bir hayalet gibi.."
"Evet söyledikleriniz çok doðru"
"Peki annen öldü mü?"
"Hayýr"
"Annenin yanýnda aynen onun gibi
anne özelliðine sahip baþka kim var?
Bu kiþi de senin annen olduðunu
söylüyor. Eðer üvey annen deðilse, bu
kim olabilir? Bu kiþi bir kalp sorunu
nedeniyle ölmüþ. Ya da onun da
göðsünde problemi olmuþ olabilir.
Suzanne veya Susan kim olabilir?
Ýsminin içinde "S" harfi olan kim? Bu
kiþi annenin ailesiyle baðlantýlý olabilir
mi?"
"Susan" dedi Dave
"Senden daha büyük. Anneanne veya
teyze de olabilir.
"Sanýrým teyzem"
"Baban sanki çok iyi tanýnmýþ birisi.
Ölünce hakkýnda yazýlar yazýlmýþ
birisi"
"Evet bu doðru"
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"Baban vurulduktan sonra mý öldü?
Çünkü sanki bir darbeye maruz
kaldýðýný da söylemek istiyor, göðüs
bölgesini iþaret ederek. Peki sen bilgisayarýnda baban ile ilgili bir þey yaptýn mý ya da bilgisayarýnda babanla
ilgili bir þey var mý?"
"Evet, bilgisayarda bir yazý yazdým.
Bu ona bir methiye idi.!"
"Bu hâlâ bilgisayarýnda mý duruyor?"
"Sanýrým evet"
"Bana "P-A" harflerini iþaret ediyor,
bunun anlamý ne olabilir?"
"Bu benim eþim Pat olabilir"
"Eþin muhasebecilikle mi uðraþýyor?"
"Muhasebeci olan benim"
"O zaman eþin saðlýk sektöründe
çalýþýyor. Bedeninin etrafýnda beyaz
renk var. Eþinin hem holistik hem de
spiritüel bir dünya görüþü var. Belki de
alternatif týp bilimiyle uðraþýyor olabilir"
"Tam üstüne bastýnýz. Eþim masajla
tedavi yapan bir þifa uzmanýdýr ve
gerçekten de holistik bir dünya
görüþüne sahiptir."
Gelecek Ay, konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Spontan
Çift
Anýlar
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman, Dr. Woolger'ýn
NewYork'taki atölye çalýþmasýnda katýldýðý bir regresyon denemesinde kendini 17.yy.daki bir Amish cemaatinde bulmuþtu.
O zamanlar, cemaatin koyu ve baðnaz yasalarýna uyum
gösteremeyen 12 yaþýnda bir çocuk olan Bowman, ruhunda
duyduðu yaratýcýlýðý bu nedenle ortaya çýkaramýyordu.
Okulda müdürüyle sürekli olarak çatýþýyor ve kýrbaç cezasýna
çarptýrýlýyordu. Yaþadýklarýný içine sindiremeyen çocuk ise
kendini asarak intihar etme yolunu seçiyordu. Asýlýrken ellerine dolan acýtýcý enerji bu kez 19. yy.da bir piyanist olarak
yeniden dünyaya gönderildiðinde piyanonun tuþlarýnda gezinmesine hizmet ediyordu. Ancak baþarýlý bir piyanist olmasýna
raðmen, akciðerleri zayýf olduðundan hasta birisi olarak
yaþamaya mahkum oluyordu.
Bu ay konumuza "Spontan Çift Anýlar" baþlýðý ile devam
ediyoruz.
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Sarah ve Chase kendilerine John adýnda yeni
bir arkadaþ bulmuþlardý.
Sarah'la ayný yaþta olan
bu çocuk bizim evin
yakýnýnda oturuyordu.
Üç çocuk bisikletleriyle
mahallenin sokaklarýnda
gezinmekten çok
hoþlanýyorlardý. Yedi
yaþýndaki Chase, John'ý
adeta taparcasýna seviyordu ve nereye giderse
gitsin arkasýndan onu
takip ediyordu. Çocuklarýmýn her ikisinin de
sevdiði ortak bir
arkadaþlarýnýn olmasý çok
hoþuma gidiyordu.
Ancak bu barýþ ve
sevgi ortamý fazla uzun
sürmedi. Sarah, Chase ile
John arasýndaki sýký
dostluðu ve sevgiyi
kýskanmaya ve sürekli
olarak John'ý, Chase'e
þikâyet etmeye baþladý.
Chase'e, John'ýn sýkýldýðý
için kendisiyle birlikte
olmak istediðini söyledi.
Tahmin edebileceðiniz
gibi Chase derinden
incindi ve duygularý
zedelendi.
Bir Cumartesi günü
öðleden sonra Chase ve
John büyük karton kutular toplayarak gün
boyunca onlarý kestiler.
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Chase evin içinde dört
dönerek çekmeleri ve
dolaplarý karýþtýrýyordu.
Evin içindeki bu
hareketliliðin nedenini
öðrenmek için baþýmý
odaya doðru uzattýðýmda
dev gibi kartondan bir
þato yapmaya çalýþtýklarýný gördüm. Bu þatonun büyük kuleleri,
pencereleri, kapýlarý ve
de yukarýya doðru zincirle çekildiðinde kapanan
bir ana kapýsý vardý.
Model, neredeyse odanýn
yarýsýný kaplamýþtý. Her
yere karton parçalarý
saçýlmýþtý. Video oyunlarý
oynamaktansa bu tarz bir
hobiyle uðraþmalarýna
doðrusu çok sevinmiþtim. Sarah da arada bir
odaya baþýný uzatýp
bakýyordu ve üzgün bir
þekilde arkasýný dönüp
gidiyordu.
John günün sonunda
evine gittiðinde, Sarah
yeniden Chase'in yanýna
gelip, John'ýn dedikodusunu yapýyordu.
Sonunda Chase patladý.
Histerik bir þekilde aðlamaya baþlayarak, odasýna
doðru koþtu ve kapýsýný
sert bir biçimde kapadý.
Evin içinde adeta
kýyamet kopmuþtu. Önce

Chase'in odasýna giderek
onu yatýþtýrdým. Sarah ile
daha sonra uðraþabilirdim. Chase
yüzükoyun biçimde
yataðýna uzanmýþ ve
hýçkýrarak aðlýyordu. Ne
yazýk ki, onu yatýþtýrma
çabalarým iþe yaramadý.
