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Sevgili Dostlar
Kendimizi daha da kötü hissettirecek, hiçbir þeyin deðiþmeyeceðine dair bizi
ümitsizliðe sürükleyecek ne kadar sebep varsa, o sebeplerden daha da yenilerini çýkartarak, köpürterek ortaya koyan karamsarlar, þu zamanlarda seslerini en hýzlý bir þekilde duyurabilecek imkânlara sahipler. Bunu yapýyorlar
çünkü ya görüþ alanlarý çok dar ya da þöyle bir planlarý var: Ýnsanlar korksunlar, sinsinler; ümitsizliðe düþerlerse en kötüye bile razý olabilirler ve bu
“kifayetsiz muhterisler” tarafýndan kolayca yönetilebilirler. Oysa ki, suyu ne
kadar bulandýrýrlarsa bulandýrsýnlar, dünyamýz, topluca insanlar aydýnlýk
günlere doðru hýzla koþmaktalar. Ýyi insanlarýn þarkýlarý dünyanýn dört bir
yanýndan duyulmakta. Bu hýza engel olmaya niyetlenmek þöyle dursun, ayak
uyduramayanlar bile çok geride kalacaklardýr. Onlara acýmak gerekir ve
mümkün olduðunca sevgiyle konuþarak ikna etmeye çalýþmak. Deðiþen þartlara ve yeniliklere açýk olmanýn iyi insan olmanýn gereklerinden olduðunu,
eski düzeni, eski alýþkanlýklarý tutkuyla ve kýskançlýkla muhafaza etmeye çalýþmanýn ister istemez eninde sonunda kötülüðe sebebiyet vereceðini onlara izah
etmeye çalýþmak gerekir. Yalancýlara kananlara denmelidir ki, kötülüðe
istemeden sebep olanlar, bunda devam etmekte direnirlerse kendilerinin de
mutlaka kötü insan haline geleceklerini bilmeleri gerekir. Gelecek günlerin
karanlýk olacaðýný her gün aþýlamaya ve bu yolla iþleri kendi istedikleri gibi
yönlendirmeye çalýþanlar, aslýnda her þeyin toz pembe olduðunu zannedenler
kadar gaflette ve yalan içindedirler. Her þey bizlere baðlýdýr, bizlerin temiz
gönüllerine, geleceðin temiz ve aydýnlýk olacaðýna inancýmýza, aklýmýza ve
kararlýlýðýmýza. Bu günlere kadar milletçe, topyekün insanlýkla yok olmadan
gelebildiysek, bundan sonra daha da iyileþerek gideceðiz demektir.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Nefis denetlemesi
yapmak için ilk önce
nefsanî davranýþlarý
müdafaa etmemek,
onlara hak vermemek
lâzýmdýr.
Nefsanî arzular
cazibelidir, onlarýn
cazibelerinin bizi
tuzaða düþürüvermesi
çok kolaydýr.
Fakat ruhi deðerler
ve tekâmül bu
cazibelere direnç
gösterilerek kazanýlýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Nefsimizi
Denetlememiz
Lâzýmdýr...
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Erdem - Nefis
denetlemesinden bahsetmeyi vaat etmiþtiniz.
Önce bunun manâ ve
mahiyetini iyice anlamak
istiyorum.
Özden - Nefis
denetlemesi veya nefis
murakabesi yaptýðýmýz
bir hareketin mahiyetini
araþtýrmamýz, yani nefsanî bir davranýþ mý,
yoksa vicdani bir
davranýþ mý olduðunu
tayin etmemizdir.
Eðer hareketimizin
nefsanî olduðunu
anlarsak onu düzeltmeye
çalýþacak, vicdani bir
hareketse o çeþit hareketlerimizin sayýsýný artýrmaya çalýþacaðýz.
Böylece nefis denetlemesi önce bizi bir neticeye
götürmekte, yani doðru
hareket nedir, onu
göstermekte, sonra da
bunun tashihine sevketmektedir.
Erdem - Þu nefsanî ve
vicdani hareketlerden
kastýnýz nedir? Yani
hangi hareketler nefsanî
hangileri vicdanidir?
