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Sevgili Dostlar
Nisan ayý baharýn gerçek habercisi, onu sersemlemeden yaþayacaðýmýz,
senenin en güzel aylarýndan biri ve bizler için ayrýca coþkuyla kutlanan bir
günün sahibi. 28 Nisan 1922 Cuma günü doðmuþ olan en hayýrlý insanýn...
bizlerin onunla birlikte yaþayýp, onunla ayný yerlerde dolaþýp, ayný aþý, ayný
suyu paylaþtýðýmýz için þükrettiðimiz, hayatýmýzýn aydýnlandýðý sevgili varlýðýmýz Refet Kayserilioðlu’nun doðum günü... Bizi takip edenler bilirler,
2004 senesindeki gidiþinden sonra eski yazýlarýný yayýmlamanýn dýþýnda onunla ilgili bir þey yazmadýk, yazamadýk. Kendi kendimize yaþadýðýmýz bir tür
matemimizdi bu bizim, sevgisi her zaman içimizde yemyeþil ve sýcacýkken.
Þimdi onu anýyoruz, çünkü artýk toparlanmanýn zamaný gelmiþtir diyoruz.
Ýnsan bazen ölümsüzlüðü bilmesine raðmen, bu dünyadaki ölümün yalnýzca
bir deðiþim olduðunu ve birbirini sevenlerin hiçbir zaman, hiçbir yerde
gerçek ayrýlýðý yaþamayacaðýný bilmesine raðmen bazý acýlarýn anlamýný ve
yükünü daha aðýr yaþýyor, býraktýðý boþluðun büyüklüðünü daha kuvvetle
hissediyor.
Hayatýmýzdaki tüm güzel, hayýrlý insanlarýn, bizim için önemi, deðeri büyük
tüm insanlarýn doðum günlerini arayýp bulmalý, onlarý bu günlerinde sevgiyle
ve saygýyla anmalýyýz aslýnda. Aramýzdan ayrýlanlarýn daha çok gidiþ günlerine odaklanýr, o günlerde kaybýmýzdan doðan acýyý tekrar tekrar hatýrlamayý
önemli ve gerekli buluruz genellikle. Oysa onun doðduðu, bizlerin arasýna
karýþtýðý gün daha önemli deðil midir? Doðan herkes gidecektir, bu kaderin
hükmü; ama sevgili bir varlýðýn bizim varabileceðimiz bir yerlerde, yakýnýmýzda doðmasý büyük bir nimet, þans ve hediyedir.
Refet Kayserilioðlu’nu tanýyan herkesi ve Nisan ayýnda doðum günlerini
kutlayan güzel insanlarý selâmlarýz.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Siz istekli ve
idrakli olarak
nefis mücadelesi
yapmasanýz da yine
tekâmül edersiniz.
Fakat bu çok yavaþ,
çok aðýr bir
tekâmül olur.
Ýlâhi nizam buna
bir dereceye kadar
göz yumabilir.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Nefse Hakim
Olmak Lâzýmdýr
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Özden - Geçen sohbetimizde nefsanî arzulardan kurtulmak için onlarla devamlý mücadele
etmemiz gerektiðinden
bahsetmiþtik. Ýsterseniz
bugün bu mücadelenin
þartlarýndan bahsedelim.
Erdem - Hayhay.
Yalnýz önce nefse hakim
olmanýn zaruretlerini
iyice belirtir misiniz?
Özden - Bunu geçen
konuþmamýzda kýsmen
belirtmiþtik. Biliyoruz ve
görüyoruz ki, dünyada
tekâmül etmek için
bulunuyoruz. Yani biz
burada olgunlaþacaðýz.
Kendine, hislerine ve
arzularýna hâkim bir
insan olacaðýz. Herkese
yardým eden, kendinden
önce baþkalarýný
düþünebilen üstün insan
olmamýz lâzýmdýr. Biraz
dikkatle tetkik edersek,
hayat insanlarý bu yola
zorluyor; medeniyet
insanlarý nefsine hâkim
olmaya ve fedakârlýða
doðru yönlendiriyor.
Çünkü tekâmül etmemiz
ilâhi kanunlarýn zaruri
bir icabýdýr. Bu icapdan
kimse kaçamaz. Esasen
tekâmül etmek hususundaki ilâhi emir ruhumuza
öyle bir sinmiþ, ruh onu
o kadar kuvvetle benim-
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semiþ ve gaye bilmiþ
ki!.. Ancak tekâmül yolunda olursak ruhumuz
haz ve saadet duyabiliyor, tekâmül yoluna
ayký-rý hareket edersek,
ters istikamette yürümeye çalýþýrsak büyük ruhi
sýkýntý ve üzüntüler
içinde bunalýyoruz.
Hiçbir maddi eðlence
veya zevk ruhtaki bu
sýkýntýyý gidermiyor.
O halde anlýyoruz ki
tekâmül ruh için
zaruridir. Ruh mutlaka
tekâmül etmek zorundadýr. Diðer taraftan
yukarýda da söylediðimiz
gibi tekâmül birinci planda nefse hâkim olmakla,
egoistçe duygulardan
kurtulup diðergâm
olmakla kabil oluyor.
O halde nefis mücadelesi
yapmak ve böylece nefse
hâkim olmak da zaruri
oluyor.
Erdem - Madem ki
tekâmül zaruridir. O
halde bu nasýl olsa
gerçekleþecek demektir.
Bunun için nefse hâkim
olmaya çalýþarak neden
kendimizi sýkýntýya
sokalým. Býrakalým,
kendi kendine gerçekleþsin. Hem böylece
biraz suni ve zoraki olan
tekâmül deðil, daha tabii

bir tekâmül yapmýþ
olmaz mýyýz?
Özden - Evet siz istekli ve idrakli olarak nefis
mücadelesi yapmasanýz
da yine tekâmül edersiniz. Fakat bu çok
yavaþ, çok aðýr bir
tekâmül olur. Ýlâhi nizam
buna bir dereceye kadar
gözyumabilir. Sonra
sizin rehavet uykusundan
uyanmanýz ve silkinip
atâletten kurtulmanýz için
kýrbaçlar inmeye baþlar.
Meselâ bir insan düþünelim ki, adam öldürmenin
en iyi bir hareket
olduðunu iddia edip
kafasýný kýzdýranlarý
öldürsün dursun. O, bu
nefsanî davranýþta ne
zamana kadar devam
edecektir? Nihayet
karþýsýna onu da öldürecek, belki de iþkence
ederek öldürecek birisi
dikilecektir. Ýyi dediði ve
baþkalarýna tatbik ettiði
düþüncelerinin kendisine
tatbik edilmesiyle bunun
ýstýrabýný çekecek ve
yavaþ yavaþ hatalý
düþünmüþ olduðunu
anlamaya baþlayacaktýr.
Bir musibetle aklý baþýna
gelmezse, on musibet de
onun karþýsýna çýkartýlýr.
Ta aklýný baþýna alýncaya,
adam öldürmenin çok
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kötü bir þey olduðunu
anlayýncaya kadar. Bir
ruhun on defa dünyaya
gelmesi, her defasýnda da
bir cinayete kurban
giderek bunun ýstýrabýný
ruhunun ta derinlerinde
duymaya zorlanmasý
imkânsýz deðildir.
Burada mühim olan,
ruhun dünyaya 10 defa
veya 20 defa gelmesi
deðil, hatasýný anlamasýdýr.
Erdem - Ama böyle
þey olabilir mi? 10 defada da cinayete kurban
gidebilir mi?
Özden - Akýllanmaz ve
hatasýný anlamazsa, gittikçe daha fecileþen ve

korkunçlaþan bir þekilde
ýstýraplara uðrayabilir.
Bir çocuðun terbiyesini
üzerine alan bir mürebbiyeyi veya bir babayý
düþünelim. Çocukta asi
hal ve hareketler bulunsun. Onu terbiye etmek
isteyen kimse önce
tatlýlýkla ihtar ve ikaz
eder, akýllanmazsa biraz
sertlik gösterir, gene akýllanmazsa canýný acýtacak
cezalar verir. Gene de
aklýný baþýna almazsa ona
en aðýr cezalarý vererek
yola getirir. Akýllý adam
odur ki, kendi olgunlaþmasýyla alâkalý olan
hâmilerini böyle sert tedbirlere zorlamaz.

Erdem - Bütün bu
ýstýrap ve felâketleri
hâmilerimiz mi karþýmýza
çýkartýyorlar?
Özden - Hiçbir hâmi,
yani üstün varlýk bir
insanýn ýstýrap çekmesini
istemez. Onlar bizim
ýstýraplarýmýza en az
bizim kadar üzülürler.
Fakat hak ettiðimizi, lâyýk olduðumuzu da bize
vermek hususunda bir
saniye tereddüt etmezler.
Çünkü onlarýn sevgi ve
merhamet anlayýþý çok
farklýdýr. Onlar için en
büyük gaye bizim olgunlaþmamýzdýr. Biz idraksizliðimizden dolayý bu
gayeden uzaklaþýrsak
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onlar bizi esas gayemize
çevirmek için çeþitli
çarelere baþ vururlar. Bu
çareler bazen bizim
üzülmemiz tarzýnda da
olabilir.
Erdem - O halde biz
illâ doðru yola, yani
tekâmül yoluna zorlanýyoruz demektir. Bizim
hürriyetimiz nerede
kaldý.
Özden - Dostum,
herkesin hürriyeti kendi
tekâmül ve idrâk seviyesiyle orantýlýdýr. Bir
yaþýndaki bir çocuðun
her hareketine müdahale
edilir. Çünkü bilgisizce
sobaya yürüyüverir veya
bir otomobilin önüne
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doðru koþar. Annesi veya
babasý her adýmda onu
gözetler ve daima
zararsýz yollara çeker
durur. Çocuðun idraki
açýldýkça ona yapýlan
müdahaleler de gittikçe
azalýr. Peki çocuðun hürriyetine müdahale
etmeyelim diye onu otomobilin önüne serbest
býrakývermek veya
sobaya yapýþmasýna göz
yummak mý daha iyidir?
Yani hürriyete yapýlan
müdahalenin gayesi
sadece onu büyük
felâketlerden korumak,
yolunda kazasýz belâsýz
yürümesini saðlamak
içindir.
Erdem - Yani illâ nefse
hâkim olmamýz lâzýmdýr,
diyorsunuz.
Özden - Evet öyledir.
Bunu biz kendimiz
yaparsak, yapmaya
çalýþýrsak netice almamýz
daha süratli ve çok daha
sýkýntýsýz olur.
Hadiselerin bizi buna
zorlamasýný beklersek,
çok ýstýraplý, iþkenceli bir
yolu seçmiþ, kötü durumlara sürüklenmeyi göze
almýþýz demektir.
Diðer taraftan nefse
hâkim olmak insana
daima üstünlükler ve
mutluluklar kazandýrýr.

Nefsine hakim olmuþ bir
kimseyi herkes takdir
eder, ona herkes hayran
olur.
Erdem - Evet ama, bu
öyle pek kolay bir þey
deðil.
Özden - Elbette kolay
deðil, ama imkânsýz da
deðildir. Kolay olsa
bunca mücadeleye ne
gerek vardý. Ve kolaylýkla elde edilir bir þey olsa
onun ne üstünlüðü ve ne
de hayran olunacak bir
yaný kalýrdý, deðil mi?
Fakat bunu kolaylaþtýrmanýn bir takým yollarý
da vardýr.
Erdem - Nedir bu yollar?

Özden - Evvelâ

nefsanî arzularla
mücadele etmenin lüzumuna
samimi olarak
inanmak lâzýmdýr. Sonra bu mücadelede birden
bire, neticeye
ulaþýlamayacaðýný bilmelidir. Hedefe yavaþ yavaþ
ve aþama aþama
ulaþýlacaktýr.

Bir Kitap

Ay Ýle Yýldýzýn
Yabancýlaþmasý
(Estranged Star and Crescent)
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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ORMAN KANUNU MU
ALTIN KURAL MI?
Mutfakta hummalý bir çabayla yemek
yapmakta olan eþime bir defasýnda:
"Yazý yazmak senin þu çalýþmana ne
kadar benziyor." demiþ ve ilâve etmiþtim: " Çok araþtýrýp, uzun uzun
üzerinde düþünüp okunacak hale
getirmek için nice çaba harcýyorum,
ayný senin yemek yapman gibi. Ama
sonunda ayný þey oluyor. Sofrada
yemeði nasýl bir çýrpýda afiyetle mideye indiriyorsak, o binbir emekle hazýrlanan yazý da ayný bunun gibi bir çýrpýda okunup bitiriliveriyor!.." Karýmýn
cevabý her zamanki gibi çok akýlýca idi:
"Ama unutma ki, yemek ancak yeteri
kadar kiþiyi doyurabilir fazlasýný deðil.
Ama yazý öyle mi? Hiçbir sýnýrý
olmadan ulaþtýðý herkese hitap edebilir,
daha da önemlisi aradan yýllar da geçse
okuyucusuna hizmetini sürdürür
durur.."
ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi 1954-1959
döneminde sýnýfýmýzýn birincisi
arkadaþým Erhan Ermutlu'nun kitabýný
öyle bir çýrpýda okumaya hiç gücüm
yetmediðinden sýk sýk eþimle bu
konuþmamýz hatýrýma geliyordu.
Atatürk devrimlerini,
cumhuriyetimizin 80 yýllýk serüvenini;
iç politikada ve uluslar arasý çatýþmalarda etkisini gittikçe artýrmakta
olan ve dýþ dünyada terörizmle
eþdeðer tutulan Ýslâm Dini'nin inanç
esaslarýný Batý insanýna özetlemek için
hazýrlandýðýndan dolayý kitabýn dili
doðaldýr ki Ýngilizce idi.
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Esasýnda kolay anlaþýlýr bir ifadesi
olmakla beraber 20 yýllýk Time okuyucusu olan arkadaþýmýn rahatlýkla kullandýðý teknik kýsaltmalarý anlamak ve
hele hele Ýngilizce Ýslâmi kavramlarýn
karþýlýklarýný bulmak için epeyce
bocaladýðýmdandýr ki, bir çýrpýda
okuma lüksüne sayfalar boyunca hiç
sahip olamamýþtým. Bunun bir baþka
nedeni de ülkemizin geçmiþ tarihini
kitapla birlikte tekrar yaþarken ve
günümüz, geleceðimiz hakkýnda
yorumlarý okurken kitabý býrakýp sýk
sýk derin düþüncelere dalýp gitmemdi.
Evet, arkadaþým özellikle bizleri
dýþlayan; ikinci, üçüncü sýnýf insanlar
olarak gören Batýlýlara ülkemizi, dinimizi doðru bir perspektifle tanýtmak
amacýndaydý. Ama hepsi bu deðil.
Sadece kendilerini uygar sanýp dev
aynasýnda gören Avrupa ve
Amerikalýlarýn çifte standartlarýný ve
orman kanunu uygulamalarýný bir bir
ortaya dökerek, onlarý gerçeklerin ýþýðýnda özeleþtiri yapmaya davet ediyordu. Doktorasýný Ýngiltere'de yapan bir
ara Portekizde, 1978 den beri de
Ýsviçre'de bir mühendislik firmasýnda
25 yýl araþtýrma ve geliþtirme uzmaný
olarak çalýþan, emekliliðini de orada
yaþayan, yani Batý Dünyasýný ötelerden
deðil, tam merkezinden gören arkadaþýma: "Sen dýþardan gazel okuyorsun"
demeye kimsenin hakký yoktu gerçekten.
Kitabýn yazýlmasýný tetikleyen olay
11 Eylül 2001 de New York'daki ikiz
kulelerin yýkýlmasý olmuþtu. Geçmiþ
yýllarda fotoðrafýný çekerek ödül
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kazandýðý kulelerin televizyonda
gözünün önünde ard arda yerle bir
olmasý arkadaþýmýn tüm geçmiþ
anýlarýný bir bir ortaya çýkarmýþtý.
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sona ermiyor. Çünkü kitabýn yazýlýþ
amacý sýrf Türkiye deðil. Esas vurgulanmak istenen baþka inançtan olanlara
peþin yargýlarla düþmanca bakanlarýn,
dinleri iç ve dýþ politikanýn merkezine
yerleþtirenlerin ve tüm dinlerde ortak
olan altýn kurallarý unutup sürekli
orman kanunlarýna göre davrananlarýn
dünyamýzý götürmekte olduðu felâket!..
Bu nedenle sunum yazýsý þöyle sonlanýyor:
" Herkes baþka dinden olanlara karþý
peþin yargýlarýný unutacak ve din faktörü iç ve dýþ politikadaki etkisini
yitirecek mi? Esas sorun þu: Altýn kural
orman kanununun yerini alabilecek mi?
Ýþte barýþýn anahtarý tam da burada!.."
ÝSLÂM RÖNESANSI ANCAK
ATATÜRK TÜRKÝYESÝNDE
GERÇEKLEÞEBÝLÝR