Sonra hýçkýrýklarýnýn
arasýnda, gözünün önüne
arada bir þato görüntülerinin geldiðini söyledi.
Sanki þatolarýn olduðu
bir dönemde yaþamýþtý.
Ona bu imajlara konsantre olmasýný
söylediðimde bana: "Ben
genç bir kadýným. Üzerimde uzun bir elbise var.
Taþtan yapýlmýþ bir þatodayým. Çok ama çok
üzgünüm. Kalbim ölesiye aðrýyor" dedi.
Bu arada Chase
dönerek, kendini sýrtý
üstü pozisyonuna getirdi
ve hiç hareket etmeden
bana hikâyesini anlatmaya baþladý. Cümleler
arasýnda duruyor sonra
yeniden baþlýyordu.
Alçak sesle konuþuyordu, öyle ki, onu duymak
için kulaðýmý onun aðzýna doðru uzatmak zorunda kalýyordum.
"Kalbin ölesiye mi
aðrýyor?" diye onu
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cesaretlendirmeye
çalýþtýðýmda bana: "Evet.
Beni niþanladýlar. Ama
ben onu sevmiyorum.
Ben baþka birisini seviyorum. Babam daha
fazla toprak sahibi olabilmesi için benim bu
kiþiyle evlenmemi istiyor. Beni asla düþünmüyor. Tek düþündüðü þey
sahibi olacaðý topraklar.
Onun benim için seçtiði
insaný ben sevmiyorum
ve onunla evlenmek

istemiyorum. Babam
bana karþý son derece
kýzgýn olduðu için beni
bir odaya kilitledi.
Buradan çýkamýyorum.
Ben de yemek yemeyi
býraktým. Artýk yaþamak
dahi istemiyorum.
Kalbim ölesiye aðrýyor.
Ben kalp aðrýsýndan öleceðim" dedi. Sonra da
ortalýðý derin bir sessizlik
kapladý. Bir kaç saniye
sonra Chase þunlarý ekledi: "Sarah benim babam,

John ise benim evlenmek
istediðim adam"
Chase hikayesini tüm
açýklýðýyla anlatýrken,
Sarah odasýndaki mini
tramplen üzerinde
zýplayýp duruyordu.
Aniden zýplamalar kesildi ve Sarah bulunduðumuz odaya yýldýrým
hýzýyla girerek: "Bir baba
olarak bunu yapmaya
hakkým vardý. Çünkü o
toprak kanunuydu" dedi
ve topuklarýnýn üzerinde

Resim: Adam Emory Albright (1862 - 1957)
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gerisin geriye dönerek
odadan koþarcasýna uzaklaþtý.
Bu öylesine þaþýrtýcý bir
deneyim idi ki: "Aman
Allahým! Az önce
yaþadýklarým neydi?"
diye kendime sormak
zorunda kaldým.
Gerçekten de yaþadýklarýmýz olaðanüstü idi.
Sarah bir anda Chase'in
geçmiþ yaþam anýlarýna
dalmýþ ve oradaki kendi
anýlarýný da su üstüne
çýkarmýþtý. Ayný anda iki
yerde olabilmek ne güzel
diye düþündüm.
Chase sakinleþirken
ona hemen geri
döneceðimi söyleyerek
odadan çýktým. Hemen
aþaðý kata inerek, Sarah'ý
buldum. Sarah kollarýný
göðsüne kavuþturmuþ
oturuyordu. Çenesini
sinirli bir þekilde ileriye
doðru uzatmýþtý. Yüzünü
bile döndürmeden ama
sicim gibi akan
gözyaþlarý yanaklarýný
doldururken bana: "Bir
baba olarak bunu yapmaya her yönden hakkým
vardý. Çünkü bu, toprak
kanunuydu" dedi.
"Peki, bu eylemin
hakkýnda þimdi ne
düþünüyorsun?" diye sor-
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dum ona. Bu sorum üzerine giderek daha da
hýçkýrmaya baþladý.
Bana: "Kalbimin sözünü
dinlemeliydim.
Kanunlarýn deðil. Onu bu
evliliðe zorlamamalýydým" dedi.
"Tamam, o halde neden
þimdi nasýl hissettiðini
Chase'e anlatmýyorsun?"
diye sordum ona. Sarah,
gözlerinden hala yaþlar
akýtarak doðruca
Chase'in odasýna gitti ve
ona geçmiþ hayatýnda
kendisine yapmýþ olduðu
haksýzlýktan dolayý,
ondan özür diledi.
Gözleri aðlamaktan kýpkýrmýzý olan Chase ise
burnunu çekerek Sarah'ýn
açýklamasýný dinledi.
Sonunda Sarah'a
sarýlarak onu affettiðini
söyledi. Tüm aðlamalar
ve çeliþkiler bir anda son
bulmuþtu.
Odadan hýzla çýkarak
Steve'e neler olduðunu
bir an önce anlatmak
istiyordum. Sarah ve
Chase spontan ve simultane bir þekilde birlikte
paylaþtýklarý bir geçmiþ
yaþam anýlarýný hatýrlamýþlardý. Þimdiki hayatlarýnda sahne çok
deðiþmiþ olmasýna rað-

men, geçmiþ hayattan
getirdikleri çözülmemiþ
sorunlar bugünlerini bile
etkileyebiliyordu.
Az önce yaþadýklarýmýn
gerçek olduklarýný
hücrelerime kadar
hissedebiliyordum. Bu
anýlarýn spontan bir
biçimde gelmiþ olmasý
beni þaþýrtmýþtý doðrusu.
Peki Sarah, diðer odada
iken nasýl olup da
Chase'in bana anlattýklarýnýn içine girebilmiþti?
Sarah'ýn anlattýklarý
tümüyle Chase'inkiler ile
örtüþüyordu.
Hatýrlayacaðýnýz gibi
Sarah, Mýsýr'daki hayatýnda da: "Kanunlarýn
deðil, kalbinin sesini dinlemelisin" mesajýný
çýkartmýþtý. Her iki
hikaye arasýndaki tematik
tutarlýlýk oldukça belirgindi. Sarah'ýn o hayatýnda da, bildiðiniz gibi
Sarah ve Chase þimdiki
gibi kardeþ idiler.