Özden - Hodgâmca
hareketler, yalnýz kendi
çýkarýný gaye edinen
hareketler baþkalarýnýn
menfaatlerini, onlarýn
tekâmüllerini ve saadet-
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lerini gaye bilen
hareketler, yani
diðergâmca hareketler
ise, vicdanidir. Bunu her
harekette tayin etmek
pek kolay olmayabilir.
Meselâ siz bir adama
para vermek istersiniz
ve bunun diðergâmca
bir hareket olduðunu
düþünürsünüz.
O esnada bir
arkadaþýnýz çýkýp size
diyebilir ki: "Sen bu
parayý vermekle bu
adamý kolay para kazanmaya ve tembelliðe sevk
ediyorsun. Mücadele
ederek daha süratli
tekâmül edecek iken sen
onu yavaþ bir tekâmül
yoluna sokmuþ oluyorsun."
Ýþte burada sizin yaptýðýnýz hareket mi doðru,
yoksa arkadaþýnýzýn iddialarý mý doðru bunu
araþtýrmak için nefis
denetlemesi yapmanýz
lâzýmdýr.
Olabilir ki o adama
para vermekle vicdani
bir iþ yaparsýnýz da,
baþka bir adama para
vermeniz nefsanî bir
davranýþ olur.
Erdem - Bir adama
hizmet ederken de nefsanî bir hareket yapmýþ
olabilir misiniz?

Nihayet onun isteklerine cevap veriyoruz,
kendi isteklerimize deðil
ki...
Özden - Bir adamýn
her çeþit isteðini yerine
getirmek ona hizmet
olmaz. Bazen isteðini
yapmamak da bir insana
hizmet olur. Meselâ bir
kimse sizden Eroin
istese, çok yalvarsa, siz
de bunu ona temin
ederek arzusunu yerine
getirseniz ona hizmet
etmiþ olur musunuz.
Þüphesiz ki hayýr.
Yapmanýz bazen ona
kötülük olabilir. Bazen
de ona deðil onunla
alâkalý þahýslara kötülük
olabilir.
Ýþte bütün bunlarý tayin
edecek bizim vicdanýmýzdýr. Bunu tayin
etmek için yapýlan
iþleme de nefis
denetlemesi denir.
Erdem - Görüyorum
ki nefis denetlemesi pek
kolay bir þey deðil.
Özden - Yoluyla
yapýlýrsa ve intizamla
yapýlýrsa zor da deðil.
Yalnýz nefis denetlemesi
yapmak için ilk önce
nefsanî davranýþlarý
müdafaa etmemek,
onlara hak vermemek
lâzýmdýr.

SEVGÝ DÜNYASI
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Nefsanî arzular cazibelidir, onlarýn cazibelerinin bizi tuzaða
düþürüvermesi çok
kolaydýr. Fakat ruhi
deðerler ve tekâmül bu
cazibelere direnç gösterilerek kazanýlýr.
Beden içinde bulunduðumuz için bedenimizi tatmin eden, bedenimizi
hoþ tutan arzular bize
cazip gelmektedir. Ama
dünyada bedeni arzularýmýzý tatmin ederek,
bedenimize sürekli
olarak her çeþit nimetleri
yaðdýrmak için bulunmuyoruz ki. Bilâkis
egoizmamýzdan kurtulmak, diðergâm ve
herkese hizmet eden
olgun bir insan olabilmek
için bulunuyoruz.
Bunu da devamlý nefsimizle mücadele ederek
kazanacaðýz. Nefis
denetlemesi yapmamýz
da bu sebepten lüzumludur. Nefis
denetlemesinden, aman
bu zor iþ veya hatalarýmý
meydana çýkarmak pek
hoþ bir þey deðil gibi
fikir yürütmelerle ürkmek hiç doðru deðildir.
Çünkü, bir insanýn
hatasýný görmesi belki
hoþ deðildir. Fakat bu

hatayý baþkalarýnýn veya
olaylarýn yüzümüze çarpmasý çok daha azaplý ve
nahoþ bir durumdur.
Onun için en akýllýcasý
bizim kendi hatamýzý
kendimizin görüp onun
düzeltilmesi yoluna gitmemizdir. Bu en doðru
ve en hayýrlý bir hareket
olur.