Kitabýn arka kapaðýnda bunu aynen
þöyle özetliyordu. "….Kulelerin yýkýlmasýyla ülkemizdeki 40 yýllýk dinsel
kaynaklý mücadeleler aniden zihnimde
canlanýverdi. Atatürk devrimlerini
izleyen yýllarda liberal bir Müslüman
olarak Ankara'daki yaþantým,
demokrasi denemelerimiz ve teknokrat
kökenli politik liderlerin yönlendirmesiyle Ýslâmi hareketlerdeki canlanmalar… Zinde güçlerin direniþleri, peþ
peþe ihtilâller ve hâlâ süregelen ayný
senaryo. Bu durumdaki Türkiye,
Avrupa Birliðine girebilir mi?..
Þansýmýz yok!.."
Arka kapaktaki sunum yazýsý burada

Kitabý okumaya koyulduðumuzda,
ülkemizde cumhuriyetin kurulma ve
yaþatýlmasý serüveninin yaný sýra
arkadaþýmýn aile geçmiþinden ve kendi
yaþamýndan kesitler sunduðunu da
görüyoruz. Orta Asyadan deðiþik
coðrafyalarý aþa aþa önce Sivas ve
sonra da Ýstanbul'a yerleþen atalarý,
Müslüman Osmanlý subaylarý olarak üç
kýtada kýlýç salladýktan sonra, babasý ve
amcasý da bu kervana katýlmakta gecikmiyor. Birinci Dünya Savaþý ve
Mustafa Kemal Paþa'nýn yönetiminde
Kurtuluþ Savaþýmýzda yurdumuzun
baðýmsýzlýk mücadelesinde ön safta
görev alýyorlar. Ve doðaldýr ki Atatürk
devrimlerini benimseyen ve gönülden
uygulayan seküler (lâik) bir aile yaþan-
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týlarý oluyor. Atatürk'ün: "En hakiki
mürþit ilimdir" sözü o dönemin seçkin
ve aydýn aileleri gibi onlarýn da
parolasýdýr artýk.
Burada ilk parantezimi açmaktan
kendimi alamýyorum. Bütün
davranýþlarýnda gerçekçilikten sapmamýþ olan Atatürk'ümüz dinin
toplumlardaki etkisini gözardý etmiþ
olabilir miydi hiç?!. Onun savaþý;
esasa varmadan bilmeden yaþanan,
dogmatik hâle getirilmiþ, hakikatinden
saptýrýlmýþ, köhnemiþ din idi.
Hz.Muhammed'in dini deðildi.
Milletimiz, aðzýndan çýkaný kulaðý duysun diye Türkçe ezana yönlendirilmiþ,
hattâ namazda bile âyetleri kendi dilinden okumasýna özendirilmiþti.
Atatürk'ün emriyle büyük din bilgini
Elmalýlý Hamdi Yazýr tarafýndan hazýrlanan o emsalsiz 9 ciltlik Kuran tefsiri
yine onun buyruðu ile devletin parasýyla 10.000 adet bastýrýlmýþ ve çabucak
tükenmiþti. Atatürk'ün lâiklik prensibi
bile aslýnda dinin özgür bir akýl ve
gönülle incelenmesini saðlamasý açýsýndan ne büyük bir hizmet olmuþtu.
Ýngiltere ve ABD üniversitelerinde
pek çok öðrenci yetiþtiren Pakistanlý
Ýslâm bilgini Prof..Dr. Fazlur
Rahman'ýn Londra ve Chicago'da
bastýrdýðý Ýngilizce "Ýslâm" isimli
aydýnlýk saçan kitabýnýn, Müslüman
ülkeler arasýnda bir tek, ama bir tek
bizim ülkemizde çevirilme þansýna
kavuþmasý boþuna deðildi. Fazlur
Rahman çeviriye özel olarak 1977'de
yazdýðý önsözde Türkiye'nin Ýslâm
rönesansýnýn öncüsü olabileceði ümidini þu açýk sözleriyle ortaya koyuyordu:
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"…Batý kültürü hakkýnda oldukça
yakýn, sistemli ve uzun tecrübesi
bulunmasý ve bugün bir bakýma Ýslâmý
yeniden keþfetmekte olmasý dolayýsýyla
bu ülkede Ýslâm Rönesansýnýn zengin
ve anlamlý olacaðýný ümit etmek açýsýndan önemli sebep bulunmaktadýr.
Çünkü geleceði ilgilendiren köklü
meselelerde saklambaç oyunu oynamayýp, bu meseleleri hakkýyla karþýlamak için lüzûmlu cesarete sahip olmak,
Türklerin ulusal karakterine yerleþmiþ
bir unsurdur. Muhammed Ýkbâl'in de
ümit ettiði gibi, Türkiye'nin bir kez
daha yeni ve semereli bir Ýslâm
Rönesansýnýn öncüsü olduðunu ispatlamasý pekâla mümkündür."
Evet, pekâla mümkündür ama, daha
sonra tekrar deðineceðim gibi, sadece
din adamlarýnýn tekeline terk etmeyip,
Kuraný ve Ýslâmý lâik bir zihniyetle,
özgür bir akýl ve bilginin ýþýðýnda inceleyip öðrenen aydýnlarýmýzýn çoðalmasý koþuluyla!..
MY GOD
Ýlk parantezimi burada kapatýp kitaba
dönüyorum. 11. sayfada "My God"
baþlýðý altýnda arkadaþým inanç
dünyasýný açýklýkla önümüze seriyor:
"Paradoksal ama Allah'ýn varlýðýna
kuvvetle inanýyorum. "Bu nasýl oluyor"
diye sorabilirsiniz. Geceleri yýldýzlara
bakarken bu sonsuzluðu nasýl tanýmlayabilirim ki? Bunun arkasýnda ne
var? Evren nasýl yaratýldý? Ve ayrýca
birkaç soru daha: Yaþam nedir, ölüm
nedir? Þu ana kadar bilimin bunlara
cevabý yok ve sanýyorum ki hiç de
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olmayacak. Fakat uçsuz bucaksýz evren
önümüzde, hayat da ölüm de sürekli
oluþup durmakda….. Bu büyük güç,
bilimin açýklayamadýðý doðanýn gizemlerinin sahibi iþte benim Allahým.
" Bu tanýmlarýn beni götürdüðü inanç
da þu: Benim Allahým her zaman her
yerde mevcut; etrafýmda, içimde ve
aklýmda. Bedenim ve ruhum Allah'tan
ve ben O'nun bir parçasýyým.
"Artýk bunlarýn ötesinde benim bir
baþka þeye ihtiyacým var mý dersiniz?!.."
Arkadaþýmýn kendi özgür aklýyla
vardýðý bu sonuç ister istemez Bertrand
Russell hakkýnda çok geçmiþ yýllarda
Rehber Varlýðýn cevabýný aklýma
getiriyor. Sürekli bilinemezci (agnos-

UNUTULMAYAN KONFERANS
Yýllar önce bir grupta verilen çok
ilginç bir konferansta bulunmuþtum.
1917 Komünist Ýhtilâlinden kaçarak
ülkemize sýðýnmýþ olan bizim "Mösyö
Pol" diye hitap ettiðimiz bir eski Rus
kurmay subayý idi konferansýn sahibi.
Bildiði birkaç dil ve engin kültüründen
dolayý epeyce süre devletimize hizmet
vermiþ Mösyö Pol'ü bizler emekliliði
sonrasýnda. ilerlemiþ yaþlarýnda parapsikolojik grup çalýþmalarý sýrasýnda
tanýmýþtýk.
O yýllarda saðlam bir Hýristiyan
kültürünün yanýsýra Ýslâmiyeti de
derinliðine inceliyor, dinimizin
temelindeki güzellikleri rahatça dile
getiriyordu. Konferansýnýn konusu da
bu birikim ve araþtýrmalarýyla týpatýp
uyuþuyordu: "Zamanýmýzda dinler asýllarýndan sapmýþ mý? Ve dinler biraraya
gelip. aralarýndaki ayrýlýklarý giderip,
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tik) olduðunu söylemesine raðmen
onun aslýnda "inananlardan" olduðunu;
sözlerine deðil davranýþlarýna bakmamýz gerektiðini vurgulamýþtý Rehber
Varlýk. Yakýndan tanýdýðým arkadaþým
ise sadece davranýþlarý ile deðil diliyle
de doðruluyor inancýný. ÝTÜ'de diplomasýný birincilikle alacak zekâ ve
çalýþkanlýðýnýn yanýnda davranýþlarýyla
da onun etrafýnda nasýl bir saygý ve
sevgi hâlesi oluþturduðunu kýsaca þöyle
açýklayabilirim: Ýsviçre'den geldiðini
haber alýnca, onun hem Ankara
Atatürk Lisesindeki hem de ÝTÜ Ýnþaat
Fakültesindeki arkadaþlarý seferber
olup mutlaka bir yemekli toplantýda
buluþuyoruz kaç yýldýr.
ayný amaç doðrultusunda iþbirliði
yapýp birleþebilirler mi?!."
Bugün bile güncelliðini koruyan bu
soruyu cevaplamak için Mösyö Pol,
son üç semavi dinin kuruluþlarýndan
sonraki uzun yüzyýllarda insan eliyle
nasýl deðiþikliklere uðradýðýný, kendi
içlerinde bile birbirine düþman mezhepler, ekoller, tarikâtlar, gruplar gibi
paramparça edildiðini deðiþik örnekler
vererek uzunca anlattý. Özellikle son
300 yýlda Batý dünyasýnda din-bilim
çatýþmasýnda Hýristiyanlýðýn insan
yapýsý doktrinlerinin adým adým nasýl
çöktüðünü ve sonunda düþünen
kafalarýn dinden uzaklaþarak þimdi
derinliðine yaþamakta olduðumuz,
inançsýzlýða, manevi buhrana sürüklendiðini özlüce dile getirdi. Kendi
içlerinde bile bin bir parçaya bölünmüþ, birinin savunduðunu, diðerinin
küfür saydýðý dinlerin ne kendi
içlerinde hele ne de birbirleriyle
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DUVARLARI BIRAK
ÝNSANLARA BAK
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Sevgili Erhan derin derin düþünerek
inancýný bulmuþ, yolunu çizmiþ baþka
þeye ihtiyacý kalmamýþ ama olaylar bu
kadarý ile yetinmesine fýrsat vermiyor
ki.
Demokrasi deneyimine giren ülkemizdeki irticai kalkýþmalar, Atatürk
reformlarýnýn tehlikeye girmesi Avrupa
Birliðine alýnmamamýzda Müslüman
olmamýzýn etkisi, Ýran ve Afganistan
olaylarý Erhan'ý dinler üzerinde araþtýrma yapmaya, düþünce üretmeye yönlendiriyor. Birbirleriyle sürekli kavgada
olmalarýna raðmen hepsinin özünde þu
ayný altýn kuralýn bulunduðunu

görmekte gecikmiyor. Ýþte bunlardan
birkaç örnek:
* Kendin için istemediðini baþkasýna
yapma. (Hinduizm)
* Kendin için nefret ettiðini
kardeþine de yapma. Bütün kanun
budur gerisi yorumdan ibarettir.
(Musevilik)
* Sana ne yapýlmasýný istiyorsan
baþkalarýna da onu yap. (Hristiyanlýk)
* Kendi için istediðini, kardeþi için
istemedikçe hiçbir kimse mümin
deðildir. (Ýslâmiyet)
Önce lâik sisteme geçip dinleri elektronik çaðýn gereklerine göre reforme
ettikten, altýn kuralý yeniden keþfedip
birbirimizin inancýna saygý duyduktan
sonra, ancak o zaman el ele, barýþ

bir ortak paydada buluþmalarýnýn hiç
mümkün olmadýðý da bu þekilde gün
gibi ortaya çýkýyordu. Aksini düþünmek
ancak ham hayalin de ötesinde bir þey
olurdu. Mösyö Pol, uzun konuþmasýný
hiç hatýrýmdan çýkmayan þu örnekle
noktalamýþtý:
Dinleri, kalýn duvarlarla birbirinden
ayrýlmýþ büyük bahçeler olarak düþünelim. Ayrýca her dinin kendi bahçesinde
parsel parsel iç duvarlarla bal peteðine
döndüðünü ve her yeni neslin bu
duvarlarý kaldýrmak bir yana, yeni
takviyelerle iyice pekiþtirdiðini ve yeni
duvarlar ördüklerini de unutmayalým.
Gerek iç, gerek dýþ duvarlarý yýkmaya
çalýþsanýz ömrünüz yetmez. Kaldý ki,
yýkmak ne kelime, duvarlar kutsal
muhafýzlarla öylesine korunuyor ki
yaklaþmak, bir taþýný yerinden oynatmak bile imkân harici... Mösyö Pol, bu
örneði verdikten sonra, topyekûn

yokoluþumuzu önleyecek hayati
önemdeki sevgi ve inanç birliðine
ulaþabilmemiz için tek çýkar yolun, þu
dileðinin gerçekleþmesine baðlý
olduðunu savunmuþtu: "Duvarlarý
olduðu gibi býrakalým. Bizler, bal
petekleri içinde bunalmýþ bizler, duvarlarla boþuna uðraþmak yerine,
kendimizi yükseltmeye arýnýp olgunlaþmaya çalýþalým. Duvarlar ne kadar
kalýn olursa olsun nihayet birkaç metre
yüksekliðe sahip. Kapalý bahçelerde
birbirini görme, tanýma ve anlama
imkâný ellerinden alýnmýþ bizlerin, yerlerimizden birkaç metre yükseliverince
duvarlarýn üstündeki engin boþlukta el
ele tutuþmamýz ne kadar kolay olacak."
Mösyö Pol, bu gönülden gelen dileðini
Rehber Varlýðýn:"Her istediðinizi elde
etmek istiyorsanýz onun en kýsa yolu
kendinizi yükseltmektir." sözüyle
perçinleyerek konferansýný bitirmiþti.