Gelecek Ay: Konumuza
kaldýðýmýz yerden devam
edeceðiz

Bir ruhsal enerji merkezi

ENERJÝ VE SAÐLIK
Erol Yurderi ile Söyleþi - II
Nihal Gürsoy
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Nihal Gürsoy - Erol Bey, geçen
sayýmýzda saðlýk konusuna alternatif
týp ve alternatif tedaviler yönünden
yaklaþmýþtýk. Hastalýklarýn teþhis ve
tedavisinde yararlanýlan alternatif
tedavi yöntemlerinde aura ve
chakralarýn öneminden, etkiledikleri
organlardan söz etmiþtik. Enerji bedenimizin saðlýklý ve dengeli çalýþmasýnýn
genel saðlýðýmýzý nasýl olumlu yönde
etkilediðini öðrenmiþtik. Bu konuda en
önemli çabanýn kiþiye düþtüðünü,
doðru nefes, fiziksel egzersiz,
imgeleme çalýþmalarý yapmak, dengeli
beslenmek, uyku düzenine dikkat
etmek ve meditasyon yaparak mükemmel saðlýk konusunda kendimizi
destekleyebileceðimizi söylemiþtiniz.
Dilerseniz okuyucularýmýza öncelikle
doðru nefes konusundan baþlayarak
sýrasýyla bilgilerinizi aktaralým bu sayýda.
Doðru nefes nedir ve saðlýðýmýza ne
gibi katkýlarý vardýr?
Erol Yurderi - Batý insaný için nefes
almak yeterlidir. Nasýl doðru nefes alýnacaðýnýn pek fazla önemi yoktur.
Modern týbba göre nefes almak çok
önemli bir fizyolojik olaydýr. Nefesle
birlikte sisteme alýnan oksijen, metabolizmaya enerji saðlamada çok önemli
bir rol oynar. Çünkü alýnan oksijen
besin maddelerini yakarak enerjiye
dönüþtürür. Beden ihtiyacý olan bu
enerji ile yaþamýný devam ettirir. Ýnsan
günde yirmi iki bin kere nefes alýr.
Nefes durduðu zaman ise yaþam da
durur. Doðu týbbýnda ise nefes bilimine
çok fazla önem verildiðini görüyoruz.
Hattâ nefes çalýþmalarý yapan manastýr-
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lar bile vardýr. Yogilerin elde ettiði
birçok baþarýnýn nefes denetimine
dayandýðý bilinmektedir. Sanskrit
dilinde nefes bilimi "prana yama"
olarak bilinir. Prana (enerji) yama ise
(ona hakim olma) durumudur. Hint
felsefesine göre prana evrenin sonsuz,
varolan her þeye yayýlan yaþama enerjisidir. Evrenin bütün deðiþik biçimleri
prana enerjisi ile beslenir. Öðretiye
göre insan bedeni de evreni var kýlan
ayný hayat enerjisinden (prana)
beslenir. Prana'yý denemek için yogiler
birçok nefes alma egzersizi yaparlar.
Günümüz bilimi ise nefes almaya
ancak oksijen alma açýsýndan önem
verirler. Amaç, sinir sistemini canlandýrmak için bol miktarda oksijen
alýnmasýdýr.
Yogilere göre bütün beden "nadi" adý
verilen binlerce kanaldan oluþan bir að
ile sarýlýdýr. Nefes yoluyla alýnan prana,
bu aðýn içinden akarak bedenin her
bölümünü enerjiyle besler. Belkemiði
boyunca sýralanan baðlantý kanallarýna
daha önce de sözünü ettiðimiz gibi
chakra ya da tekerlek adý verilir.
Nadi ve chakra tanýmlarý, çaðdaþ
anatomi biliminin sinirler ve aðlarla
ilgili tanýmlarýna çok benzemektedir.
Bazý bilim adamlarý her iki sistem
arasýnda baðlantý kurmaya çalýþmýþtýr.
Ancak bu giriþimin temelindeki
varsayým sinir ve aðlarýn fiziksel
bedene, nadi ve chakralarýn ise yoga
biliminde ince beden olarak bilinen
enerji bedene ait olduðudur. Diðer bir
deðiþle nadi ve chakralar, sinir ve
aðlarýnýn daha ince düzeylerdeki
karþýlýðýdýr. Yogilere göre fiziksel
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bedene yaþam gücü veren, nadi aðýndan akan prana enerjisidir. Birçok yoga
uygulamasýnda bedenle zihnin birbirini
etkilediðini biliyoruz. Ýçinde bulunduðumuz duygular nefes alýp vermemiz
üzerinde etki yapar. Örneðin zihin
tedirginken solunum da bozulur ve
hýzlanarak düzensiz hale gelir. Bilinçli
olarak derin ve düzenli nefes
aldýðýmýzda gerginlik durumunu büyük
ölçüde azaltabilir ve sakinleþebiliriz.
Kendinizi bedenen ve zihnen saðlýk
içinde tutmak istiyorsanýz doðru ve
düzenli nefes almasýný öðrenmelisiniz.
Her nefes alýþta, ciðerlerinizi bütünüyle
doldurmanýz gerekir. Nefesi acele
etmeden büyük bir sükûnetle alýp vermelisiniz. Doðal olarak, bir çiçeði kokluyor gibi. Bilinçli olarak alacaðýnýz
derin ve rahat nefesler size enerji
saðlayarak günlük veriminizi artýracaktýr. Ayrýca zihin daha rahat çalýþacak,
sinir sisteminiz her zaman dengede
kalarak, uykularýnýz ise düzene girecektir.
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum.
Gevþeme üzerine de konuþabilir miyiz.
Gevþemeyi becerebiliyor muyuz?
Erol Yurderi - Günümüz insanýnda,
yaþamýn getirdiði sosyal ve ekonomik
baskýlar sonucu zamanla ortaya çýkan
stres, onda psikolojik gerilimlere ve
bedende fizyolojik kasýlmalara sebep
olmaktadýr. Çünkü zihinsel gerginlik,
bedensel gerginliði de beraberinde
getirir. Bu durumun sürekli olmasý
zamanla bedensel hastalýklarý da davet
eder. Bugün psikosomatik rahatsýzlýklarýn çoðunun asýl nedeninin çeþitli
gerginlikler ve stresler olduðu bilin-
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mektedir. Günlük yaþantýda
karþýlaþtýðýmýz gerilimlerden kurtulmanýn birçok yolu vardýr. Doðru nefes
almak, fiziksel egzersiz yapmak,
kendimizi tanýma çalýþmalarý gibi.
Bunlardan biri de bilinçli bir biçimde
yapýlan gevþeme egzersizidir.
Gevþemenin deðiþik türleri vardýr.