Erdem - Ýyi söylüyorsunuz ama, þu dünyayý
insana yaþanýr bir yer
haline sokan da o nefsanî
arzulardýr. Onu yapma,
bunu yapma, hayat tatsýz,
tuzsuz, kupkuru bir hale
gelmektedir. Bu mudur
yaþamak?
Özden - Dostum,
yaþamanýz, dünyadaki
hayatýnýzý, çevrenizle
iliþkilerinizi devam
ettirmeniz için zaruri
olan bedeni arzularýnýzý
elbette yerine getireceksiniz. Bunlara
kimse mani olmaz. Siz
de mani olmayacaksýnýz. Ayrýca gezeceksiniz, nezih
eðlencelerle neþeleneceksiniz. Musiki
dinleyecek, sinemaya,
tiyatroya gidecek ve
dans edeceksiniz. Fakat
dünyada bütün gaye-

nizin bunlar olduðunu
sanmayacaksýnýz. Ve bu
eðlenceleri temin için
baþkalarýnýn zararýna,
ýstýrabýna ve gözyaþýna
çalýþmayacaksýnýz.
Ýnsanca yaþayacak, çok
dürüst hareket edecek
ve daima herkesi de en
az kendiniz kadar
düþüneceksiniz.
Nefsanî arzularýn
verdiði mutluluk insaný
sadece biraz oyalamak
kudretine sahiptir.
Bunlar hiçbir zaman
insana devamlý bir
mutluluk ve huzur
veremezler. Gerçek mutluluk, ancak vicdani
arzular ve davranýþlar
tarafýndadýr.
Bu sözlerin doðruluðunu incelemek ve
araþtýrmak gayet kolaydýr. Kendimize yüzlerce
liralýk masraflar yaparak
elbiseler alsak, bunun
birkaç giyimlik devam
eden bir sevinci olur.
Halbuki ayný paranýn
sadece onda birini
sarfederek bir fakire bir
þey alsak, onda göreceðimiz sevincin bizde
uyandýracaðý haz ve bu
hareketimizin vereceði
mutluluk çok daha büyük
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ve devamlý olur. Bunu
denerseniz görürsünüz. O
halde geçici mutluluklarý,
devamlý mutluluklar
uðruna, yeri gelince, feda
etmeye alýþmak lâzýmdýr.
Erdem - Ama böyle
her þeyi feda edersek
kendi zorunlu
ihtiyaçlarýmýzý yapamaz
hale geliriz, bir gün.
Özden - Zorunlu
ihtiyaçlar kiþiden kiþiye
deðiþebilir. Örneðin bir
kadýn için 3-5 kat elbise
zorunlu ihtiyaçlarýný
karþýlayabilecek durumda
iken, o, sonu gelmez
arzularýnýn peþine
düþerek 10 kat, 20 kat,
hattâ 50 kat elbise yapsa
ve bu esnada bir kat
elbiseyi dahi bulamayan
zavallýlarý hiç aklýndan
geçirmese doðru bir
hareket mi yapmýþ olur?
Onun için insanýn zorunlu ihtiyaçlarýný iyi
hesaplamasý, bunun
dýþýnda kalan imkânlarýyla muhtaçlara yardým
etmesi onun insanlýðýndan beklenen vicdani bir
davranýþ olur.
Erdem - Fakat insanýn
yalnýz bugününü deðil,
yarýnýný da düþünmesi
lâzýmdýr. Ýlerisi için de
para biriktirebilmesi,
geleceðini emniyet altýna
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almasý icap eder.
Özden - Yarýný ve daha
birçok yarýnlarý garanti
altýna alacaðým diye
bugün bizden beklenilenleri yapmazsak, bir gün
bütün hizmet ve yardým
imkânlarýný kaybettiðimiz zaman üzüntü ve
piþmanlýklarýmýz çok
büyük olur. Acaba yarýn
yaþayacaðýmýza emin
miyiz. Gelecek ani kalp
krizi veya ani bir þokun
bizi ölümün kollarýna
atmayacaðýna dair elimizde senet var mý?