12

Erhan Ermutlu

içinde yaþayabiliriz sonucuna varýyor
arkadaþým. 2002 Ocaðýnýn sonlarýna
doðru kitabýnýn bu ilk 20 sayfalýk kýsmýný tamamlayýp Time dergisine gönderip basýlmasýný rica ediyor. Ve sadece
kendi yazarlarýnýn ve davet ettiklerinin
yazýlarýný yayýnladýklarýný nazik bir
dille bildirip dileðini reddediyorlar.
Dinler için yukarýdaki iyimser temennisini o zamanlar arkadaþýmdan
duysaydým, önce berrak gönlünden
dolayý onu kutlardým ama; bu kadarý ile
yetinmez, sizlerle geçmiþte bir yazýmda
paylaþtýðým bir hristiyan dostumuz
Mösyö Pol’ün geçmiþteki konferansýnýn özetini aktarýrdým kendisine.
ÝTÜ'LÜ POLÝTÝKACILARIN
KIRK YILLIK SALTANATI
20 yýldan fazla zamandýr okumakta
olduðu Time dergisinin yazýsýný reddetmesi Erhan'ý yýldýrmýyor. Anlýyor ki,
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orman kanunu her yerde hükmünü
sürdürüyor. O anlý þanlý medya imparatorluklarý bizlere olaylarýn tamamýný
deðil, ancak bilmemizi istedikleri
kadarýný aktarýyorlar. Hepsi bundan
ibaret!..
Yazdýklarý bilgisayarýnda uyuklar ve
o da dünya ve özellikle Türkiye olaylarýný yakýndan izlerken 2002'nin sonlarýna doðru AKP'nin seçim baþarýsý ve
AB'nin çifte standartla Güney Kýbrýs'ý
alýp Türkiye'yi kapý önünde bekletmesi
Erhan'daki yazma isteðini yeniden
kamçýlar. Bu defa son 40 yýldýr
teknokratlýktan politikaya geçip
Türkiye'yi yönetmiþ olan ÝTÜ'lü
mühendisleri mercek altýna alýr. Yani
bizlerden 10 yýl kadar önce ayný koridorlarý çiðnemiþ, ayný sýnýflarý paylaþmýþ Erbakan, Demirel, Özal, Kutan
gibi üst düzey politikacýlarý…
Tabii ki öncelikle bundan gurur
duyar. Zaten 1959'da mezuniyet sonrasý
Devlet Su Ýþlerinde görev yaparken
Genel Müdür Süleyman Demirel'e
büyük yatýrým hamlelerinden dolayý
hayranlýðý vardýr. Sýký bir Ýslâmi
gelenek içinde yetiþmiþ olmasýna raðmen Demirel'in asla bir kökten dinci
olmadýðýndan emindir. Ne var ki izleyicisi olduðu Demokrat Partinin kökten
dinci mensuplarýnýn oylarýný kaybetmemek için onlarý rahatlatýcý
davranýþlardan da uzak durmaz. Hele
Prof. Erbakan'ýn onu çok aþan Ýslâmi
söylemleri karþýsýnda yapacaðý çok az
þey vardýr… Ve bugünlere onlarýn ayak
izlerinden gelinmiþtir. Söz buraya gelmiþken her iki sayýn politikacý için bir
büyük parantez daha açmak istiyorum:
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Türkiye'nin sað-sol kavgalarýyla
geçen 60'lý 70'li yýllarýnda, 1961
anayasasýnýn da bizlere saðladýðý
özgürlük ortamýnda, Türk gençleri
olarak soldan da saðdan da eskiden
yanýna yanaþamayacaðýmýz kitaplarý,
gazeteleri, dergileri okumak; konferanslara, seminerlere katýlmak imkâný
bulduk. Aþýrý soldan Marx'ýn, Lenin'in,
Stalin'in; aþýrý saðdan, baþkan Nasýr'ýn
dayanamayýp idam ettirdiði Mýsýrlý
kökten dinci Seyid Kutub ve Pakistanlý
Mevdudi'nin kitaplarý; sol kanattan
Yön, Devrim dergileri; koyu Ýslâmcý
M.Þevket Eygi'nin Bugün Gazetesi
rahat rahat basýlýp okunuyordu. Arada
sýkýyönetimli ve askeri vesayetli idareler zamanýnda evler sýk sýk arandýðýndan kitaplar saklanýyor, yok ediliyor
olsa da, araþtýrma hevesi tükenmemiþ
kiþilerin aydýnlanma imkânlarý son
derece artmýþtý o yýllarda. O sýralarda
pek farkýnda deðildik ama þimdi anlýyoruz ki: "Yollar yürümekle aþýnmaz"
geniþ yürekliliðindeki Demirel'in bunda
katkýsý epeyce fazla olmuþtu.
Baþbakaný dahil üç önemli kiþisi idam
edilmiþ bir partinin devamý olduðu
halde, Ýsmet Ýnönü ile kiþisel kavgalara
girmemesi ve partililer arasýndaki düþmanlýklarý körüklememesi de tarihte
onun lehine bir puan sayýlacak sanýyorum. Keþke Bülent Ecevit'le de Ýnönü
ile olduðu gibi ýlýman bir iklim yaratabilselerdi ve askerleri kýþlalarýndan çýkmaya zorlamasalardý!.
1965-1975 arasýnda montaj sanayi ile
de baþlasa da ülkemizde bir "sanayi
patlamasý" yaþanmasýnda o zamanlar
farkýna varmasak da Demirel'in
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katkýlarýný þimdi takdirle anmaktayýz.(Bkz: Yalçýn Küçük 3.baský
S.384)
Erbakan'ýn kiþiliði, davranýþlarý ve
hayat görüþü üzerinde durmamýz günümüz politikacýlarýný anlamamýzda bizlere çok ipucu sunacak. Çünkü þimdi
onun öðrencileri bizleri yönetiyor.
Þimdiye kadar çok þey söylendi onun
için. Ne var ki, kendi partisinin ileri
gelen bir milletvekili olarak onun en
yakýnýnda bulunmuþ; ÝTÜ Ýnþaat
Fakültesinde bizden bir yýl sonraki
dönemden, dürüstlüðünden ve samimi
Müslümanlýðýndan emin olduðumuz
arkadaþýmýz Gündüz Sevilgen'in
"MSP'de Dört Yýl 1973-1977" baþlýklý
kitabýndan ne kadar da az alýntý yapýldý
bir türlü anlayamýyorum. Ýþte oradan
birkaç satýr:
(Parti içi görev paylaþýmýnda
Erbakan'ýn istemediði kiþilerin seçildiði
kendisine haber verilince:)
"Netice zabta baðlanacaðý sýrada
salona giren ve aslýnda grupta hiçbir
salâhiyeti olmayan o sýralar Genel
Baþkan Yardýmcýsý olan Orhan Batý,
Genel Baþkan oy pusulalarýný istiyor
diye zorla kaðýtlarý toplayýp Necmettin
Erbakan'a götürdü fakat neticeler grupta bulunan herkes tarafýndan öðrenilmiþti…Bu neticeye raðmen ertesi
grup toplantýsýnda Genel Baþkan
N.Erbakan oylamanýn kendi istediði
gibi neticelendiðini bildiriyordu."(S.82)
"Siz ne zannediyorsunuz, sizin hepiniz bir meselede þöyle olacak diyorsunuz ve ben baþka türlü olsun istiyorum, sizin dediðiniz mi olacak
zannediyorsunuz?"
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Bu sözler de N.Erbakan'ýn nasýl
tahakküm edici ve dediðim dedik bir
idareci olduðunu göstermesi bakýmýndan dikkat çekicidir. (S.229)
(Erbakan'a kayýtsýz þartsýz teslimiyette çok yol alýndýðý, ama az da
olsa bazýlarýnýn bu durumda olmadýðý
söylendiðinde) Erbakan'ýn cevabý:
Daha bazý arkadaþlar bu olgunluk
seviyesine gelmediler, zamanla olgunlaþtýkça onlarýn da itaatleri elbette
saðlanacaktýr. (S.130)
( 16 milletvekilinin Erbakan'a yazýlý
olarak sunduklarý þikâyet metninden 2
madde:)
* Her iþinizde sizi metheden bir
kýsým insanlarýn etrafýnýzda toplanmasýna ve þaibeli menfaatperestlerin mühim
mevkilere gelmesine müsait bulundunuz. Emaneti ehline vermediniz.
* Nihayet (maslahat icabýdýr) diyerek
"mümin yalan söylemez" düsturunu da
çiðnediniz. (S.233)
Parantezi burada kapamadan önce
cemaat kültürünün, hiçbir eleþtiriye
girmeden kayýtsýz þartsýz teslim
olmanýn bir lideri nereden nereye
götürdüðünün üzerinde; en önce þimdi
yönetimi ele geçirmiþ öðrencilerinin
durmasýnda sayýsýz yararlar gördüðümü
belirtmek isterim.
Bir zamanlar ÝTÜ Makine
Fakültesinin efsanevi profesörü ve
siyasetin karizmatik lideri þimdi ancak
özel olarak þahsý için çýkarýlmýþ kanunlarýn himayesinde cezasýný ev hapsinde
geçirebiliyor. Dilerim ibret alýnýr da
tarih tekerrürden ibaret olmaz.
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“

Bir baþka önemli
noktanýn da altýný
çizmek isterim. Gündüz
Sevilgen örneðinde olduðu
gibi her yerde, her grupta
az da olsa çýkarlarýný ikinci
plana atarak doðruluktan
ayrýlmayan zor yolu
seçmekte duraksamayan
insanlar mutlaka vardýr.
Dýþ görünüþlere aldanarak
tüm bir grubu dýþlamanýn,
aydýnlýðýn aydýnlýktan kaçmasýnýn anlamsýzlýðý gün
gibi ortadadýr.

”

ÝMAM HATÝPLÝLER
ÝTÜ'LÜLERÝN TAHTINDA
Ýmam-Hatip ve Ýlâhiyat mezunlarýnýn
ÝTÜ'lülerin yerine geçtiði siyaset
dünyasýnda Erhan'ýn en büyük dileði
AKP'nin lâiklik ve Müslümanlýðý içtenlikle baðdaþtýrarak ülkemizde büyük ve
kalýcý kamplaþmalara ve ayrýlýklara izin
vermemesidir.
Ancak burada mutlaka unutmamamýz
gereken en önemli husus þudur: Bu iþ
tek taraflý sadece AKP ile çözülemez.
Hepimizin, özellikle Türk aydýnlarýnýn
ezberlerini bozarak karþýlýklý yeni
anlayýþ ortamýný saðlamak için kollarýný
sývamalarý þart.
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Sürekli yazýlarýmda tekrarlýyorum:
Bunun için tek yolumuz var Atatürk
nasýl ki dini kendi dilimizde iyi kavramamýzý en öne aldý ise, bizlerin de Ýslâmi konularda kulaktan dolma deðil
derinliðine bilgi sahibi olmamýz
gerekir. Böylece birbirimizi anlayýp
iþbirliði yapmamýz kolaylaþacak, sivriliklerimizi karþýlýklý olarak törpüleyecektir.
Bugün AKP yarýn baþkasý, bunu bir
Türkiye gerçeði olarak bilip her farklý
grubun içinde iyi niyetli saðduyulu
insanlar bulunacaðýna gönülden inanýp
el ele vermekten baþka çaremiz yok.
Bunu yapabilirsek lâikliði ve
kazandýðýmýz çaðdaþ deðerleri yýkmaktan baþka amaç taþýmayanlar, marjinalleþip ortada dýmdýzlak kalacaklardýr.
En az bunun kadar önemli problemimiz son 40-50 yýl içinde adým
adým çökerttiðimiz milli eðitimdir. Çok
kaliteli öðretmen yetiþtirmekten iþe
baþlayarak yeni bir eðitim seferberliðine çýkmalýyýz. Bugün pek çok lise
mezunundaki kültür boþluðunu, okumaktan araþtýrmaktan uzak yaþam stillerini sanýyorum pek çoðunuz görüp
duymaktasýnýz. 1940'lý , 50'li yýllarda
lise eðitiminde çok baþarýlý olanlar
ancak ÝTÜ'nün klasik yöntemli giriþ
sýnavlarýný baþarabiliyorlardý. ÝTÜ'den
hemen sonra Ýþletme Ýktisadý
Enstitüsünde ve10 yýl önce tamamladýðým Psikoloji eðitiminde tanýþtýðým
gençlerle ÝTÜ'deki arkadaþlarýmý
karþýlaþtýrdýðýmda, saðlam bir lise eðitiminin mantýk ve anlayýþ düzeyinde ne
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kadar etkili olduðunu bizzat yaþayarak
gördüm. Ýrlanda'nýn ve Finlandiya'nýn
baþardýðý eðitim mucizesine biz daha
kolay kavuþabiliriz. Çünkü geçmiþte
Atatürk Türkiyesinde zaten bunu
baþardýk. Ýkinci defa niçin yapmayalým?
ÝSLÂMDA REFORM
Kitabýn nerede ise 20 sayfalýk
dördüncü bölümü tamamen Ýslâmýn
temel inanç sistemi ve uygulamalarýnýn
anlatýlmasýna ayrýlmýþ. Bilmeden ve
iyice sindirmeden uluorta asla ortaya
atýlmayacaðýna kesinlikle inandýðým
arkadaþým; kendisinden beklendiði gibi
önce Ýslâm dinini iyice incelemiþ, sonra
hangi konularda reform yapýlmasý
gerektiðini örnekleriyle sayfalar boyunca sýralamýþ.

“

Ben bu noktada
yine ufak bir parantez açarak dinler ve mezhepler arasýndaki kalýn
duvarlarla uðraþmak yerine konferansta önerildiði
gibi bilgi ve sevgi ile
kendimizi yükselterek
duvarlarýn üstünde buluþmamýzý öneriyorum.

”

Buna bile engel olmak isteyen baðnaz din adamlarýna Ýlâhiyat profesörü

SEVGÝ DÜNYASI
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yayýnladýðý tanýtým kitapçýðýndaki
nüfus yüzdeleri ile ilgili istatistik bilgilerde bile Müslüman nüfusun nasýl da
görmezlikten gelindiðinin çarpýcý bir
örneðini veriyor. Biel'deki
Protestanlarýn, Katoliklerin büyük
nüfusu ve yüzdeleri sýralandýktan sonra
binde bir oranýndaki 69 musevi de
gözardý edilmiyor ama 5.000 kadar
müslümana sýra gelince adý hiç anýlmadan sadece diðerleri (others) baþlýðý
altýnda sýralanýveriyor. Ve bu birkaç yýl
böyle devam ediyor. Müslüman yok
"others" var.
TATLI RÜYADAN KABUSA
Zaten Fransa, Almanya,
Avusturya'nýn açýk açýk yaptýðý bu
dýþlamanýn iþte kendi þehrindeki ufak
bir örneði. Hristiyanlarýn bilinç altlarýna sinmiþ bu Ýslâm düþmanlýðý, bu çifte
standart ve orman kanununa raðmen
dünyada barýþýn oluþmasý için
arkadaþým çok deðiþik bir rüyaya
sýðýnýyor.

Süleyman Ateþ gibi: "…Toplum sizi
aþar. Siz geriden ip takmýþ toplumun
ilerleyiþini durdurmaya çalýþýyorsunuz.
Böyle giderse toplum o ipleri kýrar,
sizinle baðýný kesip yoluna devam eder,
siz yalnýz baþýna
kalakalýrsýnýz."demeliyiz.
Kitabýn sadece üç sayfalýk son
bölümünde son yýllarda Ýsviçre'nin
Biel þehrinin banliyösü Nidau'da yaþamakta olan arkadaþým, þehrinin her yýl

“

Ýnþallah ve inþallah" diyor Ýsa ile Mehdi
ayrý ayrý zamanlarda ve
yerlerde deðil de, en kýsa
sürede birlikte aramýza
gelirler ve New York'ta
Birleþmiþ Milletlerde Yeni
Dünya Anayasasýný
ilan ederler

”
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"Orman kanunu ve çifte standarda
artýk asla izin yok. Bundan böyle
sadece ALTIN KURAL hüküm sürecek. Artýk herkes ortaklaþa kabul edecek ki, din sadece bireyleri ilgilendirir
ve politikada asla yeri olamayacaktýr."
Ýþte benim rüyam diyerek 6 Ocak
2003 de kitabýný bitiriyor ama olaylar
bitmiyor ki…
Kitabýn New York'ta basýlmasýndan
birkaç ay sonra Amerikanýn BM kararlarýna raðmen ve yalan gerekçelere
dayanarak tek baþýna aldýðý bir kararla
Irak'a saldýrmasý arkadaþýmýn tüm
iyimser rüyalarýný anýnda paramparça
ediyor.
Mayýs 2003 e kadar geçen beþ aylýk
sürede sadece bilgisayarýna kaydettiði
modern haçlý seferi baþlýklý 6. bölümde, en uygar, en demokratik diye reklâmý yapýlan bu süper gücün pervasýzca
uyguladýðý orman kanunlarý ve çifte
standart; Ýsa-Mehdi ikilisinin bile baþarýlý olamayacaðý kanaatini oluþturuyor
kendisinde. Son cümlesi aynen þöyle:
"Hiç kimse onlarý dinlemeyecek artýk."
Tevrat'ta, Zebur'da, Ýncil'de müjdelenen ve Kuran'da da "Andolsun" denilerek, yemin edilerek vaat edilen
Dünyada Allah'ýn ahlâk kurallarýnýn
hüküm süreceði, yeryüzünün iyilerin
yönetimine devredileceði âyetlerine
raðmen, þu son yýllarda yaþadýklarýmýz
nasýl da hepimizin en tatlý rüyalarýný
kâbuslara çeviriverdi.
Ancak unutmayalým ki, Yaratan o
günlere elimizi kolumuzu sallayarak
rahatça varacaðýmýzý söylemiyor ki.
Aksine o güzel günlere kavuþmak için
çok sýkýntýlardan geçileceði bildiriliyor.
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Ve Ýsa Ýncil'de açýk konuþuyor: "Sona
kadar dayanan, kurtulacak olan odur."
Rehber Varlýk yýllar önce 400
konuðun bulunduðu bir celsede çifte
standartlarýn, orman kanunlarýnýn
nedenini þu özlü cümlelerle ne güzel
dile getirmiþti:

“

Ve biliniz ki, insan
sýkýntýdadýr. Ve biliniz ki,
þimdi gönüllerde yer eden
O'nun dilediðinden
baþkadýr da, ondandýr hep
sýkýntý ve ondandýr hep
böyle ayrý ayrý bölük bölük
toplanmak. Ve iþte ondan
yalan ortada. Ve iþte ondan
kavga her zaman var. Ve
iþte ondan düzen böyle
bozuk. Böyle gidecekse,
böyle duracaksa her þey
yerinde, size ve
kardeþlerinize
ne yazýk!...