Gevþemeyi öðrenmek zaman isteyen
bir iþtir. Ayrýca disiplin gerektirir.
Çünkü iyi kavranmýþ bir gevþeme
tekniði kiþiyi gerginliklerden kurtararak, kýsa zamanda bozulmuþ olan zihinsel ve bedensel dengeyi geri getirir.
Çoðu zaman, çalýþýrken, yürürken,
otomobil kullanýrken veya
karþýlaþtýðýmýz herhangi bir problemi
çözerken, kaslarýmýz farkýnda olmadan
gerilir. Bir kas gerildiði zaman kýlcal
damarlar kan dolaþýmýný durduracak
kadar daralýrlar. Dolayýsýyla çevredeki
hücreler veya organlar kan dolaþýmýndan yeterince beslenemezler ve biriktirdikleri toksinleri atamazlar. Bu
durumda olan bir beden hastalanmaya
daha yatkýndýr. Demek ki, bir kas ya da
bir organýn çevresindeki hücrelerin kan
dolaþýmýndan tam anlamýyla yararlanmalarý isteniyorsa, kaslarýn gerilme,
enerji harcama, gevþeme dairesini
tamamlamasý gerekir. Onun için gevþemenin hastalýklarý önlemedeki önemi
büyüktür.
Gevþeme tamamen zihinsel olarak
yapýlan bir egzersizdir. Kaslarýnýzý zihninizle idare edebileceðinize inanýn.
Nasýl ki, el parmaklarýnýzý hareket
ettirip oynatabiliyorsunuz, zihinle el
parmaklarýnýz arasýnda bir iliþki mevcuttur. Dolayýsýyla zihinle bütün organ-
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lar ve kaslar arasýnda da ayný iliþki
mevcuttur. Siz, bir kasýnýzý gevþetmeyi
düþünüp, onu hissettiðiniz zaman o,
kesinlikle gevþeyecektir. Ayný þekilde
bütün kaslarýnýzý da bilinçli olarak
gevþetip dinlendirebilirsiniz.
Rahat bir gevþeme yapabilmek için
kimsenin sizi rahatsýz etmeyeceði sessiz bir yer seçin. Üstünüzde rahat bir
kýyafet olsun. Yere sýrt üstü uzanýn.
Eðer bulunduðunuz ortam biraz
serinse, üzerinize hafif bir örtü alabilirsiniz. Çünkü gevþeme esnasýnda
metabolizma çok yavaþ çalýþacaktýr.
Nefes alýp verme, kalp atýþlarý ve kandolaþýmý yavaþlayacaktýr. Dolayýsýyla
beden ýsýsý düþecektir. Üþüyen bir kas
kendiliðinden kasýlýr, kasýlmýþ bir kasýn
ise gevþemesi zordur. Amaç, kaslarý
gevþetmek olduðundan üzerinize örtü
alabilirsiniz.
Þöyle bir örnek vererek anlatayým.
Bacaklar ve kollar vücuttan hafifçe
ayrýlmýþ bir durumda yere sýrt üstü
yatýn. Avuç içleriniz havaya dönük
olsun. Gözlerinizi kapatýn. Önce birkaç
defa derin nefes alýp verin. Kendinizi
serbest býrakarak bedeninizin bütün
aðýrlýðýný yerde hissedin. Daha sonra
zihinsel dikkatinizi ayak parmaklarýnýza çevirin ve parmaklarýnýzýn varlýðýný hissedin ve gevþetin. Sýrayla,
ayak tabanlarýnýz, topuklarýnýz, ayak
bilekleriniz, bacak adaleleriniz, diz
kapaklarýnýz, baldýrlarýnýzýn alt ve üst
kýsýmlarý kaba etleriniz, bel kaslarýnýz,
karýn kaslarýnýz, göðüs adaleniz,
sýrtýnýzýn yerle temasýný hissedin ve
gevþetin. Daha sonra dikkatinizi el parmaklarýnýza çevirerek, parmaklarýnýzýn
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varlýðýný hissedin ve gevþetin. Avuç
içlerini, bileklerinizi, kol kaslarýnýzý,
dirseklerinizi, pazýlarýnýzý ve omuzlarýnýzýn yerle temasýný hissedin ve
gevþetin. Þimdi dikkatinizi boðazýnýza
çevirin, boðazýnýzý hissedin ve
gevþetin. Alt çene hafif ayrýk, alt
çeneyi hissedin ve gevþetin. Aðýz
etrafýndaki bütün adaleleri gevþetin.
Yanaklarý ve þakaklarý gevþetin. Göz
kapaklarýnýzý iki kaþýn ortasýný hissedin
ve gevþetin. Alný gevþetin, baþýnýzýn
yerle temasýný hissedin ve gevþetin.
Þimdi bütün bedeninizin aðýrlýðýný
yerde hissedin ve gevþetin. Çok rahatladýðýnýzý, huzur ve sükûnet içinde
olduðunuzu hissedin. (Bazen zihninizde çeþitli düþünceler oluþabilir,
onlarý analiz etmeyin... Býrakýn onlar,
akýp geçsin.) Ýki, üç dakika bu þekilde
kalýn. Daha sonra el ve ayak parmaklarýnýzý oynatarak yavaþça açabilirsiniz.
Ýlk önceleri bu egzersizi yaparken
hiçbir þey olmuyormuþ gibi gelebilir.
Ama yýlmayarak devam ederseniz daha
sonralarý çok daha rahat gevþeyebilirsiniz.
Gevþemeyi, yorgunluk hissettiðiniz
zaman vücudunuzu dinlendirmek, öfke,
üzüntü, endiþe gibi duygularý
bedeninizden ve zihninizden atmak,
hastalýk belirtileri farkedince kan
dolaþýmýný hýzlandýrýp hastalýðý önleyebilmek, zihninizi rahatlatýp iyi bir
uykuya hazýrlanmak, tansiyonu normal
hale getirmek, mide ve baðýrsak
hastalýklarýnda (spazm, ülser, kabýzlýk)
ve dinlenmiþ bir zihinle daha rahat
hareket edebilmek için kullanabilirsiniz.

40
Nihal Gürsoy - Çok teþekkürler.
Meditasyonun da günlük yaþantýmýzda
karþýlaþtýðýmýz gerilimlerden kurtulmak
için iyi bir araç olduðunu söylemiþtiniz. Meditasyon nedir? Nasýl yapýlýr?
Kolayca uygulanabilecek bir örnek
gösterebilir misiniz? Yararlarý nelerdir?