Yahut yolda giden bir
arabanýn kaldýrýma
çýkarak bizi ezmeyeceðine, baþkasýna atýlan
bir serseri kurþunun
bizim iþimizi bitirmeyeceðine, bindiðimiz bir
vapurun bizi denizin dibine göndermeyeceðine
dair kesin bir garantimiz
var mý? O halde ne
olacaðýný bilmediðimiz
yarýný nasýl garantiye
alacaðýz? Ama yarýnlar
için tedbir almayacak
mýyýz? Elbette almamýz
lâzýmdýr. Fakat, bu
meçhul yarýnlarý
bahane ederek bugün
bizden beklenilen
fedakârlýðý ve vicdani
hareketleri asla ihmal

etmeyeceðiz, ihmal
etmek çok büyük
hatadýr, çok büyük bir
kayýptýr.
Þuna emin olalým ki
eðer bizi koruyan hamilerimiz olmasa her gün
birçok defa ölmemiz
iþten deðildir. Biraz da
Yaratana teslim olabilmeyi ve O'na
güvenebilmeyi baþarmak
gerekir. Teslim olmayý
tembellik ve tedbirsizlik
tarzýnda kabul etmek
elbette hatadýr.
Erdem - O halde yarýný
düþünmeden bugün
bütün imkânlarýmýzla
herkese yardým mý edeceðiz?
Özden - Ne kadar çok
yardým ederseniz o kadar
kazançlýsýnýz. Esas, yaptýðýnýz bu hizmetlerle
yarýnlarýnýzý gerçek
garantiler altýna almýþ,
gerçek saadetinizi ve kaderinizi kendi ellerinizle
hazýrlamýþ olursunuz.
Yapabileceðiniz yardýmlarý sizin vicdanýnýz tayin
etmelidir. Bu esnada vicdani hareket ettiðimizi,
nefsimizin tesirinde
kalmadýðýmýzý bize
gösterecek olan da
yapacaðýmýz nefis
denetlemesidir.

Ýlk Kurtarýlacaklar...
“Ruhen yoksul olanlara ne mutlu, çünkü onlar
ailedendir. (Göklerin Ülkesi onlarýndýr)”
“Yas tutanlara ne mutlu,
çünkü onlar huzura kavuþacaklardýr.”
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
Resim: Morgan Weistling
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"AKÝDE ÞEKERÝ" MÝ,
"KESME ÞEKERÝ" MÝ?!..
Yýllar önceydi... Eðitime destek
olmak için küçük Burak'a haftada bir
uðruyordum. Sanýyorum Ýlkokulun
ikinci veya üçüncü sýnýfýndaydý...
Bu buluþmalarýmýzýn birinde selâmlaþmaya bile fýrsat vermeden Burak
büyük bir sevinç ve coþku ile hemen
söze baþladý:
"Bu hafta okulda neler oldu biliyor
musun Ahmet Abi?!.."
... ve "Ne oldu?.." diye sormamý bile
beklemeden büyük heyecanla bir çýrpýda anlattý tüm olup biteni...
Meðer o hafta sýnýflarýnda kol seçimleri varmýþ. Öðretmenin hakemliðinde
tamamen demokratik yöntemlerle ve
sadece öðrencilerin oylarýyla deðiþik
aktivitelerin baþkanlarý seçilip sýra:
"Yardým Kolu'na" gelince; Burak'ýn
arkadaþlarýnýn sorunlarýnýn çözümüne
nasýl katkýda bulunduðunu pek çok
defa gözlemlemiþ öðretmenleri kurallarýn dýþýna çýkarak tepeden inme:
"Bu kol için oylama yaptýrmýyorum;
ben Burak'ý seçtim!.." demiþ. Öðrenciler de ister istemez bu oldu bittiye
boyun eðmiþler...
Burak, öðretmeninin bu seçiminden
büyük onur ve gurur duymuþtu. Benim
de bu sevincine ortak olacaðýmý sanýyordu. Tam tersiyle karþýlaþýnca nasýl
þaþýrdý bir görseydiniz!..
Kurallar çiðnenerek gereksiz yere
öne çýkarýlmasýnýn, onda ne büyüklenmelere ve arkadaþlarýnda ne kýskançlýk
ve çelmelere sebep olacaðýný tane tane
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anlatarak, niçin sevinç yerine üzüntü
ve kaygý duyduðumu belirttikten sonra
Burak'a iyice aklýnda kalmasý için bir
örnek verdim:
"Biliyorsun iki tür þeker var: "Akide
þekeri" ve "Kesme þekeri" Akide þekerini su dolu bardaða koyduðunda istediðin kadar karýþtýr bir türlü erimez. Ve
sanki "ben akide þekeriyim, kimse beni
deðiþtiremez" diye kafa tutar. Bu
durumda kafasý kýzan biri onu alýr atar
ve belki de ezer bile... Ya kesme þeker
öyle mi, biraz karýþtýrýnca hemen erir,
kaybolur. Dýþarýdan bakan suyun þekerli olduðunu bile anlamaz. Ancak içtiði
zaman farký görür..."