”

Öyleyse Yaratan'ýn vaatlerinin mutlak
gerçekleþeceðine inanarak, o güzel
günler için sabýrla ve yýlmadan çalýþmaktýr sonuna kadar bize düþen.
"Sona kadar dayanan, kurtulacak olan
odur.

Memleketimden
Mizah
Manzaralarý
Güngör Özyiðit, Psikolog
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DAÐI ÝTTÝRMEK
Ülkemizde yaþanan olaylar, akýl ve
mantýk ýþýðýnda deðerlendirildiðinde,
olanla, olmasý gereken arasýndaki açýklýk ister istemez insaný güldürüyor.
Burada hayat sanki kendiliðinden
mizah üretiyor.
Bekir Coþkun trajikomik bir olaya
pat diye giriyor: "DAÐIN fazla dibine
havaalaný yapmýþlar, uçaklar inemiyor
diye þimdi daðý kaldýrýyorlar. Ýyi mi?"
Ýnanýlýr gibi deðil; ama ne yazýk ki
doðru. Zonguldak'ta Çaycuma
Havaalaný yapýlýyor. Sýra uçaklarýn
inmesine gelince, pilotlar "Biz bu daða
deðmeden inemeyiz" diyorlar.
Havaalanýný yapanlar, yaptýktan sonra,
bir de dönüp bakýyorlar ki, hemen
oracýkta koca bir dað var. Çare olarak
pilotlara "Daðýn etrafýndan kývýrttýrýp
da inemez misiniz?" diye sorduklarýnda
olumsuz yanýt alýyorlar. Bunun üzerine
daðý biraz arkaya doðru ittirmeye karar
veriyorlar. Yani daðý ortadan kaldýracaklar.
Bu iþi ancak Türkler'in yapabileceðine deðinen Sayýn Coþkun, daðýn
dibine havaalaný yapýp, sonra da uçaklar daða çarpmasýn diye daðý kaldýrmak
olacak iþ midir diye hayretle soruyor.
Aslýnda dað olmasaydý sorun yoktu.
Ama gelin görün ki dað oradaydý iþte.
Dað yolumuzu kesecek yerde, biz daðý
keseriz, olur biter.
OTURAN BOÐA
"Hürriyet'ten" Yýlmaz Özdil "Oturan
Boða" baþlýklý yazýsýnda "Kýzýlderililer
Türk mü?" iddiasýný irdeliyor. Bunun
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þakadan bir soru olmadýðýný, birçok
üniversitenin profesörlerinin, New
York'ta biraraya gelip bu soruya cevap
aradýklarýný bildiriyor.
Þöyle ki, DNA testi yapmýþlar, tutmuþ. Gramere bakmýþlar, benziyor.
Kilimlerimiz desen... týpkýsýnýn aynýsý.
Ama Sayýn Özdil'e sorarsanýz, bunu
öðrenmek için üniversiteleri, profesörleri seferber etmeye hiç gerek yoktu.
Ona göre üç tane kanýt var ki, bu iþ için
yeterli. Ýþte o üç kanýt:
"Birincisi Esenboða. Olsa olsa
Oturan Boða'nýn torunudur... Yoksa
niye böyle acayip bir isim koysunlar?
"Ýkincisi, Meluncanlar. Bu da olsa
olsa 'bizden adam olmaz'ýn Siu dilindeki kýsaltmasýdýr... Çünkü, dünyada bizden baþka hiçbir millet, durup dururken
kendine küfredip, kendi kendine
'melun' sýfatý takmaz.
"Ve üçüncüsü... Amerika kimindi?
Onlarýn. Ýngilizler geldi, yerleþti.
Ýtalyanlar geldi, yerleþti. Çinliler geldi,
yerleþti. Ýspanyollar geldi, yerleþti.
Araplar geldi, yerleþti. Afrika'dan zincirlenip köle olarak getirilen siyahlar
bile yerleþti; hattâ biri neredeyse
baþkan olacak. 72 millete yer var. Bi
kime yer kalmadý? Onlara."
Ve sonunda Özdil, son kararýný veriyor: "Bizizdir onlar, bizizdir."
PATLICAN
Sayýn Özdil, hayatýn içindeki mizahý
en iyi yakalayan yazarlardan biri.
Irak'a kara harekatý yapýlmadan
hemen önce gazetelerde çýkan yazýlarýn
satýrbaþlarýný sýralýyor:
"OYUNA gelmeyelim."

SEVGÝ DÜNYASI
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"Bizi bataklýða çekmeye çalýþýyorlar."
"Ýkinci Sarýkamýþ faciasý olur!"
"Harekat fayda saðlamaz."
"Hukuka göre iþgalci oluruz."
"Daðý taþý bombalamak mânasýz."
"Harekat istemeleri bahane, asýl amaç
AK Parti'yi yýpratmak."
"Sýnýr ötesine karþýyým, çünkü daha
önce defalarca yaptýk, sonuç alamadýk."
"Askeri müdahale baþarýsýz olur."
Ve buna benzer sözler...
Harekattan hemen sonra yazýlanlar
ise þunlar:
"Hainlere aðýr darbe."
"Ýnleri yerle bir edildi."
"Kaçacak delik arýyorlar."
"Tam isabet."
"Harika zamanlama."
"Ayak izlerini bile görüyoruz."
"AK Parti'nin baþarýsý."
"AB arkamýzda."
"Gurur duyuyoruz."
"Ýftihar ediyorum."
"Göðsüm kabardý."
Ayný basýn, ayný kalemler bir öyle
diyor, bir böyle söylüyor. Bu nasýl
oluyor. Þöyle oluyor:
Günlerden bir gün
Padiþahýn caný patlýcan
çekiyor. Yapmýþlar,
afiyetle yedikten sonra:
"Þu patlýcan ne güzel
sebzedir" diyor. Dalkavuk onaylýyor:
"Aðzýnýzýn tadýný biliyorsunuz... öyle
lezizdir ki, 40 çeþit yemeði olur, tatlýsý
olur, turþusu olur... Ýnsan yemeðe doyamaz, parmaklarýný yer."
Ertesi gün Padiþahýn tersinden kalkacaðý tutuyor. Ahçýlar bir gün önce

beðendi diye yine patlýcan yemeði
yapýp getiriyorlar. Bu sefer Padiþah
kükrüyor: "Bu ne yahu, her gün patlýcan, patlýcan bari bi þeye benzese!"
Dalkavuk hemen hak veriyor:
"Haklýsýnýz efendim! Ne yemeði
yemek, ne tadý tat, zaten kara kuru bi
þey."
Bunun üzerine Padiþah kýzýyor:
"Sen deðil miydin, daha dün, patlýcaný yere göðe sýðdýramýyordun. Alay
mý ediyorsun benimle?"
Dalkavuk baþýný öne eðiyor ve
"Aman Padiþahým, yanlýþ anlaþýlmasýn"
diyor "Ben sizin dalkavuðunuzum,
patlýcanýn deðil!"
LÂF VE GAF
Geçtiðimiz günlerde çalýþanlar, iki
saatlik iþ býrakma eyleminde bulunuyorlar. Bu anayasanýn ve yasalarýn
onlara tanýdýðý bir hak. Dünyanýn her
yerinde çalýþanlar 'hak grevleri' yapar
ve bu demokratik sistemin bir
gereðidir. Ne var ki, demokrasinin
çarklarý her zaman iktidarýn istediði
gibi iþlemiyor. "Vatan'dan" Mustafa
Mutlu, bu grevle ilgili olarak Sayýn
Baþbakan'ýn eleþtirisine dikkati çekiyor.
Ýþ býrakmaya karþý Sayýn Baþbakan
þöyle bir eleþtiride bulunuyor: "Bakýn
þimdi bir þey yapýlýyor, nedir o? Ýþ
yavaþlatma eylemi. Bunu yasal olarak
yapmak kesinlikle yasaktýr."
Nasýl yani?! "Yasal olarak iþ
yavaþlatmak kesinlikle yasakmýþ!"
Yasa dýþý yapmak serbest mi oluyor bu
mantýða göre. Ýþte burada lâf, lâf
olmaktan çýkýyor, gaf oluyor.
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MÜSTEHCEN YEMEKLER
Türkiye'nin dinci televizyon kanallarýndan birinde, Suat Usta isimli bir
aþçý, kadýnbudu köftenin tarifini
verirken, bir yandan da izleyicileri
uyarýyor: "Bu köfteye kadýnbudu köfte
demeyin... Bu köfte pirinçli köftedir..."
Bir baþka gün ayný programda, bu
kere dilberdudaðý'ýn tarifi verilirken,
usta hýzýný alamayarak, izleyicilere
bir uyarýda daha
bulunuyor:
"Bu tatlýya
Dilberdudaðý
tatlýsý yerine Ay
Tatlýsý demeniz
daha doðrudur..."
Yüzlerce yýllýk Türk mutfaðýnda, cinsel çaðrýþým yapabilecek yemeklerin
isimlerini deðiþtirmek gerekecek galiba. Bu durumda 'kadýn göbeði' ve 'vezir
parmaðýna' ne demeli acaba?!
GENE TÜRBAN
Türban, son yýllarýn tükenmeyen
konusu. O yüzden anayasa bile
deðiþtirilmek isteniyor. Baþbakan'a
danýþmanlýk yapan Zapsu, bir kadýnýn
türbanýný çýkarmasý, donunu çýkarmasý
gibi bir þeydir diye zarif ve ilginç bir
açýklamada bulunuyor.
Geçenlerde "Haber Türk" televizyon
kanalýnda çok doyurucu bir sohbete
tanýk oldum. Özlem Gürses'in konuklarý Selçuk Üniversitesi Ýslâm Felsefesi
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr.
Þahin Filiz ile yine ayný üniversitenin
Ýslâm Felsefesi dalýnda doktora yapan
Emel Sürer Yalçýn isimli gencecik,
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güzel bir haným. Ayný hanýmla birkaç
gün sonra Leyla Tavþanoðlu
Cumhuriyet Gazetesi'nde bir sayfalýk
bir söyleþi yapýyor.
Gerek televizyon programýnda, gerek
gazetedeki söyleþisinde Emel Haným,
çok güzel ve doðru þeyler söylüyor.
Türban'ýn siyasal Ýslâm'ýn ürünü
olduðunu ileri sürerek þöyle diyor:
"Siyasetle birlikte türban sembol oldu.
Bu durumda da "Karþýmdaki insan
baþörtüsü ya da türban takýyorsa dindar, takmýyorsa dindar deðil" gibi bir
inanç yerleþtiriliyor. Siyasette sloganlaþan din anlayýþý ister istemez bizi
taraflara böldü. Bu da Ýslâm'ýn evrensel
mesajýnda çok büyük bir sýkýntý yarattý.
Bu þekilde insaný itham etmek dinimize
yapýlabilecek en büyük hakaretlerden
birisidir. Bu insanýn kendi dinine yapabileceði en büyük ihanettir. Bizim
insanlarý sýnýflamak gibi bir hakkýmýz
yoktur. Din, Allah'la insan arasýndaki
bir iliþkidir. Kimin dindar olduðu kimin
dindar olmadýðýna siz karar veremezsiniz. Ona ancak Allah karar verir."
Televizyonda Doç. Dr. Þahin Filiz,
Kuran'da saçý-baþý örtme ile ilgili bir
buyruk olmadýðýný, korsan din adamlarýnýn yanlýþ yorumlarla dindarlarý
yanýlttýðýný söylüyor. Emel Haným da
onu onaylýyor. Ve Hz. Muhammed'in
baþý açýk kadýnlarla konuþup þakalaþtýðýný örnek olarak gösteriyor. Diðer
yandan bu sözleri söyleyen Emel
Haným'ýn da baþý türbanlý. Sözüm ona
annesinin etkisinde kalmýþ. Baba tarafý
açýkmýþ. Annesi baþýný örtmüþ. Emel
Haným'ýn çok hoþuna gitmiþ. Sonra da
örtünmüþ!
Birileri bizi iþletiyor da, kim
acaba?!..

Yol Gösterenler

Zühal Voigt
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Gitgide küçülen, gitgide hýzlanan
bir dünyada yaþýyoruz.
Teknoloji gün geçtikçe geliþiyor.
Gerek gündelik hayatýmýzda, gerekse
ilim ve týp alanýnda, bir zaman önce
aklýmýza bile gelmeyen, ya da ancak
kurgu romanlarda ve filmlerde, tamamen fantezi ürünü olarak tanýmlanabilmiþ olan olgular, ger geçen gün
gerçekler halinde karþýmýza çýkýyor.
Internet, cep telefonlarý, türlü elektronik aletler , robotlar, çocuk sahibi
olan yaþlý insanla, genleriyle oynanmýþ yiyecekler, organ nakilleri, klonlanmýþ hayvanlar, kök hücrelerden
insan embriyosu yapma çalýþmalarý.
Yaþanýn hýzýna yetiþebilmek,
yaþamýn getirdikleri yeniliklerden
payýmýzý alabilmek için uðraþýrken
soluksuz bir koþu içinde buluyoruz
kendimiz. Ve bu kadar çok uðraþ ile
dolu olan hayatýmýzý gün be gün
yaþarken, kendimizle baþ baþa kalabildiðimiz ender bazý anlarda,
kafamýzda o soru beliriveriyor
aniden: "Bu mu? Bütün bu yaptýklarým mý hayatýmýn gayesi? Okumak,
eðitim, meslek sahibi olmaya çalýþmak, para kazanmak, aile kurmak,
çocuk yetiþtirmek, ev, araba almak,
maddi tüm imkanlara eriþmek? Ee,
hepsi bu mu?"
Ýþte bu noktaya varmýþ olan insanlar, içlerinde gitgide büyüyen bu
soruya bir cevap bulmak, yüreklerinin
ta derininde beliren bu açlýðý giderebilmek için, bitmez bir arayýþ içinde
buluveriyorlar kendilerini.
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Bu arayýþa cevaplar ise, soruyu
soran kiþilerin ihtiyaçlarýna göre,
deðiþik varyasyonlarda, bir çok nokta
serpiþtirilmiþ çok þükür ki.
Sorularýna cevap arayýþlarý içinde,
yeryüzü ile gözyüzü arasýnda,
bilmediðimiz daha pek çok þey
olduðu kanýsýna varanlar ve kendileri
için en uygun yolun spiritualist yol
olduðunu farkedenler için, çok geniþ
bir cevap yelpazesi var bu yaþlý
dünyanýn arayanlara sunduðu.

“

Spiritualist yolda, bir
baþka deyimle ezoterik olarak
adlandýrýlan bu geniþ alanda
bilhassa geçtiðimiz son otuz
yýl içinde, tüm dünyada
müthiþ geliþmeler yaþandý.
Kendi kavga ve gürültüsü ve
sonsuz hýzlý yaþamý içinde,
dünya halkýnýn çoðunluðunun aslýnda farkýna bile
varmadýðý bu geliþmeler,
arayan gözlerle bakanlar için
ise, çölde kaybolmuþ susuz
yolcunun ulaþtýðý vaha
deðerinde birer
hazinedir aslýnda.