Erol Yurderi - Meditasyon,
Sanskritçe "dhayana" kelimesinin
karþýlýðýdýr. Yoga biliminin kurucusu
olan Patanjali, meditasyonu "zihni belli
bir þey üzerinde yoðunlaþtýrma" olarak
açýklamýþtýr. Bugün düzenli bir þekilde
yapýlan meditasyon insan üzerinde
fiziksel, zihinsel ve ruhsal etkiler yaratmaktadýr. Yapýlan bilimsel araþtýrmalara göre meditasyonun fiziksel etkilerini þöyle sýralayabiliriz: Kalp atýþlarý
ve solunum yavaþlamakta, kandaki laktik asit miktarý düþmekte, tansiyon normal düzeyini korumakta, vücudun oksijen tüketimini azaltmakta (bu metabolizmanýn yavaþladýðýný gösterir), kýsaca
beden tam bir dinlenme haline geçmektedir. Zihinsel etkilerine gelince;
Meditasyon hafýza gücünü ve konsantrasyonu geliþtirdiði gibi dikkati de
artýrýr. Yaratýcýlýk, verimlilik ve enerjide bir artýþ saðlar.
Ruhsal olarak ise, kiþide varolan
depresyon, hoþnutsuzluk ve diðer
negatif ruhsal durumlarda bir azalma
saðlar. Huzur ve iyimserlikte artýþ
görülür. Kýsaca meditasyon insanýn
genel saðlýðýný daha iyiye götürdüðü
gibi, onun gerginliklerden kurtulmasýna
yardýmcýdýr. Meditasyonun pek çok türleri vardýr ama size kolaylýkla uygulanabilecek bir örnek anlatacaðým.
Soluðunuzu (nefes alýp vermeyi)
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izleme meditasyonu dediðimiz bu meditasyon, doðal nefes alýp veriþe karýþmadan sadece nefesin bilinç tarafýndan
izlenmesi þeklinde yapýlan bir meditasyondur. Meditasyonu yapmak için,
sizi kimsenin rahatsýz etmeyeceði
uygun bir yer seçin, hareketsiz rahat ve
dengeli bir þekilde oturun. Lotus þeklinde olabilir, baðdaþ kurarak oturabilirsiniz bu da zor gelirse bir sandalyeye oturup el bilerlerinizi lotus
duruþunda olduðu gibi dizlerinizin
üzerine yerleþtirebilirsiniz. Önemli olan
sýrtýnýzýn dik olmasýdýr. Oturuþun
düzgün olmasý meditasyonun saðlýklý
olmasý için önemlidir. Baþýnýz dik dursun, gözlerinizi kapatýn. Birkaç derin
tam nefes alýn ve bütün bedeni gevþek
býrakýn.
Þimdi dikkatinizi, nefes alýp veriþinize çevirin, kendiliðinden, doðal
olarak nasýl nefes alýp verdiðinizi göreceksiniz. Nefeslerinizi izlemek bir süre
sonra sizi zihinsel sükûnete götürecektir. Nefesin kolayca izlenmesini saðlamak için nefes alýþ veriþlerinizi sayabilirsiniz. Nefes alýrken bir, verirken iki
diye zihinsel saymayý sürdürebilirsiniz,
saymayý on'a kadar sürdürün bitince
yeniden baþlayýn. Bu þekilde on dakika
kadar devam edin. Birtakým düþünceler
zihninize gelirse onlara takýlmayýn
býrakýn gitsinler siz nefesinize odaklanýn. Meditasyon sabýr isteyen bir iþtir,
yýlmadan devam edin. Zamanla çok
daha iyi yaptýðýnýzý göreceksiniz.
Nihal Gürsoy - Bu anlamda yapýlabilecek egzersizler nelerdir?
Erol Yurderi - En etkin doðal terapi
yollarýndan biri de, Yoga'nýn bir türü
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olan "Hatha Yoga'dýr" Temel özelliði,
beden yoluyla zihni etkilemektir. Hatha
Yoga üç ana bölümden oluþur. Bunlar,
Asanalar (duruþlar), hareketler, Prana
Yama (nefes egzersizleri) ve Savasana
(gevþeme egzersizi). Bedenle, zihnin
birlikteliðini, bütünselliðini içerir.
Hareketler dikkatli ve bilinçli bir þekilde uygulandýðý zaman kiþiye pek çok
yararlar saðlar. Omurga ve eklemler
esnek kalýr.
Özellikle
romatizmakireçlenme,
sindirim
bozukluklarý,
damar
sertliði,
dolaþým
bozukluðu
gibi çaðdaþ
hastalýklar
önlenir.
Doðru ve
düzenli alýnan nefesler
bizi nefes
darlýðýndan,
astýmdan
korur. Kan
dolaþýmý
normale
girer. Beyin
ve sinir sistemi olumlu
olarak etkilenir.
Nihal Gürsoy - Ýmgelemenin de
saðlýðýmýza olan olumlu katkýlarýndan
söz etmiþtiniz. Bu konudaki yorumlarýnýzý da öðrenebilir miyiz?
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Erol Yurderi - Bütün þifa çalýþmalarýnda imgeleme gücü çok önemlidir. Ýmajinasyon, ruhun yeteneklerinden biridir. Tarif edecek olursak,
herhangi bir þeyin zihinde þekillendirilmesi, resimlendirilmesi olayýdýr.
Ýmajinasyon gücümüz sayesinde olaylara ve maddeye hakim olabiliriz. Ruh
bir þeyi biçimlendirmek istediði zaman,
bunu imajinasyon yeteneðinin yardýmý
ile yapar.
Ýmajine
edilen þey
veya obje,
fizik planda
kendini
göstermeden önce
astral planda oluþur.
Ýmajinasyonda
ön planda
olan þey,
kendi
duygularýmýzdan
kopup,
duyular ötesine
geçmektir.
Herhangi
bir þeyin
olabilmesi
için, önce
onu kuvvetle tahayyül etmek gerekir.
Zihinde canlandýrýp, resimlendirerek
onu adeta elle tutulur hale getirmek
demektir. Bu ruhsal istek, ruhsal etki
maddelere imajinasyon yoluyla ulaþýr.
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Ýradesini ve imajinasyon yeteneðini
geliþtirmiþ olan bir insan, saðlýk ve
huzuru için, mutluluðu için olumlu
düþünerek, tahayyül ederek çok þey
yapabilir.