"Burakçýðým" dedim. Sen "akide þekeri" deðil, "kesme þeker" gibi olmaya
özen göster. Ortalýklarda "ben ben!.."
diyerek caka satýp dolaþmak yerine,
deðerlerini kaybetmeden topluma katýl
ve onlardan biri ol. Gün olup iþe yarayacaðýn zaman gelince, sadece su
deðil, þekerli su olduðun anýnda ortaya
çýkar ve aðýzlarýndaki tatdan seni
teþekkürlerle kutlarlar!..
ÞEKERLÝ SULAR SARNIÇLARI
DOLDURDU AMA...
Dünyamýzda 150 yýldýr bilimsel parapsikoloji çalýþmalarý yapýlýyor. 19 ncu
yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Nobel ödüllü
fizik ve kimya profesörü Sir William
Crookes 20 yýlý aþkýn süre, zaman
zaman konuklarýn önünde ruhsal
deneyler yaptý. Bu deneylerin
fotoðraflarý arþivlerde, kitaplarda capcanlý duruyor. Ve sonunda bu büyük
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bilgin, öte âlemin varlýðýna ve
medyumlar aracýlýðýyla onlarla iletiþim
kurulacaðýna olan inancýný kitaplarýnda
açýkça dile getirdi. Crookes yalnýz
deðildi. 1882 de Ýngiltere'de her bilim
dalýndan ünlü kiþilerin oluþturduðu
SPR adýyla anýlan "Ruhsal Araþtýrmalar
Derneði'nde" nice araþtýrmalar,
deneyler yapýlmýþ ve yayýmladýklarý
dergide yýllarca elde ettikleri sonuçlarý
Kamuoyu ile paylaþmýþlardý.
Bütün bunlardan çok daha hayati
önemde olaný ise 150 yýldýr gittikçe
artan tempoda insanüstü Rehber Varlýklardan alýnan ve hâlâ alýnmakta olan
"doðru yaþama bilgilerinin" bir kitaplýðý dolduracak hacme ulaþmasýydý.
"Ýyi ama, bunun farkýnda olan, bundan yararlanan ve davranýþlarýný iyilik,
doðruluk, çalýþma, bilgi ve sevgi'ye
yönlendiren kaç kiþi var yeryüzünde
Allah aþkýna" diye itiraz ettiðinizi
duyar gibiyim!..
Size sadece "haklýsýnýz" diyebilirim
ama yukarýdaki "kesme þeker" örneðini
de cevabýma eklerim. O rehber
Varlýklar hiçbir benlik ve gurur davasý
gütmeden sanki hiç yoklarmýþ gibi,
þimdilik sadece elini bardaða uzatan
çok az kiþinin aðzýný tatla doldurabiliyorlar. Ve biliyorlar ki gün gelecek kýþ
geçip yaz gelecek, insanlar bu sefalet,
yýkým ve felâketlerle dolu dünyadan;
bu tatsýz tuzsuz gidiþten usanýp
bunalarak arayýþa girecekler. Ve tada
susamýþ aðýzlarýný onlar için önceden
hazýrlanan þekerli sularla doyasýya tatlandýracaklar. 800 yaþýndaki
Mevlâna'mýz bunu ta o zamanlardan ne
güzel dile getirir:
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“

Ýyi insanlarýn
þarkýlarý,
Ta yukarýlardan aþaðýlara,
güneþin ýþýklarý gibi iniyor.
Ýyi insanlar yaðmur
demiyor, kar demiyor,
Ortalýk kýþ kýyamet,
Kollarý sývamýþlar,
Taze yaz meyveleri
yetiþtiriyorlar.