”

Avrupa'da ve Amerika'da bir çok
araþtýrmacý, doktor, psikiyatrist,
psikolog, kurduklarý çeþitli enstitüler
kapsamýnda veya doðrudan hastane-
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lerde, çeþitli deneyler yaptýlar, çeþitli
deneyimler topladýlar, bunlar çeþitli
dergilerde raporlar halinde yayýnlandý
ve yüzlerce, binlerce yeni kitap
yazýldý.
Dünyadaki yaþamýn ötesinde neler
olduðu konusuna gözleri çeviren çok
önemli bir husus, hastanelerde kalp
durmasý sonucu, týbben öldüðü saptanan pek çok insanýn, son senelere
geliþen teknik imkanlar sayesinde
yeniden hayata döndürülmesi ve bu
sayede ölüm ötesi deneyimi yaþamýþ
olan binlerce insanýn anlattýklarýnýn
incelenebilmesi oldu.
Bu araþtýrmalardan sadece bazýlarýný
saymak adýna, ölüm ötesi deneyimlerini araþtýran Amerikalý Rr.
Raymond Moody (Virginia Üniversitesinde Psikiyatr), Ýsviçreli Dr.
Elisabeth Kübler-Ross,
Reenkarnasyon araþtýrmacýlarý Alan
Thorwald Dehlefsen (Münih'te
olaðanüstü Psikoloji Enstitüsü
Baþkaný), Alman Prof. Hans Bender,
Amerikalý Michael Newton
(Kaliforniya'da Hipnoterapist), Alman
Günter Ewald, Ýsviçreli Dr. Phil
Alexander Gasztanyi, astral yaþam
araþtýrmacýlarý Amerikalý Rober A.
Monroe ve Amerikalý Robert
Peterson (Bilgisayar Bilimcisi)den
bahis edebiliriz.
Bunlarýn dýþýnda son yýllarda
yaþamýþ olduklarý ölüm ötesi deneyimleri kitaplaþtýrarak yayýnlayan pek
çok insan oldu.

“

Bu arada son otuz yýl
içinde medyumlar aracýlýðýyla bilgi veren bir çok rehber
varlýðýn bu konuya kattýklarý
zenginlikler de ayrý bir konu.
Bunlar içinde en
önemlilerinden biri olan,
Amerika'da medyum Jane
Roberts aracýlýðý ile bir çok
kitap yazdýrmýþ olan "Seth"
isimli varlýðýn verdiði bilgiler. Atom fizikçilerinin
alanýna girecek nitelikte ve
spirititüel konulardaki bir
çok geleneksel düþünceyi
kötünden deðiþtirecek kapsamda ve derinlikte.

”

Her yýl Ýsviçre'nin Basel kentinde
gerçekleþtirilen "Psi Günleri" isimli
organizasyon, dünyanýn dört köþesinden gelen deneyimli medyumlarý ve
ileri gelen araþtýrmacýlarý bir araya
toplayarak, seminere katýlanlara,
teoride ve patikte eþine ender rastlanýr biçimde konsantre bir psiþik
bilgi ortamý yaratýyor.
Böylece son otuz yýlýn, bu bilgiler
bakýmýndan hayatýmýza çok þey kattýðýný görüyoruz. Bu zaman zarfýnda,
bir çok konu bilim adamlarý tarafýndan, bilimsel olarak incelendi ve eski-
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sine nazaran çok daha fazla sayýda
insanýn, deneysel bilim dýþý veya tabiat üstü olarak adlandýrýlan fenomenlere dikkatlerini çevirmelerine neden
oldu.
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Bu yazýyla genel olarak
deðindiðimiz bu konularý, zamanla
tek tek ele alarak incelemek büyük
keyif ve umut verecek bir uðraþ olacaktýr hiç þüphesiz.
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Psiþik Medyum, öte alemdeki sevdiklerimizle konuþuyor

Komada Yedi Yýl
John Edwards/Çeviri: Arýn Ýnan “SON BÝR KEZ” adlý kitaptan
Resim: Diana Buzoianu, Pray
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Hatýrlayacaðýnýz gibi
geçen ay, John Edwards,
ismi Dave olan bir müþterisinden söz etmiþti bizlere.
Dave'in babasý henüz
ölmüþtü. Edwards, öte
âlemden kendisine verilen
imajlara göre ölen kiþinin
baþý ve kalbiyle ilgili bir
sorunu olduðunu
söylemiþti. Edwards,
Dave'in eþinin saðlýk sektöründe çalýþtýðýný bilmiþ
ve onun hem holistik hem
de spirtüel bir dünya
görüþüne sahip olduðunu
bildirmiþti. Dave'in eþi Pat
gerçekten de bir þifa
uzmanýydý ve holistik bir
dünya görüþüne sahipti.
Bu ay konumuza
kaldýðýmýz yerden devam
ediyoruz.
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Tam bu noktada öte âlemde bulunan
Dave'in babasý hiç görülmemiþ bir þey
yaptý. Bana tek tek imajlar göndermek
yerine (çünkü görsel bir imaj almanýn
en bilinen yolu budur) zihnimi adeta
bir kamera gibi kullanmamý saðladý.
Öncelikle beni küçük bir tura çýkardý.
Burasý benim yaþadýðým yerin yakýnlarýnda bulunan ana caddeydi. Dave'e
babasýnýn bana belirgin bir kitapevini
gösterdiðini, burasýnýn büyük bir
kitapevi zincirine ait olmadýðýný ama
adý "Kitap Revüsü" olan bu kitapçýnýn
okuyucular arasýnda oldukça popülerlik kazanmýþ olduðunu söyledim.
Demek ki baþlangýç noktamýz burasý
olacaktý. Buradan sonra beni caddenin
tam karþýsýnda bulunan bir hediyelik
eþya dükkanýna götürdü ve caddenin
yukarýsýnda bulunan Burger King'i
iþaret etti.
Bunlarý Dave'e aktardýðýmda kahkahalara boðuldu. Dave, þaþkýnlýðýný
gizleyemiyordu. Ona: "Baban niçin
beni buralara götürüyor?" diye sorduðumda bana: "Ofisim o caddede
bulunuyor da ondan. Burger King'in
tam karþýsýndayým ben" dedi.
Dave'in babasý adeta elimden tutarak
beni caddenin karþýsýna geçirmiþ ve
Dave'in ofisinin bulunduðu yere kadar
götürmüþtü. Bu güzel imajlar vasýtasýyla Dave'in babasý, öte âlemdeki
rahatýnýn da iyi olduðunu ifade etmek
istiyordu.
Bu sýrada zihnime Aðustos ayýyla
ilgili bir imaj daha geldi. Dave'e:
"Aðustos ayýnýn senin için sembolik
bir manasý var mý?" diye sordum.
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"Doðum günü" dedi Dave.
"Senin ki mi?"
"Hayýr, anneminki"
"Peki o zaman. Demek ki beni
Aðustos ayýna götürmek istiyor. Bu
ayýn senin için iki ayrý anlamý
olduðunu söylüyor. Sakýn iki tane
doðum günü olmasýn bu?"
"Hayýr. Annemin doðum günü
Aðustosun sekizidir. Aðustos da zaten
yýlýn sekizinci ayýdýr."
"Tamam baban bana iki tane sekiz
gösteriyor. Peki, annen iki kere mi
evlendi?"
"Hayýr"
"Bana, annenin yeni bir hayata
baþladýðýný iþaret ediyor. Yani annenin
çevresi deðiþmiþ. Onu artýk eskisi gibi
göremiyor. Bu, kendisinin baþka bir
âleme geçmiþ olduðundan dolayý deðil
de annenin deðiþmiþ olmasýndan kaynaklanýyor. Bu bir fiziksel deðiþiklik de
deðil, annen sanki ruhsal bir deðiþim
yaþýyor."
"Sanýrým babamýn nasýl öldüðüyle
ilgili size biraz daha bilgi vermemin
zamaný geldi"
"Baban öldürüldü mü?"
"Evet"
"Bunu biliyorum çünkü sürekli olarak
bedenine (özellikle de baþýna) gelen bir
darbeyi hissettiriyor. Bunu zaten biliyorum ancak bana özellikle hissettirmek
istediði þey bu deðil. Annenin algýlamalarýnda bir deðiþiklik olduðundan
söz ediyor."
"Bu çok doðru"
"Peki baban gerçekten de baþýna
vurularak mý öldürülmüþtü?"
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"Evet"
"Evet baþýna almýþ olduðu bir darbeyi
gösteriyor. Zaten oracýkta yýðýlýp
kalmýþ. Peki babanýn fiziksel bedeni bir
süreliðine gömülmeyip, dýþarýda mý
tutulmuþtu?"
"Evet"
"Peki, dört gün mü yoksa dört saat
mi? Yoksa bana Nisan ayý yani
dördüncü ay mý gösteriliyor?"
"Sanýrým Nisan ayýný gösteriyor,
çünkü bu ayda ölmüþtü"
"Bana dört sayýsýný iþaret ediyor.
Ama senin merak etmemeni ve öte
âlemde rahatýnýn gayet iyi olduðunu da
söylüyor. Yanýnda baþka birisi var
mýydý? Ya da yanýnda bulunmasý
gereken birisi, o an yanýnda deðil
miydi? Çünkü birisinin mutlaka onun
yanýnda bulunmasý gerektiðini ama
bulunmadýðýný söylüyor. Bu kiþinin
annen olduðunda ýsrar ediyor. Senin öte
âleme geçmiþ olan bir amcan var mý?"
"Evet"
"Kardeþiyle beraber olduðunu
söylüyor. Kardeþi ondan önce ölmüþ,
sanki bir buçuk veya iki yýl önce,
doðru mu?"
"Evet, tam olarak böyle"
"Kardeþinin öldüðü sýralar yeni bir ev
satýn alýnmasý veya evden taþýnýlmasý
gibi bir durum söz konusu muydu?"
"Evet bu çok doðru. Amcam evini
satmayý düþünüyordu"
"Hayýr hayýr, bunun tam olarak
amcan olduðundan emin deðilim. Bu
baþka birisi. Rick ya da Rich kim?"
"Rich mi? Aaa, bu kiþi babamýn
yakýn bir arkadaþýdýr"
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"Hala yaþýyor mu?"
"Evet. Aslýnda bu kiþi evini satýyor
ve ben de yarýn sabah bu iþi bitirmek
üzere onun yanýna gideceðim"
"Bu kiþi saðlýðýna dikkat etmek
zorunda, biliyorsun deðil mi?"
"Evet, o bir kanser hastasý"
"Senin Mýsýr'la bir alakan var mý?
Hiç Mýsýr'a gittin mi? Önümde
piramitler beliriyor. Sanki burayla bir
ilgin var senin. Mýsýr'ýn konuþtuðumuz
kiþilerle de bir alakasý var."
"Rich'in karýsý Mýsýr'a gitti"
Tam bu noktada Dave'in babasýnýn
enerjisinin geri adým attýðýný hissettim.
Dave'in, babasýnýn ölümüyle ilgili soru
iþaretleri vardý. Ona: "Babana sormak
istediðin bir þey var mý?" diye sordum.
Dave'in gerçekten de sorularý vardý.
Babasý dört ay önce baþýndan aldýðý bir
darbe neticesinde hayatýný kaybetmiþti.
Bu normal bir ölüm deðildi. Her þey
Þubat ayýnýn o korkunç gecesinde
baþlamýþtý. Yetmiþ yaþýnda olan Dave'in
babasý Brooklyn þehrinde bir eczacý
olarak çalýþýyordu. Eczanesini soymak
için gelen maskeli soyguncular tüm
parasýný almýþ ve kafasýna tabancanýn
kabzasýyla vurmuþlardý. Yaþlý adam
zorlukla ve sürünerek caddeye kadar
gidebilmeyi baþarmýþ ancak oracýða
yýðýlýp kalmýþtý. Bundan sonraki yedi
yýl boyunca adam iki dünya arasýnda
yaþayýp durmuþtu. Bir yýl boyunca iki
ayrý hastanede tutulmuþ sonra da hayatýnýn son altý yýlýný geçireceði yere
taþýnmýþtý. Adam aslýnda yaþayan bir
ölüydü. Dave ve annesi onu her Pazar
günü ziyaret ediyorlardý.
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Adamýn yüzünde bazen soluk bir
gülümseme beliriyor bazen de baþýný
sallýyor gibi yapýyordu ama zamanýn
çoðunda orada deðilmiþ gibi yaþýyordu.
Ýlk iki yýl boyunca Dave ile annesi
onun bir mucize eseri hayata döneceði-

ni umud etmiþlerdi. Ancak yýllar birbirini kovaladýkça gerçekle yüzleþmek
zorunda kalmýþlardý. Babasý fiziksel
olarak henüz yaþýyor sayýlsa bile zihinsel olarak ölü bir insandý. Öldürülmeye
çalýþýlmýþ ama sadece Tanrýnýn bildiði
bir nedenle iki dünya arasýnda tutulmuþtu. Yaþlý adam sonunda 1996
yýlýnýn ilkbaharýnda öldü.
Dave bana: "Bizim onu ziyaret
ettiðimizin farkýna varmýþ mý?" diye
sordu. Bu onun en önemli sorusuydu.
Çünkü babasýnýn, iki dünya arasýnda
yaþarken, oðlunun ve eþinin varlýðýndan haberdar olup -olmadýðýný merak
ediyordu.
Bu soru karþýsýnda Dave'in babasýndan olumlu bir duygu aldým. Evet
kesinlikle farkýndaydý. Oðlunun sorduðu bu soru karþýsýnda enerjisini
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yeniden kazandý. DAve sorusunu biraz
daha detaylandýrarak: "Peki, nasýl
farkýna varmýþ?" diye sordu.
"Ruhsal olarak bilincine varmýþ.
Ancak senin de bildiðin gibi fiziksel
olarak farkýna varmýþ olmasý zor.
Ýnsanlar komada olsalar bile, spirtüel
yönden bilinçli olabiliyorlar."
Dave'in babasýnýn öte âleme geçiþi
yedi yýl süren bir koma halinin hemen
akabinde meydana gelmiþti. Bu uzun
bir süreydi. Her iki taraf için de zor bir
süreçti bu.
Tam o anda Dave'e þöyle bir soru
sormam gerektiði belirdi zihnimde:
"Babana kan baðýþýnda mý bulunacaktýn?"
"Hayýr"
"Peki baðýþlanan neydi? Baban
organlarýný mý baðýþladý?"
"Hayýr"
"Baban, bir þeylerin baðýþlanmasýndan söz ediyor. Bu para deðil. Fiziksel
bir þey"
Bu his bana çok güçlü bir þekilde
gönderiliyordu. Bunun, evlat edinmeyi
düþündükleri bebekle bir ilgisinin
bulunup-bulunmadýðýný sordu bana.
"Bununla ilgili gecikmelerin olabileceðini düþünüyorum" dedim ona.
"Ancak lütfen cesaretini kýrma. Baban,
bu konuyla ilgili heyecanýný devam
ettirmeni istiyor. Bunun olumlu bir
eylem olacaðýný düþünüyor. Baban
þimdi bana bir yelkenli maketi gösteriyor. Hani þiþelerin içersine konulan
maketlerden. Bunun seninle bir ilgisi
var mý? Bu eski bir korsan gemisi."
Dave ve karýsý bir yat kulübüne üye

olmuþlardý. Babasýnýn bana gönderdiði
tüm imajlarýn bir anlamý vardý.. Dave
iþittiklerinden dolayý oldukça memnun
olmuþtu. Babasýnýn, spirtüel manada
her þeyden haberdar olmasý onu rahatlatmýþtý. Demek ki yaptýðý hiç bir þey,
boþa gitmemiþti. Yedi yýl boyunca
fiziksel bedeniyle yanlarýnda duran
ama onlarla hiç bir iletiþim kuramayan
babasý, yaptýklarý her þeyi gayet iyi
anlamýþtý ve bundan hoþnut olmuþtu.
SON BÝR KAÇ SÖZ
Dave'in hikayesiyle beraber kitabýn
sonuna gelmiþ olduk. Kitap boyunca,
hayatýmý ve yaptýðým iþi en güzel þekilde anlatabilecek vakalarý size sunmaya çalýþtým.

Öte âlemdeki ruhlar, bu
modern sinik dünyada
hepimizin aslýnda ölümsüz
ruhlara sahip olan
bedensel varlýklar olduðumuzu bizlere anlatmak
ihtiyacý içersindedirler.
Bir çok kez geldiðimiz ve
gittiðimiz dünya hayatýmýzda tekâmülün sonunun
olmadýðýný bilmemiz
gerekir.
Tekâmül etmenin yolu, yaþadýðýmýz
tecrübelerden gerçek dersler çýkarabilmekten geçer. Bu nedenle, yaþayacaðýnýz tecrübelerin derin ve aydýnlatýcý
olmalarýný diliyorum sizin için.