Düþüncelerimiz, duygularýmýz birer
enerjidir. Olumlu düþünceler auramýzý
güçlendirir, enerjimizi artýrýr ve saðlýk
içinde olmamýzý saðlar. Olumsuz
düþünce ve duygular ise, enerjimizi
azaltýr, hastalýða davetiye çýkartýr. O
nedenle düþünce ve duygularýmýzý kontrol etmeyi, enerji tüketen duygu ve
düþüncelerimizi, enerji üreten duygu ve
düþünceler haline getirmeliyiz.
Ýlerlemek, yükselmek, bilgilenmek,
þifa almak için bizim evrenimizde
ruhun ve bedenin uyum içinde olmasý
gerekmektedir. Bedenimize gereken
önemi vermeliyiz. Çünkü bedenimiz
tekâmülümüzdeki en önemli yardýmcýmýzdýr. Ona zarar vermemeliyiz, hýrpalamamalýyýz, her türlü zararlý
alýþkanlýktan uzak tutmalýyýz. (Alkol,
uyuþturucu, sigara, beslenme alýþkanlýklarý, hareketsizlik, uyku bozukluðu.... v.s.) Ona gereken saygýyý
göstermeliyiz, çünkü bedenimiz ruhumuzun evidir ve ruhsal tekâmül, ruhun
ve bedenin uyumu ile olur.
Nihal Gürsoy - Çok teþekkürler Erol
Bey, ilave etmek istediðiniz herhangi
bir þey var mý?
Erol Yurderi - Evet. Þifa konusunda
piyasada yayýnlanan kitaplarýn çokluðundan, yakýn çevremde gördüklerimden ve internetteki paylaþýmlarýmdan
kendime göre çýkardýðým bir sonuç var.
Görüyorum ki insan, ruhsal ve
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bedensel saðlýðýna kavuþabilmek için
gerçekte yapmasý gerekeni bir kenara
býrakmýþ, iþin teknik tarafýyla uðraþýyor. Günümüzde birçok insan öðrendiði
tekniklerle ruhsal ve bedensel olarak
kendisini þifalandýrmaya çalýþýyor.
Halbuki, gerçek þifa içimizdedir.
Bedene yönelik þifa, bir yere kadar
bozulan dengelerin yerine getirilmesi
açýsýndan doðrudur ama, insan neden
hastalandýðýný, hastalýðýn nereden kaynaklandýðýný genellikle düþünmemektedir. Oysa hastalýklar genellikle olumsuz
duygu ve düþüncelerin sonucudur.
Ýnsan evrensel deðerler ýþýðýnda dönüp
kendisine bakmadýkça, düþünce ve
duygularýný gözden geçirip, gerekli
içsel deðiþimi ve dönüþümü yapmadýkça hastalýklar tekrarlanacaktýr.
Dolayýsýyla; en büyük þifa, insanýn
kendini bilmesi, tanýmasýdýr. Bu tanýma
çabasý ayný zamanda insanýn kendi
özüne yaptýðý bir yolculuktur. Bunu
gerçekleþtiren insan evrensel konulara
uygun yaþayacaðýndan bedensel olarak
da saðlýk içinde yaþar. Ruhen güçlü
olanlar, bedenen de güçlü olurlar.
Kýsaca, kendini tanýma yolunda ilerleyip sevgiyi kendi içinde bulmuþ ve
evrensel yasalarla uyum içinde yaþayan
insan, her zaman gerçek ÞÝFA
içindedir. Böyle insan, sözleriyle ve
eylemleriyle çevresini de þifalandýrýr.
Nihal Gürsoy - Gerçekten çok yararlý bir sohbet oldu, teþekkür ediyorum.
Erol Yurderi - Ben de teþekkür ediyorum. Okuyucularýnýza da sevgi ve
selâmlarýmý iletiyorum.
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Özgürlük ve
Özgür Düþünce Üzerine
Özer Baysaling
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Oldum olasý, özgürlük ve özgür
düþünce hakkýnda kafa yorarým. Ancak
gerçek anlamda tam olarak sahip olunabileceðinden de kuþku duyarým. Ýnsan
inandýklarýna göre yaþayamazsa, gün
geliyor yaþadýklarýna inanýyor.
Montesquieu özgürlüðü "Yasalarýn izin
verdiði her þeyi yapma hakký" olarak
tanýmlar. Hukuk da bunu temin eder. Bir
baþka açýdan, yasalar mutlak özgürlüðü
temin etmeye çalýþýrken, birçok þeyden
de kýsýtlamalar getirir. Sýrf bu açýdan
bakýnca hapishanelerin acý hali gözümde
canlanýr.
Avukatlýk mesleðimde müvekkillerimle
görüþmeye gittiðim için oralarýn durumunu bilirim. Hele tutuklu yakýn
tanýdýðýnýz olursa, onu o durumda
görmek daha da acý verir. Karþýnýzda
elleri sýranýn altýnda iki büklüm dururlar.
Gardiyanlarýn gözü hep üstlerindedir.
Mahzun ve yýlgýn bakarlar gözlerinize.
Aðlayamazlar, göz yaþlarýný içlerine
akýtýrlar. Bir süre sonra gardiyan
"görüþme bitmiþtir" diye seslenir. Kalkýp
sýra olurlar. Boynuma sarýlmamak için
kendilerini zor zapt ederler. Giderken
sadece "Ona selam söyle" diyebilirler.
Adeta ayaklarýný sürüyerek odadan çýkarlar. Arkalarýndan demir kapý "güüümm"
diye, sessiz ve karanlýk koridorlarda
yanký yaparak kapanýr. Her þey tekrar
eski sessizliðine bürünür.
Ýnsanlar birçok þeyin kýymetini, onlarý
kaybettikten sonra anlýyor. Özgürlük de
böyle. Buna raðmen birçok insan da
özgürlüðün ne olduðunu düþünemiyor
bile. Yaþadýðý durumu oldum olasý normal sayýp, ondan baþka bir yaþam ve
olasýlýklar olduðunu ve olabileceðini
bilmeyenler, söylenenleri ve yaþadýðý
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hayatý kabul edip baþka bir þey de
düþünemiyorlar.
Özgürlük ve özgür düþünce; felsefi
anlamda, doðanýn ve toplumun nesnel
yasalarýna egemen olmak ve her türlü
inaklara karþý, baðýmsýz önyargýlardan ve
alýþýlmýþ bilgilerden kurtulmuþ, bilimsel
nitelikteki araþtýrýcý düþüncedir. Kavram
kargaþasýna girmek istemeyenler bunu
"tutsak olmamak" þeklinde özetliyorlar.