”

Kur'an-ý Kerim'de 7 uyuyanlar
örneðinde açýkça vurgulandýðý gibi
toplumlar; Hepimizi Sevgisinden
Vareden'in deðiþmeyen ahlâk prensiplerindeki ve bütün semavi dinlerin
özündeki, bütün gülyüzlü
Peygamberlerin dileði:
"Sana yapýlmasýný istemediðini
baþkasýna yapma. Sana ne yapýlmasýný
istiyorsan sen de onu yap!.."
Buyruðuna göre yaþamadýkça,
dünyamýzýn gerçek ve kalýcý bir barýþ
ve düzene kavuþmasýna imkân yok.
300 yýl bir maðarada uykuda tutulan o
yedi yaðýz delikanlý, uyandýrýldýktan
sonra aradan geçen onca zamana raðmen, ilâhî ahlâk bilgileriyle aydýnlanmadýklarý için, toplumlarýnýn ayný
eskisi gibi, bin bir kepazelik, haksýzlýk,
sefalet içindeki o bunalýmlý hayatýný
görüp ne büyük ahh çekmiþlerdi!..
Kendini yoketmenin eþiðindeki yaþlý
dünyamýz, doðru yaþamanýn ilâhî
kurallarýný, yeniden duymaya, benimsemeye uygulamaya çok muhtaç. Dinler,
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kurucularýnýn yolundan þaþýp, incir
çekirdeðini doldurmayan önemsiz
konularda amansýz kavgalara tutuþup;
fesat ve kin peþindeki kötü niyetlilere
alet olup ana istikametlerinden çok
uzaklaþtýðýndan; ancak derin düþünen,
çok araþtýran bir avuç kiþiye yardýmcý
olabiliyor. Geniþ kitlelere doðru yaþamýn ilâhî kurallarýný öðretmek ve benimsetmekte ise çok yetersiz kalýyorlar.
Yeni bir din ve nebi gelmeyeceðini
biliyoruz. Bugünün manevî aydýnlanmasýnda rehber varlýklardan alýnan;
semavî dinlerin ana doðrularýyla tam
bir uyuþma içinde olan ve çaðýmýzýn
eriþtiði bilgi düzeyine paralel yeni bilgilerle de donatýlmýþ tebliðler; çok
önemli bir rol oynayacaktýr. Dünyamýz
son yýllarda bu konuda adeta bir bilgi
bombardýmanýna tutulmuþ durumda.
Ýþte bunlardan biri de KRYON bilgileri. ABD Kaliforniya'da bir gruba
medyum aracýlýðýyla 19 yýldýr bilgiler
veren, Birleþmiþ Milletler de bile
5 celse yapan
Kryon varlýðýn tebliðlerinden
oluþan 8
kitap Akaþa
Yayýnlarýnca
Türkçe'mize
kazandýrýlmýþ
ve çok ilgi
gördüðünden
baský üzerine
baský yapmanýn keyfi-
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ni yaþamýþtýr. Bence asýl keyif duyanlar, baþta Dr. Bedri Ruhselman ve
öðrencisi Dr. Refet Kayserilioðlu
olmak üzere, suda eriyerek kaybolan
kesme þeker misali, Ülkemizde parapsikoloji ve rehberlik bilgilerini dur
durak bilmeden yaymaya çalýþanlar
olmuþtur. Baþlangýçtan beri kuþkusuz
inandýklarý gibi mayanýn tutmakta
olduðunu görmenin bir keyfidir bu!..
Dergimizde, Kryon Rehber Varlýðýn,
Hz. Ýsa'nýn "Daðdaki Vaaz'ýnýn" güncel
yorumlarýyla ilgili pek çok yazým
yayýmlandý. Bu yazýlarýn önemli
bölümlerini kuþbakýþý özetleyerek
toparlamanýn çok yararlý olacaðýný
düþündüm. Çünkü Kur'an-ý Kerim'in
pek çok âyetinde de tekrarlanan
"Daðdaki Vaaz" bildirilerinin iyice
bilinip, benimsenip uygulanmasýna,
söylendiði 2000 yýl öncesinden çok
daha fazla þimdiki günlerde ihtiyacýmýz
var.
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YARADANIMIZ BÝR GÜN
BÜTÜN GÖNÜLLERDE
YER BULACAK
Matta Ýncil'inin 5-8. bölümünde
bizlere aktarýlan "Daðdaki Vaaz'ýn" 5.
bölümündeki 9 cümle "Kutlu
Bildirimler" diye isimlendirilmiþ ve
onlara ayrý bir önem verilmiþtir.