SEVGÝ DÜNYASI

31

ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Kalbinin
Sesini Dinle
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman, çocuklarý Chase ve Sarah'ýn
kendi mahallerinde oturan John adýndaki bir baþka çocukla oldukça
keyifli bir arkadaþlýk kurduklarýný ancak daha sonra Sarah'ýn, birbirlerine gittikçe yakýnlaþan ve daha fazla sýký fýký dost olan Chase ve
John'ý kýskandýðýný anlatmýþtý. Chase ve John bilgisayar oyunlarý
oynamak yerine büyük kartonlardan kendilerine þatolar inþa etmeyi
çok seviyorlardý. Gerçek bir þatoda bulunmasý gereken tüm öðeleri
yaptýklarý makete birebir geçiren iki çocuk birlikte nasýl zaman
geçirdiklerini unutuyorlardý. Sarah ise sürekli olarak aralarýna girmeye çalýþýyor ancak baþarýlý olamayýnca, Chase'e John'ýn dedikodusunu yapýyordu. Böyle günlerden birisinde oldukça üzülen Chase,
hýçkýrýklara boðularak aðladýðýnda bir anda geçmiþ hayatýna dönmüþ ve John'ýn aslýnda geçmiþ hayatýnda sevdiði erkek olduðunu,
kendisinin büyük bir toprak sahibinin kýzý olduðunu ve babasýnýn
daha fazla toprak sahibi olmak amacýyla kendisini baþka birisiyle
evlendirmeye çalýþtýðýný söylemiþti. Chase bunlarý annesine
anlatýrken bir baþka odada tramplen üzerinde zýplayan SARAH
aniden odaya girerek, bunu toprak kanunu gereði yapmak zorunda
olduðunu haykýrmýþtý. Her iki kardeþ birbirlerinden ayrý odalarda
olduklarý halde ayný geçmiþ hayata dönmüþlerdi. Görünen oydu ki
Sarah, Chase'in bir önceki hayatýndaki babasýydý ve týpký Mýsýr'daki
hayatýnda olduðu gibi, bu hayatýnda da kanunun deðil kalbinin sesini
dinlemesi gerektiði mesajýný çýkarmýþtý.
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Chase ve Sarah'ýn
arasýndaki bu rekabetin
bir çok hayatlar boyunca
devam ettiði açýkça belli
oluyordu. Her seferinde
yeniden bir araya geldiklerinde rolleri ve cinsiyetleri deðiþiyor ancak
belli bir çözüme
ulaþamýyorlardý. Aslýnda
Sarah, Norman'ýn
yardýmýyla gerçekleþen
regresyon denemesinde
bunun farkýna varmýþ ve
ona: "Chase ile birlikte
bu hayata gelmenin
nedeni, birbirimize karþý
dürüst olmayý öðrenmek
içindi" demiþti. Dr.
Woolger'ýn aile üyeleri
arasýndaki karmaþýk
iliþkilerle alakalý
vakalarýnda olduðu gibi,
bu temalar sorunlar çözülene kadar bir çok hayat
boyunca tekrarlanabilirdi. Ancak bunu anlamak
önemliydi ve çocuklarým
bunun farkýna vardýktan
sonra tekamül yollarýna
daha özgürce devam edebilirlerdi.
O gün öðleden sonra
Chase ve John arasýndaki
yakýnlýk eski sýcaklýðýný
kaybetmeye baþladý. Sarah ise onlarý artýk gönül
rahatlýðýyla bir arada
býrakabiliyordu. Sonunda
her þey yoluna girdi.

Yaþadýðým bu ilginç
olaylardan bana kalan,
geçmiþ hayatlarla ilgili
anýlarýn nasýl iþlev
gördükleriyle ilgili
kafamda beliren sorular
oldu. Sarah'ýn, Chase'in
geçmiþ hayatýna nasýl
olup da daldýðýný hâlâ
anlamýþ deðildim. Belki
aralarýnda bir çeþit
telepati vardý. Aslýnda,
Norman ile yaptýðýmýz
eðitimlerde ayný þeyi
kendimde hissetmiþtim.
Hatýrlayacaðýnýz gibi
Charles'ýn konsantrasyon
kampýnda yaþadýðý
tecrübeyi hem hissetmiþ
hem de adeta oradaymýþým gibi görmüþtüm.
Burada en ilginç olan
þey, Sarah ve Chase'in
birlikte paylaþtýklarý bir
geçmiþ hayatý ayný anda
hatýrlamalarý olmuþtu.
Üstelik bunlarý dýþarýdan
her hangi bir telkin
almadan hatýrlamýþlardý.
Norman da bana:
"Çocuklar sürekli olarak
geçmiþ hayatlarýna girerler ve çýkarlar"
dememiþ miydi?
Çocuklarýmla
yaþadýðým bu enteresan
olaya tanýk olduktan
sonra diðer çocuklarýn da
benzer çift spontan

anýlarýnýn olup-olmayacaðýný merak etmeye
baþladým.
DR. IAN
STEVENSON
Geçmiþ hayatlar ve
reenkarnasyon hakkýnda
araþtýrýp okuduðum kitaplar Dr. Ian Stevenson
isimli bir profesörden
bahis ediyorlardý.
Virginia Týp Fakültesinin
Psikiyatri Bölüm Baþkaný
olan bu kiþi, geçmiþ hayatlarýný hatýrlayabilmiþ
olan binlerce çocukla
ilgili bilgilere sahipti.
Ancak daha fazlasýný
bilmeye ihtiyacým vardý.
Binlerce çocuðun bilgisini arþivlemiþ olan bir
hekim, geçmiþ hayatlarýn
iyileþtirici etkilerinin
neler olabileceðini bana
anlatabilirdi. Tüm araþtýrmalarýma raðmen Dr. Ian
Stevenson'un yaptýðý bu
çalýþmaya bir türlü ulaþamadým. Bu oldukça garip
bir durumdu. Halbuki
geçmiþ yaþamlarla ilgili
kitap yazmýþ olan
yazarlarýn tümü onu
gayet iyi tanýyorlardý. O
halde neden geçmiþ
yaþamlarýn iyileþtirici
etkileriyle ilgili bir
hazine deðerinde olan bu
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çalýþmalarý daha yakýndan incelemiyorlardý?
Bana göre bu çalýþmalar,
reenkarnasyonun
neredeyse bilimsel kanýtý
olabilirlerdi.
Bunun üzerine hemen
kitapçýmý arayarak bibliyografyada rastladýðým:
"Geçmiþ Hayatlarýný
Hatýrlayan Çocuklar" ve
"Reenkarnasyonla ilgili
Yirmi Vaka" isimli iki
ayrý çalýþmanýn kendilerinde bulunup-bulunmadýðýný sordum. Ne
yazýk ki yoktu ama bunlarý Virginia
Üniversitesinin
kitaplýðýndan
temin edebileceðimi söylediler.
Sonunda kitaplar
elime geçti.
Paketlerini açmak
için sabýrsýzlanýyordum. Kitabýn
bölümlerini gözden
geçirdiðimde karþýma: "Reenkarnasyon Delilleri" ve
"Farklý
Kültürlerdeki
Reenkarnasyon
Vakalarý Arasýndaki
Varyasyonlar" ve
"Çocuklarýn
Geçmiþ
Hayatlarýyla Ýlgili
Davranýþlarý" gibi
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baþlýklar çýktý.
Kendime hemen bir
fincan çay hazýrlayarak
en sevdiðim kitap okuma
koltuðuma gömüldüm.
Vakalardan birisi
Hindistan'da yaþamýþ
olan iki buçuk yaþýndaki
bir çocuk ile ilgiydi.
Ailesi, adý Parmod olan
bu çocuðu þehir
merkezine götürdüklerinde, onun doðrudan
bisküvi satan dükkana
yöneldiðini ve orada
bulunan karmaþýk bir
makinenin nasýl tamir

edileceðini oradakilere
gösterdiðini anlatýyorlardý. (Aslýnda bu makine
çocuðun böyle bir
yeteneðinin olduðu
bilinerek önceden kasýtlý
olarak bozuk hale getirilmiþti).
Baþka bir vakada adý
Michael olan üç yaþýndaki Teksas'lý bir çocuk,
annesine sürekli olarak
bir trafik kazasýnda
öldüðünü söylüyordu.
Michael, geçmiþ hayatýnda iken, annesinin
liseden erkek arkadaþý idi
ve bu kiþi
gerçekten de bir
trafik kazasýnda
ölmüþtü.
Adý Sukla olan
bir buçuk yaþýndaki bir Hintli
çocuk ise, bir
odun parçasýný
sürekli olarak
kucaðýnda taþýyor ve bunun
kýzý Minu
olduðunu
söylüyordu.
Aradan bir kaç
yýl geçtikten
sonra komþu bir
köye götürülen
Sukla, buradaki
eski ailesinin
oturduðu evi
bularak annesi
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henüz ölmüþ olan kýzý
Minu ile buluþmuþtu.
Kitaplar týpký bunlar
gibi inanýlmaz heyecanlý
vakalarla doluydu. Her
bir kitapta yaþlarý iki ila
üç olan çocuklar hiç kimseden en ufak bir telkin
almadan dahi, geçmiþ
hayatlarýndaki kimliklerini ve geçmiþ hayatlarýyla
ilgili belirgin detaylarý
hatýrlayabiliyorlardý.
Peki, gerçekten de
devrim niteliðinde olan
bu çalýþmanýn sahibi Dr.
Ian Stevenson neden
daha iyi tanýnmamýþtý?
Yaklaþýk bir saat
okuduktan sonra, bu
sorumun cevabýný bulduðumu anladým. Yazarýn
yaklaþýmý belirgin ölçüde
akademik idi. Vakalarý
bir bir ortaya koyduktan
sonra bunlar üzerinde
uzun uzadýya karmaþýk
bilimsel açýklamalar
yapýyordu. Bunlarýn
sýradan okuyucular
tarafýndan anlaþýlmasý
biraz zordu.
Kitaplarý biraz daha
okuyunca, iyice hayal
kýrýklýðýna uðradým
çünkü Dr. Stevenson
geçmiþ yaþam anýlarýnýn
iyileþtirici etkileri
üzerinde zerre kadar durmamýþtý. Aslýnda onun

bir psikiyatr olmasý bakýmýndan insanlarýn ruhsal
yönden iyileþmelerine
önem verdiðini zannetmiþtim.

yaþamlarýn iyileþtirici
etkilerini es geçmek
zorunda kalmýþtý. Aslýnda
ona teþekkür borçluyduk

Kanýt
Önemlidir
Daha sonraki
günlerde Dr.
Stevenson'un
geçmiþ yaþam
anýlarýna yaklaþýmýný anlamak için kendimi zorladým.
Sonunda onun
deneyci
(ampirist) bir
insan olduðunda
karar kýldým.
Onun misyonu bu konuda veri toplamak ve
diðerlerinin araþtýrmasýna sunmaktý. Bu nedenle de topladýðý bilgiler
üzerinde belirli sonuçlara
varmaktan kaçýnýyordu.
Bunlarý, araþtýrmacýlar,
bilim adamlarý ve
akademik çevreden olan
meslektaþlarý için yazdýðý
çok açýktý.
Besbelli ki, Dr.
Stevenson "Bedensel
Ölümden Geriye Ne
Kalýr?" sorusuna cevap
vermek için uðraþtýðýndan dolayý, geçmiþ

çünkü bilim tarihinde ilk
kez reenkarnasyona bilimsel bir kanýt sunulmuþtu. Onun bulgularý
sonucunda, bedensel
ölümden geriye kalanýn,
içinde kiþiliðimizin de
saklý olduðu ruhumuz
olduðu ortaya çýkýyordu.
Bunu anladýðýmda ona
karþý duyduðum kýzgýnlýk
eridi gitti. Bu kiþi aslýnda
önemli bir hizmet yapmýþtý.
(Gelecek Ay: DR.
Stevenson'un hayatý ile
ilgili detaylarý anlatacaðýz)
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Söyleþi: Nihal Gürsoy

Türkiye’de Ýlkleri Baþlatan

Pera Güzel Sanatlar
Eðitim Merkezi...
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Nihal Gürsoy - Sayýn Sabahattin
Özbakýr PERA Güzel Sanatlar Eðitim
Merkezi, bünyesinde pek çok farklý
yapýyý barýndýrýyor. Faaliyetlerinizin ne
zaman baþladýðý ve uzmanlýk alanýnýz
hakkýnda sizden bilgi rica edebilir
miyim?
Sabahattin Özbakýr- (Genel Sanat
Yönetmeni)- PERA Güzel Sanatlar,
1991 yýlýnda Ýstanbul/Beyoðlu'nda
kurulmuþ bir eðitim, kültür ve sanat
merkezidir. Uzmanlýk alaný sanat ve
mesleki eðitimler olan PERA Güzel
Sanatlar sizin de söylediðiniz gibi
bünyesinde pek çok farklý yapýyý
barýndýrmaktadýr. Pera Güzel Sanatlar;
Pera Güzel Sanatlar Eðitim Merkezi,
Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi,
Pera Sanat Galerisi, Tiyatro Pera, Pera
Production ve Pera Mezunlar
Derneði'nden oluþmaktadýr.
Nihal Gürsoy - Okuyucularýmýzý bilgilendirmek açýsýndan, sýrasýyla bu
bünyeye ait yapýlar hakkýnda bilgilerinizi rica ediyorum, öncelikle Pera
Güzel Sanatlar Eðitim Merkezi hakkýnda neler söyleyebilirsiniz?
Sabahattin Özbakýr - Pera Güzel
Sanatlar Eðitim Merkezi, Milli Eðitim
Bakanlýðý'na baðlý olarak çalýþýyor.
1991 yýlýnda hizmet vermeye baþladý
ve eðitim programlarý yelpazesini her
geçen gün geniþleterek devam ediyor.
Sanat ve mesleki alanlarda, 30'a yakýn
branþta, 150'yi aþkýn uzman eðitmeniyle 2 bini aþkýn öðrenciye eðitim
vermektedir. Pera'da sanat alanýnda;
Müzik, Tonmeister, Resim, Tiyatro,
Bale, Dans, Türk Süsleme Sanatlarý,
Güzel Sanatlara Hazýrlýk Eðitimleri
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verilmekte, Mesleki Eðitim
Programlarý ise; Temel Fotoðraf,
Montaj ve Kurgu, Moda ve Tekstil
Tasarým, Grafik Tasarým, Ýç Mimari
Tasarým, Taký Tasarýmý ve
Kuyumculuk, Bilgisayarlý Muhasebe,
Vitrin Tasarýmý'ný kapsayan eðitimlerle
birlikte iletiþime yönelik olarak Grafik
ve Görsel Ýletiþim, Web Dizayn,
Sinema Televizyon Radyo Program
Yapýmcýlýðý ve Oyunculuðu,
Reklam/Halkla Ýliþkiler, Güzel ve Etkili
Konuþma (Spikerlik-Sunuculuk)
eðitimleri verilmektedir.
Pera öðrencileri yýl sonlarýnda sergi,
gösteri ve tiyatro oyunu, konser gibi
ortamlarda performanslarýný sergilemektedir. Pera Güzel Sanatlarýn uluslar
arasý eðitim partnerleri ise,
Ýngiltere/Londra'da London College Of
Music, Ýspanya/Madrid'de Amor de
Dios, Ýtalya/Floransa'da Palozzo
Spinelli yine Ýngiltere'de Stratford
Upon Avon College'dir. Pera
bünyesinde pek çok baþarýya imza atan
Tiyatro Pera ve Pera Sanat Galerisi de
bulunmaktadýr.
Nihal Gürsoy - Çok teþekkürler
Sabahattin Bey, bünyenizde bulunan
Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
sanýyorum Türkiye'nin ilk ve tek dört
bölümlü Güzel Sanatlar Lisesi, kayýt
yaptýrabilmek için gerekli þartlar nelerdir ve öðrenciler burada nasýl bir
eðitim alýyorlar?
Sabahattin Özbakýr - Özel Pera
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 1996
yýlýnda Türkiye'nin ilk Özel Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi olarak kuruldu.
Lisemiz, çaðdaþ sanatý yaratacak genç-
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leri hedefliyor. Bugüne kadar pek çok
ilke imza atan okulumuz, Türkiye'nin
ilk Tiyatro Bölümü'nü (1999) ve
Bale/Dans Bölümü'nü (2004) Lise
seviyesinde kurdu. Þu anda Müzik,
Resim, Tiyatro, Bale/Dans bölümlerinde eðitim veren Türkiye'nin ilk ve
tek dört bölümlü Güzel Sanatlar Lisesi
olan Pera'da öðrenciler ulusal ve uluslar arasý festivallere, yarýþmalara,
sergilere ve konserlere katýlýyor.