Çocuk doðduðu zaman mutlak
özgürdür. Bilinçli bilinçsiz veya doðanýn
etkisiyle dilediðini yapar, hareket eder,
baðýrýr. Buna karþý ilk sýnýrlamalar aile
ve çevresinden baþlar. Zamanla çevre
geniþler, akraba, öðretmen, komþular,
yöneticiler vs. devreye girerler. Doðada
salt özgür olan çocuk, artýk toplumun
malý olmaya baþlamýþtýr.
Bu yüzden doðuþtan var olan fikirler
yoktur. Bunun neticesi olarak, hiç kimse
de doðuþtan dogmatik deðildir. Fikirler
yaþanýlan toplumda, o toplumun deðerleriyle eþdeðerli olarak þekillenir.
Devlet, din, millet, ekonomik düzenler
vs. hepsi gerekli kuruluþlardýr. Bunlarýn
olmadýðý toplum da düþünülemez. Bu
açýdan da gene özgürlük ve özgür
düþünce olamayacaðý sorusu akla
gelebilir. Ancak bunlarýn çeþitli menfaat
gruplarýnýn eline geçerek, toplum
yararýndan, kiþisel çýkarlar yararýna göre
insanlara yönlendirilmesi, esas anlamda
özgürlük ve özgür düþünce yeteneðini
ortadan kaldýrýr.
Düþünce insan beyninde üretilir. Yani
düþünce beynin içinde özgür olup,
özgürce üretilir. Sözle eyleme
dönüþmeyen düþünce, kanunlar karýþýnda
özgür olup hiçbir dýþ baský altýnda da
deðildir. Ancak düþüncenin oluþmasý için
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çevreden alýnan algý ve bilgilerin etkisi
altýnda kalýnýr. Ýnsanlar hangi bilgi ve
algýlarla yetiþtirilirlerse, düþünceleri de o
yönde oluþur. Bu sebeple özgür düþünce,
toplum baskýlarý ve kurallarla kýsýtlandýðý
gibi, yönlendirme ile de pasif þekilde
kýsýtlanmýþ olur.
Aydýn insan, kendisini bilinçlendirerek
doðmalarýn, politik ve ekonomik baskýlarýn etkisinden kurtulup düþünebildiði
sürece özgür düþünceli olur.
Çin atasözü gibi; "Eðri aðaçlar bahçývanýn eline muhtaçtýr."
Ýnsanlarýn kendilerine göre deðiþik
inançlarý da olabilir. Demokratik ve
özgür ülkelerde kiþiler bu inançlarýný
rahatça açýklayabilirler. Bu "inanç özgürlüðü" dür. Bunun siyasi bir boyutu da
yoktur. Çünkü inanç tabu olduðundan
tartýþýlamayacaðý için, siyasi ve dini
boyuta da ulaþmamasý gerekir.
Düþünce özgürlüðü; insan beyninde,
özgürce üretilen ve tartýþmalý gerçeklere
dayanan düþüncelerin, korkusuzca ve
baský altýnda kalmadan açýklanabilmesidir. Bu yüzden düþünce özgürlüðü
evrensel tartýþmalara açýktýr.
Önyargýlar aklýn bilinçsiz þartlanmasýdýr. Bilgisizlik, baðnazlýk, duygusal
sapmalar, benlik endiþesi vs. gibi birçok
etken önyargý yaratýr. Akýl ve bilimden
uzaklaþmýþ dar görüþlüler önyargýlý
insanlardýr. Kendi inançlarýný ve kendi
düþüncelerini paylaþmayanlara düþman
olurlar.
Bu yüzden özgürlük ancak bilim, bilgi
ve bilgelikle geliþir. Ýnsanýn olumlu bilgisi arttýkça özgürleþir, yetkinleþir ve
erdemli olur.
Tek bir inanca saplanýp, akýl ve bilgiyi
kullanmayan ve özgür düþünce boyutuna
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eriþmemiþ insan, doðmalar içinde yüzen
bakar kör gibidir. Görmek istemeyenden
daha kör insan da olamaz.
Fichte; "Özgürlüðüm bana dýþarýdan
verilmiþ deðildir. Özgürlüðümü ben
kendi varlýðýmda taþýyorum. O ancak
benimle vardýr ve ancak eylemimle
gerçekleþir" diyor.
Doðanýn yýldýramadýðý ruhlar, özgür
olan ve tehlikeden çekinmeyen ruhlardýr.
Tarihi Açýdan Bakýþ ve
Özgür Düþüncenin Bilime Etkisi
Esas anlamýnda özgür düþünce çatýþmalarý M.Ö. 5 Yüz Yýlda din güçleri ile
özgür düþünmek isteyenler arasýnda
baþlamýþ. Protagoras, Aristoteles,
Sofokles, Sokrates vs. gibi birçok
düþünür o zaman (henüz Hýristiyanlýk ve
Müslümanlýk da yokken) din
adamlarýnýn, dini ve iktidar güçlerinin
koyduðu dini inançlarý ve kurallarý
eleþtirdikleri için baský görüp, sürülmüþ,
kitaplarý yakýlmýþ hatta öldürülmüþler.
Hýristiyanlýk öncesinde Roma'da
Çiçeron ve Lukretius özgür düþünce
bayraðýný açmaya çalýþmýþlar ise de, o
zamanki dini inanýþlar karþýsýnda baský
görmüþlerdir.
Hýristiyanlýktan sonra da ayni baskýlar,
Hýristiyan din adamlarý ve güçlerini dinden alan Ýmparatorlar tarafýndan devam
ettirilmiþtir. Bunlarýn arasýnda en tipik
misal, dinine baðlý bir insan olan
Bacon'un sýrf bilimsel araþtýrmalar yapmýþ olmasý yüzünden on iki sene hapis
yatmasýdýr.
Müslümanlýkta ise; büyük Ýslam alimleri Cabir Ýbni Hayyan, Ýmam Gazali,
Farabi, Ýbni Sina vs. bilime ve özgür
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düþünceye ýþýk tutmalarýna raðmen baský
da görmüþlerdir.
Buna raðmen; baðnazlýk, kaba güç, kin
ve zulümle yapýlan her þey yýkýlýp yok
olmuþtur. Özgürlük ve özgür düþünce
fikriyle bilim ve bilgi her geçen gün daha
fazla önem kazanmýþtýr.
Özgürlük ve bilimin geliþmesine etkili
olan birçok neden vardýr. Ancak bunlarýn
en önemlisi matbaanýn icadýdýr. Bilimsel
geliþmeler kitapla yayýlma kolaylýðý gösterdiði gibi, bundan daha da önemlisi,
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matbaa ile seri olarak basýlan "Ýncil" leri
herkesin okuyabilmesidir. Bu suretle dinlerini kendi baþlarýna daha iyi anlayarak,
din adamlarýný aradan çýkarmýþlardýr.
Montaigne aklý ve dini birbirinden
ayýrmýþ ve doðmalara karþý çýkmýþtýr.
Giordano Bruno ise; evrenin sonsuzluðunu düþünmüþ, tanrýyý bu sonsuzluðun içinde görmüþ ve evreni bilmeyi
tanrýyý da anlama sonucuna baðlamýþtýr.
Tabi cezasý ölüm olmuþ ve kararý okuyan
engizisyon yargýcýna "siz benden daha
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çok korkuyorsunuz" demiþtir. Bunun
üzerine önce dili koparýlmýþ, sonra da
yakýlmýþtýr.
Esasýnda reform olaylarý dine karþý
yapýlmýþ bir ayaklanma deðildir. Ancak
reform akýlcýlýk yolunda geçiþ rolü oynayarak doðmalara karþý çýkmýþtýr.
Lucilio Vanini ruhun ölümsüzlüðünü
reddettiði için, o da dili kesilerek ve
yakýlarak öldürülmüþ.
Galileo Galilei astronomi dalýnda
birçok keþif yapmýþtýr. Güçlü dürbünler
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oluþturarak güneþteki lekeleri ortaya
çýkarmýþtýr. Özellikle güneþteki leke
buluþu kiliseyi çok rahatsýz etmiþ.
Kilisenin "Meryem'i güneþ gibi lekesiz"
görüþüne ters olan bu buluþ Galileo'yu
yargýlamaya götürmüþ, kendisini
arkadaþlarýnýn da baskýsýyla, savlarýndan
vazgeçmek suretiyle ölmekten kurtarmýþtýr. Oysa Katolik Kilisesi Yüksek
Kurulu 1978 de Galileo'nun haklý, kilisenin haksýz olduðu yargýsýna vardý.
Milton düþünce özgürlüðünü, siyasal
özgürlüklerden üstün tutarak; "bana
bütün özgürlüklerden önce öðrenmek,
söyleme, vicdan ve serbestçe tartýþma
özgürlüðünü verin" diyerek özgürlük ve
düþünce özgürlüðüne yeni bir boyut
getirmiþtir.
18.Yüz yýlda Kant; "aklýný kullanmak
gücünü göster" diyerek aklý ön plana
çýkarmýþtýr. Tabi bu þekilde düþünenler
arasýnda akla tam üstünlük vererek dini
yadsýyan düþünürler de çok olmuþtur.
Middleton buna birleþtirici bir düþünce
tarzý getirmiþ. Ona göre: "Hýristiyanlýk
sahtekarlýk olsa bile onu yýkmak yanlýþ
olur. Bu dinin ardýnda uzun bir gelenek
yatmaktadýr. Geleceðe dayanan dinlere
insanlarýn ihtiyacý vardýr." Birçok
düþünür ise hem dini kabul etmiþ hem de
akýl ve bilimle bütünleþtirmeye
çalýþmýþtýr.
19.Yüz yýlda geliþen Antropoloji bilimi
dinlerdeki birçok inanýþýn, dinlerden
evvelki ilkel kavimlerde de mevcut
olduðu savýný ortaya atmýþtýr. Bu da dinler tarihi açýsýndan inceleme alaný yaratmýþ ve din ile özgür düþünce çekiþmesi
ayrý bir yön kazanmýþtýr.
20.Yüz yýl baþlarýndan itibaren ise
"Laiklik" fikri geliþmeye baþlamýþtýr.
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Tüm bu geliþmelere ve 20.Yüz yýl
bitmesine raðmen insanlarýn kafasý hala
karýþýk. Bir yanda medyum ve
büyücülerden hala medet umanlar, yobazlar, diðer taraftan insaný düþ kurmaya
zaman býrakmayacak kadar hýzla
ilerleyen teknik geliþim.
Bertrand Russel þöyle ifade ediyor;
Bilim ve teknik sayesinde insanlýk, sanki
iyilik için deðil de kötülük için bir araya
gelmiþ... Çaðýmýz bilgi konusunda, bütün
çaðlarý geride býrakmýþ ama, ayni þeyi
bilgelik için söyleyemiyoruz.
Özgürlük Aristo'nun "özgürlük cehaletten kurtulmadýr" ifadesinde yerini bulup
çok uzun evrelerden sonra bu günlere
gelmiþ.
Özgürlük ve özgür düþüncenin baský
gördüðü ülkelerde bilim ve sanatýn
geliþmesi de imkansýz oluyor. Tarihi
tetkikte, düþünceyi yargýlayanlarýn,
ileride zavallý duruma düþtükleri
görülmüþtür. Oysa var olan toplumun
sürekli eleþtirisi, onun dönüþümüne
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neden olup bu da ortaya özgürlüðü
çýkarýyor. Yani doðayý deðiþtirip kendi
için kýlmaya çalýþan insan, ayni zamanda
kendini de deðiþtirebiliyor. Bu da onda
özgür düþünce alýþkanlýðý yaratýyor.
Toplumsal hayatta dünya koþullarýnýn
deðiþmesi, haklar ve yasalarla çeliþmeye
ve çekiþmeye baþlar. Yasalar da yeni
koþullara göre düzenlendikçe, özgürlükler de geliþir. Özgürlükler eþitliði, eþitlikler de dayanýþma þeklinde kardeþliði
getirir. Özgürlüklerin kendini geliþtirmiþ
en üst düzeyde kiþilerde þekillenmesi ise
bilgeliði meydana getirir. Bilgeliði, bilgili olmaktan ayýran þey, bilinenlerin
özümsenerek davranýþlara yansýtýlmasýdýr.
Bilim, akýl ve bilgelik, özgür düþünce
içinde geliþip, tekrar özgürlük, eþitlik ve
kardeþliðe dönüþür.
Gelecekte bilgiyi üreten ve kullanabilen özgür insanlarýn, ön planda olacaðýný düþünmek bile beni mutlu edip
umutlandýrýyor.
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