Ýlköðretim Okulu mezunu öðrenci
adaylarý, seçtikleri alanýn yetenek
sýnavý ile okula girerler. Okulumuzun
kadrosu kendi alanlarýnda uzman,
sanatçý öðretmenlerden oluþmaktadýr.
Kültür dersleri haftada 24 saat, alan
dersleri ise haftada 16 saattir.
Okulumuzda Ýngilizce ve Ýtalyanca
olmak üzere iki dil eðitimi verilmektedir. Okulumuzdan mezun olan öðrenciler, üniversite yetenek sýnavlarýnda
%98, ÖSS'de ise %100 baþarýlýdýrlar.
Eðitim süresi dört yýldýr. Okulumuzun
eðitim sistemi ISO 9001 ve ISO 14001
kalite belgelidir. Okulumuzun teknik ve
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teknolojik alt yapýsý uluslararasý standartlardadýr. Dersler LCD televizyon ve
DVD' lerle donatýlmýþ sýnýflarda yapýlmaktadýr. Okulumuzun 120 kiþilik bir
cep tiyatrosu, profesyonel bir galerisi,
ayrýca çok amaçlý 150 kiþilik bir
salonu, 2 dans salonu, 1 tiyatro atölyesi, tam donanýmlý 3 resim atölyesi,
grand ve duvar piyanolu 10 çalýþma
sýnýfý, 1 profesyonel ölçülerde bale
salonu, müzik ve etüd çalýþma odalarý,
30 PC ve 2008
model
Machintosh'lardan
kurulu bir bilgisayar atölyesi ile
5000 kitaplýklý
modern bir
kütüphanesi bulunmaktadýr.
Okulumuz Ýstanbul'un her semtine,
2008 model
Wolkswagen
araçlarla servis
hizmeti vermektedir. Okulumuzun profesyonel mutfaðýnda dünya mutfaklarýndan lezzetler sunulmakta ve kantinimiz gün boyunca her türlü ihtiyaca
cevap verebilecek þekilde öðrencilerimizin hizmetindedir.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi, Avrupa
Birliði Leonardo Da Vinci kapsamýnda
projeler gerçekleþtirerek öðrencilerini
uluslararasý arenaya da taþýyor. Öðrencilerini Floransa, Madrid ve Paris
þehirlerine yaz ve yarýyýl dönemlerinde
eðitim, kültür ve gezi programlarý
hazýrlayarak yurt dýþýna götürüyor.
Sanatý anlayan, bilen, seven ve
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yorum yapabilen bireyler yetiþtirmedeki hedefe ulaþmak için eðitim sistemine
kazandýrdýðý yeni programlar, uygulamaya soktuðu yeni projeler ve sürekli
geliþim içinde olma olgusu, Pera Güzel
Sanatlar Lisesi'ni sistem içerisinde lider
konuma getirmektedir. Lisemizden
mezun olan tüm öðrenciler seçtikleri
alanlarla ilgili istedikleri fakülteye
girebilmektedirler. Mezunlarýmýz, 4 yýllýk eðitimleri süresince gördükleri
alan/bölüm dersleri ile sanat alanýnda
öðrenim yapan fakültelerin özel
yetenek sýnavlarýna hazýrlanmaktadýrlar. Ayrýca isteyen öðrenciler merkezi
yerleþtirme ile de üniversitelerin ilgili
fakülte ve bölümlerine yerleþtirilmektedir. Özel Pera Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi'nde öðrenciler, öðretmenleri
eþliðinde gündemdeki sanat olaylarýný
takip etme, izleme ve üzerinde tartýþma
imkâný da bulabilmektedirler. Lisemiz,
konum olarak çevresindekileri güçlü
bir þekilde etkileyen, eþsiz ve spesifik
bir kurumsal kiþiliðe sahiptir.
Nihal Gürsoy - Çok güzel çalýþmalar
içindesiniz, merkezinizde ayrýca bir
sanat galerisi de bulunuyor sanýyorum.
Kültür ve sanat hayatýna bu yönde de
hizmet ediyorsunuz. Pera Sanat
Galerisi ve aktiviteleri hakkýnda da
bilgi rica edebilir miyim?
Sabahattin Özbakýr - Pera Sanat
Galerisi uzun yýllardýr dünya çapýnda
ün yapmýþ ustalarýn ve genç
sanatçýlarýn ulusal ve uluslararasý çapta
sergilerini açarak Ýstanbul'un kültür ve
sanat hayatýna hizmetini sürdürüyor. 24
Kasým 2000'de açýlan Pera Sanat
Galerisi, bugüne kadar çok sayýda
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baþarýlý ve özgün, yerli ve yabancý
sanatçýnýn sergisine imza attý. Resim,
heykel, seramik, mozaik gibi güzel
sanatlarýn tüm dallarýnda çalýþan
sanatçýlara kiþisel ve karma sergi açma
ile yurt içinde ve yurt dýþýnda fuar
organizasyonlarýný baþarýyla yürüten
galeri, hem basýnda hem de sanat
kamuoyunda her zaman kendinden söz
ettirmiþ, Ýstanbul'un sanat nabzýný tutmuþtur. Pera Sanat Galerisi, kültür,
sanat ve turizm alanlarýnda Ýstanbul'un
çekim merkezi konumundaki
Beyoðlu'nda Taksim Meydaný'na yakýn
mesafede, günlük ziyaretçi sayýsýnýn
binleri bulduðu Sýraselviler
Caddesi'nde hizmet vermektedir. 250
metrekarelik iki bölümden oluþan sergi
alaný, büyük sergi ve koleksiyonlara da
ideal bir görüntü ve sergi ortamý sunmaktadýr. Pera Sanat Galerisi, her yýl
sergi sezonunu Eylül Ayý'nda açmakta
ve Haziran Ayý sonuna kadar karma ve
kiþisel sergilerle sanatseverlere hizmet
vermektedir. Temmuz ve Aðustos
Aylarý'nda ise, daimi sergiler ile bu
hizmeti sürdürmektedir. Yýl içerisinde
her on beþ günde bir sergi planlamasý
yapýlmakla birlikte, zaman zaman
koleksiyon ve karma sergiler bu süreyi
3 hafta ya da bir aylýk periyotlara taþýmaktadýr.
Pera Sanat Galerisi'nin kendisine
baðlý bir sanatçý grubu bulunmakla birlikte, serbest çalýþan sanatçýlara da
sergiler açmakta, sanatçýlarýn eserlerini
sergileyerek satýþýný yapmaktadýr.
Galeri, son yýllarda yurt dýþý organizasyonlarýna büyük önem vermekte ve bu
konuda yoðun bir þekilde çalýþmak-
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tadýr. Galerinin önümüzdeki yýllar
içinde birincil hedefi; Türkiye'deki
sanat aktivitelerinin kalbi olmayý
sürdürmenin yaný sýra genç Türk
sanatçýlarýný ve ustalarý ülke sýnýrlarýnýn
ötesine taþýmaktýr. Ayrýca dünya çapýnda ünlü sanatçýlarýn eserlerini
Türkiye'ye getirerek, Türk sanatseverlerin beðenisine sunmaktýr.
Nihal Gürsoy - Sabahattin Bey, tiyatrolarýn çeþitli nedenlerle seyirciyle
buluþmakta zorlandýðý bu dönemde
Tiyatro Pera nasýl gidiyor ve ne gibi
aktivitelerde bulunuyor?
Sabahattin Özbakýr - Tiyatro Pera,
ilk kez 2000 yýlýnda profesyonel olarak
tiyatroseverlerin karþýsýna çýktý. Genel
Sanat Yönetmeni Nesrin Kazankaya ve
ekibi tarafýndan her yýl hazýrlanan
oyunlar, toplumsal yenilikçi çizgisiyle
Tiyatro Pera Sahnesinde izleyicisiyle
buluþtu. Profesyonel Tiyatro oyuncularýndan oluþan kadrosuyla Tiyatro
Pera, bugüne kadar çok sayýda ödül
almýþtýr.
Perdelerini ilk kez "Ölüm ve Kýz"
adlý oyunla açtý. Oyun basýn ve tiyatro
severler tarafýndan büyük ilgiyle karþý-
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landý. Ardýndan "Bir Çöküþün
Güldürüsü (Tavþan Tavþan), Seyir
Defteri (Julia) ve bu sezon Dobrinja'da
Düðün (Bir Günün Trilogyasý)" adlý
oyunlarla seyirciyle buluþtu. 2005 yýlý
Tiyatro Pera için ödüller yýlý oldu.
Dobrinja'da Düðün'le Afife Jale Tiyatro
Ödülleri'nde Nesrin Kazankaya "En Ýyi
Yazar", Levent Öktem ise "En Ýyi
Yardýmcý Erkek Oyuncu" dallarýnda
ödüle lâyýk görüldü. V.Lions Tiyatro
Ödülleri'nde ise Dobrinja'da Düðün
"Canlandýrmada Bütünlük
(Ensamble)", Nihat Ýleri ise "En Ýyi
Erkek Oyuncu" ödüllerini aldý. Ayrýca
Tiyatro Eleþtirmenleri Birliði'nin "2005
Eleþtirmenler Birliði Yýlýn En Ýyi Oyun
Ödülü'ne" lâyýk görüldü. Tiyatro Pera
ayrýca her sezon baþarýlý bir çizgiye ve
doðru mesajlara sahip çocuk oyunlarýný
da sahneye koymaktadýr. 2007 sezonuna ise "Profesör ve Holihop" oyunu
ile baþlayan Tiyatro Pera Shakespeare'in ünlü eseri Venedik Taciri'ni Ocak
2008 de sahneye koydu. Ýlk oyunundan
itibaren yoðun ilgi gören oyun tüm
otoriteler tarafýndan 2008'in tüm ödüllerine daha þimdiden aday olarak gösterilmektedir.
Nihal Gürsoy Tebrikler. Bütün bu çalýþmalarýnýzýn yanýnda Pera
Production adýnda bir
organizasyonu da
yürütüyorsunuz, sanýyorum kendi içinizdeki
görsel ve iþitsel alt yapýdan doðmuþ bir organizasyon bu, neler yapýyor
Pera Production?
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Sabahattin Özbakýr - Sizin de
söylediðiniz gibi Pera Production, Pera
Güzel Sanatlar içerisindeki görsel ve
iþitsel teknik alt yapýdan doðmuþ bir
organizasyondur. Pera Güzel Sanatlar
Eðitim Merkezi içerisindeki Sinema
Televizyon ile Grafik (Görsel Ýletiþim)
bölümlerindeki uzman kadro ve teknik
alt yapý, Pera Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi öðrencilerine çalýþmalarý
esnasýnda profesyonel olarak hizmet
vermektedir.
Pera Production'ýn çalýþmalarý arasýnda; festival, konser, sergi, gösteri organizasyonlarýnýn gerçekleþtirilmesinde
teknik ve sanatsal destek saðlanmasý,
birçok tanýtým, reklam, belgesel ve kýsa
film çalýþmalarý da yer almaktadýr. Pera
olarak, kýsa film dalýnda bir birincilik
ödülü vardýr. Pera Production tarafýndan Pera Güzel Sanatlar'ýn 18 yýllýk
geçmiþi görsel olarak arþivlenmiþtir.
Nihal Gürsoy - Sanýyorum Pera'dan
mezun olanlar da bu sýcak adeta bir aile
ortamý havasýndaki iliþkilerinden kopamayarak yine bir araya gelerek Pera
Güzel Sanatlar Mezunlar Derneði'ni
kurdular. Dernek nasýl iþliyor?
Sabahattin Özbakýr - Pera Güzel
Sanatlar Eðitim Merkezi ve Pera
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarýndan oluþan dernek, 2001 yýlýnda
kurulmuþtur. Derneðin amacý; tüm
mezunlarý bir çatý altýnda toplayýp,
sanatçýya ve sanata gönül veren
herkese açýk olmayý ve sanat adýna
yapýlacak her olguya aktif olarak katýlmak, güzel sanatlar ile diðer teknik ve
mesleki eðitime ilgi duyanlarýn sosyal,
kültürel, sanatsal, mesleki ve teknik
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eðitimden en iyi þekilde faydalanmalarýný saðlayacak kurslar açmak,
teorik ve özelliðine göre uygulamalý
eðitim vermek, gençlerimizin fýrsat
eþitliði ilkesi ve demokratik ilkeler
çerçevesinde oluþturulan bir eðitimle
eðitilerek her türlü zararlý etkenlerden
ve kötü alýþkanlýklardan uzak
kalmalarýný saðlamak, yetenek sahibi
olanlara yardýmcý olmak, ekonomik ve
sosyal sebeplerle özgün eðitim
içerisinde yer alamayan iþsiz gençlerin
eðitimden geçerek meslek sahibi
olmalarýna yardýmcý olmaktadýr.
Dernek her yýl Nisan-Mayýs-HaziranTemmuz Aylarý'nda "Pera Sanat
Günleri" baþlýðý altýnda çok sayýda
konser ve gösteri organizasyonu yapmaktadýr. Ayrýca dernek birçok Avrupa
Birliði projesine katýlmýþ, sosyal
sorumluluklarýný yerine getirmiþtir.
Nihal Gürsoy - Sabahattin Bey, Pera
Güzel Sanatlar Eðitim Merkezi ve
burada yapýlanlar ülkemiz, gençliðimiz
ve eðitim sistemimize olan güvenimizi
ve inancýmýzý tazeledi gerçekten. Sizin
gibi sorumluluk ve vizyon sahibi kiþilerin emeklerinin karþýlýðý olan ürünlerinin bol olmasý bizlerin kazancý olacaktýr. Yaptýðýnýz hizmetlerin bir kýsmýný aktarabildiðimiz bu söyleþi, dileriz
gelecek için endiþeli olanlara ülkemizde de güzel iþler yapýlabildiðine dair
umut ve gayret verir. Çalýþmalarýnýzý
tekrar gönülden kutluyorum,
baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum.
Sabahattin Özbakýr - Ben de Pera
Güzel Sanatlar Eðitim Merkezi adýna
teþekkür ediyorum. Okuyucularýnýza
sevgilerimi iletiyorum.
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Manevi Konularýn
Gücü ve Kapsamý
Özer Baysaling
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Kanser hastalýðým beni manevi konularý daha fazla düþünüp, duyumsamaya
yöneltti. Çünkü onlardan büyük bir itici
güç buldum. Mutluluk paylarý çýkarttým.
Salt gerçekçilikle, bu aðýr hastalýðýmla
nasýl mücadele edebilirdim?.. Maneviyat
olmasa, yaþama ve acýlarýna nasýl katlanýlabilir? Güzellikler baþka türlü nasýl
algýlanabilir?..
Günümüzde manevi konulara ne yazýk
ki yeterli önem verilmiyor. Bu yüzden
insanlar mutsuzluða sürükleniyor. Kendi
egolarý içinde toplumdan uzaklaþýyorlar.
Her þey maddeye baðlanmýþ.
Maneviyattan kopuk yaþanýyor. Sadece
akýl ve bilim maneviyat olmadan gerçek
deðerine ulaþamýyor. Bazen de maneviyat diye dayanaksýz veya doðmatik þeylerle havalarda uçuluyor. Akýl, bilim ve
maneviyat arasýnda denge kurulamýyor.
Bu açýdan manevi konularýn bazýlarýna
ve yaþamýmýza getirdikleri olumlu etkilere kýsaca deðinmek istiyorum.
Ýnsanýn manevi (tinsel) yönü; onun
yaþamýný kapsayan en önemli etkendir.
Tinsellik bu açýdan; insanlarýn akýl ve
bilim dýþýndaki tüm dünyalarýný derece
derece kaplayan büyük bir manevi
duygular gücüdür. Bununla insanlar,
deneyimle anlaþýlamayacak veya
anlatýlamayacak bir dünyaya girerler. Bu
bir nevi mistik sýçrama veya manevi
duyumsamadýr.
Herman Hesse; "Sadece aklýn seni
yönetmesine izin verme" der.
Manevi duygular konusunda çeþitli
görüþler var. Kimine göre ruh bedenden
ayrýdýr. Kimine göre ise; sinir, beyin, dil,
bilinç vs. olgular ile insanýn dýþ dünyaya
uyabilme ve algýlayabilme yapýsýdýr.
Maneviyat da bu görüþlerde, deðiþik
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þekillerde izah tarzý bulur.
Düþüncelerimin; akýl, mantýk, bilim,
bilgi vs. gibi gerçekçi unsurlara ve
düþüncelere dayandýðýný sýk sýk tekrarlamaktayým. Ancak sýrf manevi konulara
dayanarak yaþamak ve olaylara o þekilde
bakmak ne kadar akýl dýþý ve doðma ise,
tinselliði ve duygularý tümden yadsýyarak, kuru gerçekçiliðe düþmenin de, bir
baþka açýdan tutuculuk olduðuna inanýyorum. Akýl, bilim ve gerçekçiliði, tinsellikle dengeleyerek, telifçi bir sentezle,
bilgelik yolunda ilerlenebileceðini
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düþünüyorum.
Çoðu zaman bilimle ve gerçekçi bakýþ
açýsýyla tanýdýðýmýz maddeleri bile, tinsel
açýdan görkemli ve büyülü görebilir,
bambaþka algýlayabiliriz. Hatta keþiflerin
bir kýsmý bu yolla da yapýlmýþtýr.
Esasýnda bilimler de: "Doða Bilimleri"
ve Manevi Bilimler" olarak iki grupta
toplanýr.
Doða bilimleri; doða olaylarýný çözümleme yoluyla, elemanlara ayýrarak tetkik
eder.
Manevi bilimler ise; bilimin bulgularýný ve yaþanýlmýþlarý birleþtirerek olaylarý göründüðünün ve algýlandýðýnýn
dýþýnda, derinlemesine anlamaya çalýþýr.
Alman filozofu Windelband'a göre;
"Geliþme yalnýz manevi alanda ve tarihte
vardýr. Doða olaylarý ise, olaylarýn tekrarlanarak bilgi ve bulgu elde edilmesine
dayanýr."
Bir doða bilimi için tarih gerekmeyebilir. Yeni bilgiler çok eski bilgileri
gerektirmeyebilir. Oysa manevi bilimler,
maneviyat ve tarih felsefesinde, devamlý
olarak insancýl deðerler bulunur ve kökü
geçmiþe uzanýr. Bu sebeple manevi
geliþme, tarihle birlikte baþlamýþ ve sonsuza dek devam edecektir.
Maneviyat denilen tinsellik; insanýn
evreni sadece akýlla tanýyamayacaðý, akýl
ve deneyimle açýklanamayacak birçok
þeyin, insanýn kendi kiþiliði içinde, kendi
sýnýrlý gerçeklerinin ötesine gidebilmesi
anlamýný taþýr.
Baudelaire'ye göre; "Bir kimsenin duygusallýðý onun gerçek dehasýdýr."
Novalis; "O gizemli yol içimize açýlan
yoldur. Ýçimizde evrensel bir ruh vardýr."
Madde nasýl bir gerçekse, tinsellik de
bir gerçektir. Birlik durumundaki varlýðýn
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bir bölümüdür. Organizmanýn özel bir
fonksiyonudur. Tinsel dünyalarýný
geliþtirmeyenlerin, organizmasý vardýr,
fakat gerçek varlýðýnýn yarýsý yok demektir. Ruh ve vücut ikisi birliktir.
Elbet ki tinselliðin kör güçlere
dönüþmeyip, bilakis onlara egemen
olmamasý için eðitim ve öðretim aþamalarý geçirmesi gereklidir.
Doðayla iliþkide bilim, onlarý tek tek
çözümler ve nedenini araþtýrýr. Tinsellik
ise doðayý bütünüyle ele alarak, bilimin
tek düze deneye konu ettiði þeyleri
duyumsar, onu manevi dünyasýnda þekillendirerek anlam kazandýrýr.
Ýman (inanç-foi); manevi dünyamýzýn
en önemli unsurudur. Ýlk bakýþta inanç
dinsel (teolojik) bir nitelik taþýr. Hatta
çoðu zaman baðnazlýða bile dönüþür.
Ancak, esas anlamý, din dýþýnda akýla
öncülük yapmasýdýr.
Felsefi açýdan; deneysel olarak gerçekleþmemiþ ve doðrulanmamýþ olaný benimsemedir. Asla bilinemeyecek olaný
kabul edip baðlanmadýr. Metafizik olup,
bilginin bittiði yerde baþlar.
Ancak inanç; bilim, bilgi, akýl ve
erdemin itici gücü de olabilir.
Bilinemeyen gerçeklerin araþtýrýlma ve
onlara ulaþýlma gücünü geliþtirir. Bu tür
inanç kiþilere ve topluma güç verir ve
yarar saðlar.
Ýnanç; geliþime karþý durulamayacaðý,
devinimin evrenin yasasý olduðu, sürekli
atýlým ve ilerleme için gerekli olduðu
þeklinde düþünülüp algýlanýrsa bizi
yetkinleþmeye götürür.
"Hiç inanmayanlar ile bir düþünceye
körü körüne baðnazca tutsak olanlar,
evrenin gerçek ýþýðýný göremezler."
Ýnanç bir baþka açýdan; bilim ve akýlla,
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evrim ve insanlýk ülkülerini birleþtirip,
ruhun özgürlüðüne uðraþmak ve gerçeðe
ilerlemek için kadercilikten kurtulma
çabasýdýr.
Bu sebeple, boþ inançlar, manevi
yönümüzü ne kadar körleþtirirse, tutucu
olmayan, aklýn ve bilimin yardýmý ile iyi
yolda geliþtirilmiþ inançlar, yanlýþ
görüþler ve baðnazlýða asla yer vermez.
Yardýmseverlik (þefkat-charite); acýma
duygusu anlamýndadýr. Ýnsanlar arasýndaki ilgi ve baðlýlýðý kanýtlar ve pekiþtirir.
Din açýsýndan, tanrýnýn insan duygularýndaki görüntüsüdür. Sosyolojik açýdan ise;
uygar demokrasilerin saðladýðý organik
bir dayanýþmadýr.
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Manevi duygular þefkatle þekillenince,
baþka insanlara doðru sýçrama yapar.
Akýl, bilim ve din, þefkatle bütün insanlýða yayýlarak yararlý olur. Hangi din ve
milletten olursa olsun, bütün insanlarý
severek baðlýlýk ve yardýmlaþmaya iter.
Umut (esperance); Yaþamýmýzýn yönünü geleceðe doðru tayin eden manevi bir
ýþýktýr. Bu yüzden umut; cesaretin, azmin
ve mücadelenin kaynaðýdýr. Umutsuzluk
ise, güneþin yok oluþu gibi, insanýn
duraðanlýða girerek bitmesidir. Ýnsan
yetkinlik ve bilgeliðe manevi duygularýný
ve tinsel yapýsýný geliþtirerek ulaþabilir.
Tinsel yapýnýn geliþmesine yön ve kuvvet
veren ve gelecekle beslenen manevi
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duygu ise umuttur.
Çalýþma; insan yaþamýnda düþünüyü
eyleme dönüþtüren bilinçli çabalardýr.
Çalýþma isteði amacý, amaç da eylemi
destekler. Bir baþka deyiþle çalýþma;
olumlu akýl ve bilimle gücün bütünleþmesidir.
Yaþam bir devinimdir. Bu hareketlilik
ve devinim tabiatta en küçük atom ve
hücreden baþlar ve sonsuzluða kadar her
an devam eder. Bu sebeple çalýþma da
devinimin bir parçasýdýr.
Çýkar saðlama ve bencillik hýrsýyla elde
etmek, körü körüne zorunlu çalýþmak,
gerçek anlamda çalýþma deðildir. Kiþinin
geçimini temin etmesi için çalýþmasý kutsaldýr. Ama çalýþmanýn geniþ anlamýnda
ve amacýnda toplumsallýk vardýr.
Düþünsel ve bedensel çalýþma yeni
buluþlarý, yeni buluþlar da insanlarýn
doðaya egemen olarak refah ve mutluluðunu saðlar. Ýnsanlar her türlü çalýþmayla geliþir.
Çalýþma da tek yönlü olmayýp; akýl,
ruh ve vücut (el emeði) uðraþýlarýný ve
dengesini gerektirir. Bunlarýn hepsi ayni
deðerde çalýþmalardýr.
Çalýþmanýn karþýtý tembellik ise, insaný
iradeden yoksun ve küçük isteklere tutsak yapar. Kötü tutkularý meydana getirip
ruh hastalýðýna dönüþür ve toplumun
bozulmasýna sebep olarak, kiþiyi asalak
yapar.
Kiþilik (þahsiyet) ve karakter; insanýn
tinsel yapýsýnýn bütünüdür. Bunda
doðumsal öðeler bulunduðu gibi, sonradan eklenmiþ olanlar da vardýr.
Karakter bu sebeple fizyolojik ve psikososyal koþullarýn etkisiyle oluþan bir
olgudur. Bu koþullar karakterde üç tane
ayrý "ben" i meydana getirir.
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- Fiziki ben; Ýnsanlarýn ilk olarak kendi
fiziki yapýlarýný tanýmlamalarýndan ileri
gelen bendir.
- Toplumsal ben; kiþinin toplumu anlamaya baþlamasýyla geliþir. Bu kiþinin,
kendisinin de toplumda bir yer tuttuðunu
görmesi ve bir görevi bulunduðunu anlamasýdýr.
- Moral ben; en geç oluþan bendir.
Çocukta henüz moral ben oluþmamaktadýr. Çocuk büyüdükçe, duygularý ve
yargýlarý olduðunu fark ettikçe moral ben
de oluþur.
Bu benlerin oluþmasýna biyolojik yapý,
sinir sistemi, duygular kanalýyla meydana gelen ruhsal özellikler, toplumsal ve
kültürel koþullar etkili olur. Bu etkenlerin
tesiriyle oluþan kiþilik, duygudan
düþünceye ulaþýr. Bu yüzden de kiþilik
insanýn evrimi ve þekillendirilmiþ iradesidir.
Ruhun eðitimi: Ruhun eðitimi sadece
arzularýn öldürülerek her þeyden
vazgeçmek anlamý taþýmaz. Her ne kadar
mistik felsefe arzulardan arýnma yolunda
insanlarý yetkinleþtirirse de, sýrf bu yollarla arzularýn yok edilmesi ruhu
bulandýrarak insanlarý çýkmaza sokar. Bir
baþka açýdan arzularý yok etmek olanak
dýþý olduðu için, arzularýný söndürmüþ
görünen ve çoðu kendini kandýran
yalancýlara da ortam hazýrlar.
Manevi dünya sürekli geliþme ve ilerlemeye açýktýr. Ýnsan basit eðilimlerden
olumlu tutkulara, hayvansal yaþamdan
yüce deðerlere yükselebilir. Onun için
ruhu, sonsuz özlemler duyulan insancýl
konulara yöneltmek gerekir. Arzularý yok
etmek çözüm olmayýp, ruhu yüksek
deðerlere odaklamak marifettir. Bu suretle; ilkel eðilimlerden, boþ kuruntu ve
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inançlardan, üstünlük duygusu ve çýkar
umutlarýndan kurtulur.
Ýnsanýn, ruhun eðitimi için, kendine
telkinler yaparak bunu eyleme geçirmesi
gereklidir. Sürekli çalýþmaktan zevk
almak, durumundan memnun olmak,
düþüncelerini eyleme dönüþtürmek,
sabýrlý olmak ve en önemlisi kendini
eleþtirmek suretiyle tinsel eðitimini
geliþtirebilir.
Dostluk; Toplumsal münasebetlerin en
önemli kýsmý ve baþlangýcý, ikili iliþkilerle baþlar. Ýnsanlarýn koþulsuz olarak,
içtenlikle ve sevecen iliþkiler kurarak,
ruhlarýn ortak noktalarýnda birleþebilmesidir. Dostluðun itici gücü ve çýkýþ noktasý ise, sevgi ve saygýdýr.
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Ýnsanýn kendini tanýmasýnýn bir
bölümü, davranýþlarýnýn baþkalarý
üzerindeki etkisini görmesi ve yorumlamasýdýr.
Montaigne'ye göre dostluk; "ruhlarýn
adeta birleþerek, uyum kazanýp birleþmiþ
halidir."
Çoðu kiþi dostluðu deðiþik þekillerde
yorumluyor. Özellikle dostluðu,
arkadaþlýkla karýþtýrmamalýyýz. Günlük
iliþkiler, vakit geçirmek, baský altýna
almak, beklentide bulunmak ve yararlanma duygularý da yanýltýcý dostlukladýr!..
Oysa gerçek dost ve dostluk
yaþamýmýzý öylesine doldurup, anlamlandýrýyor ki!.. Mevlâna yaþamýný bu
denli doldurup anlamlandýran dostuna ne
güzel sesleniyor:
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"Bir tatlý ömür gibi gitmeye
niyetlendin,
Ayrýlýk atýna eyer vurdun
inadýna,
Ama bizi unutma,
hatýrla ama...
Sana temiz dostlar, iyi dostlar,
vefalý dostlar,
Yeryüzünde de var,
gökyüzünde de var.
Eski dostla ettiðin yemini
hatýrla ama!.."
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Emerson ise "Dostluk" ta dostluðu
þöyle ifade ediyor; "Arkadaþ beni,
olduðumdan baþka türlü görünmeye zorlamayan insandýr. Ýki atomun karþýlaþmasýndaki sadelik ve bütünlüðü, dostluklarýmýzda gerçekleþtirebilirim."
Ali Çýnar ise dizelerinde dostluða
verdiði deðeri ne güzel açýklýyor:

"Adam deðilim aðlarsam,
yakarýrsam,
Yaþama dair ne varsa
yol üstünde,
Hakkýndan gelirim,
Yeminim olsun.
Yeter ki;
Vefalý bir dostum olsun."
Güler yüz ve tatlý dil; manevi dünyanýn
dýþarýya akseden bir baþka yönüdür.
Yaþamý hem kendimiz, hem de baþkalarý
için güzelleþtirip zenginleþtirir.
Ýnsanýn cebinden para çýkmadan,
büyük güç ve vakit kaybýna girmeden,
bir dil oynatarak, insani münasebetlerine
getirebileceði en güzel iliþki þeklidir.
Buna karþý, iliþkilere, çok büyük maddi
güç ve çabalarýn getiremeyeceði kadar
güzellik ve anlamlar getirir. Ýnsana
cesaret verir ve tolerans yaratýr.
Güler yüz ve tatlý dil; duygusallýðýmýzýn haz bölümünün dýþa vuran
görüntüsüdür. Gülümsemeyi ciddiyetsizlik olarak gören insanlar, bu hazdan yoksun olurlar ve boþ bir ciddiyetle insanlarý
kendilerinden uzaklaþtýrýp, sonra da hiddet uçurumuna yuvarlanýrlar.
Alain'e göre; "Hiddet bir öksürük

48
gibidir. Onun gibi tekrarlandýkça daha
çok artar. Hiddeti önlemenin tek çaresi
de, gülmeyi öðrenmektir."
Güler yüz ve tatlý dil "yýlaný bile
deliðinden çýkarýr" misalindeki gibi,
karþýsýndakini etkiler. Isý karþýsýnda,
buzun erimesi gibi tesir yaratýr.
Ýnsanlar arasýnda þefkatle baþlayýp
umutla süren tolerans, kendini bilme,
kendine güven, baþkalarýna karþý kendine
gösterilmesini istediði sevgi ve saygý,
tatlý dil ve güler
yüzle filizlenir. Bu
da insanlara ve
insan iliþkilerine
huzur, iyimserlik,
yardýmseverlik ve
canlýlýk verir.
Cesaret; gerçeðe
giden yoldaki
kararlýlýktýr. Ýlkel
korkulardan kurtularak kiþinin
gerçekleri aramasý
yolunda, hiçbir
þeyden korkmadan
mücadele edebilmesidir. Baðnaz
ve geri kalmýþ
insanlarýn, kahramanlýk yapýyorum
sanarak, gözü
kapalý gereksiz
atýlýmlar yapmasý
deðildir.
Cesaret saðduyudan destek görür.
Akýl ve bilginin
gücünden yararlanýr. Doðru
bildiðini her yerde
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ve herkese söyleyebilmek, kimseye
eðilmemek, insanlýða hizmet için en zor
þartlarda mücadele etmek, baðnazlýða
karþý koyabilmek, onurunu korumak için
mücadele vermek, kendimizin, ailemizin,
vatanýmýzýn korunmasý uðrunda gerekirse
savaþ verebilmek gerçek cesarettir.
"Manevi niteliklerini geliþtirip, akýl ve
bilimle baðdaþtýrarak, bunlarý toplum
yararýna uygulayabilenlere ne mutlu."
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