Kryon bir celsesinin neredeyse
tamamýný bu 9 bildirinin güncel yorumuna ayýrmýþtýr. Rehber Varlýk, bu
bildirilerin sýrasýnýn da çok önemli
olduðunu en çok enerji taþýyan birinci
bildirinin:
* Ruhen yoksul olanlara ne mutlu,
çünkü onlar ailedendir. (Göklerin Ülkesi onlarýndýr)
Yüzyýllar boyunca ne yazýk ki çok
yanlýþ anlaþýldýðýný bildirmiþtir. Hz.
Ýsa'nýn burada sanki tevazu sahibi,
alçakgönüllü kimselerden bahsettiði
sanýlmýþtýr. Aslýnda bu bildiride
yücelmiþ, aydýnlanmýþ kiþilerden deðil;
tam tersine henüz geliþmemiþ, olgunlaþmamýþ, ruhen fakir kalmýþ kiþilerden
söz edilmektedir. Yaradan'ýn yeryüzündeki asýl hedefi bu kiþilerdir. Evet,
istisnasýz herkes kendi deneyimleri ve
kendi aklýyla doðru yollarý ruhuna benimsetmesi, yani ruh-tecrübe-akýl-ruh
zincirleme dairesinin iþlemesi ile
olgunlaþacaktýr. Bundan vazgeçilemez.
Ancak yolumuzu kýsaltabilmemiz için,
aydýnlanmýþ kiþilerin bilgiler ve örnekler sunmasýna da çok muhtacýz. Bu ilk
bildiride þu anda yükselmenin ilk
basamaklarýnda olan henüz aydýnlanmamýþ, ruhen zenginleþmemiþ kiþilerin,
asla bu durumda kalmayacaklarý
Resim: “Return of the Prodigal Son”
Rembrandt,(Müsrif Oðulun Geri Dönüþü) 1662

onlarýn da yükselip, aydýnlanarak insan
üstüne hamle yapacaklarý müjdelenmektedir. "Baþkasýný hor tutan, kendini
alçaltandýr" Öndekilerin baþarýsý, geriden gelenleri kýnamak ve küçük
görmek deðil; onlara yardýmcý olarak
kurtulanlarýn sayýsýný artýrmakla
gerçekleþebilir ancak. Kendisi gibi
düþünmeyen herkesi cehenneme týkýverenlerin kulaklarý çýnlasýn!..
Kryon, Ýncil'deki iki oðul meselinde,
babanýn bilge davranýþýnýn Yaradan'ýn
esas dileðinin çok iyi bir örneði
olduðunu söylemektedir. Zengin
babasýndan yüklüce bir para alarak
evinden uzaklaþan ve keyfince yaþayýp,
har vurup harman savurarak bomboþ
günler geçiren hayta oðulun; yaptýklarýna gerçekten piþman olup baba ocaðýna
dönüþünün hikayesidir bu. Hayta oðlunun dönmekte olduðunu gören bilge
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baba, herkesi seferber eder; düðünler,
dernekler, þölenlerle kutlar be dönüþü.
Babasýnýn iþinde özveriyle, gece
gündüz durmadan çalýþan diðer oðul,
babasý gibi bir bilge olmadýðýndan; bu
tantanaya, bu düðün derneðe hiçbir
anlam veremez. Sadakatle hizmet ettiði
halde onun için ne bayram edilmiþ, ne
de þölen düzenlenmiþtir. Bir de þu
hayta kardeþe yapýlana bak. Adalet
bunun neresinde diye düþünür.
Katý bir doðruluk ve adalet
gözlüðüyle bakýnca bu çalýþkan, sadýk
ve tutumlu oðulun; kendisini o savurgan hayta kardeþinden üstün ve ayrýcalýklý görmesini ne kadar yerinde
görürüz deðil mi?!.. Ama bir de Ýlâhî
Plân'ýn yücelmiþ varlýklarýnýn
gözlüðüyle bakarsak; "vicdan plânýnýn"
üstünde bir de "görev plânýnýn"
olduðunu görmekte gecikmeyiz. Bu "az
seçilen" yolda saðlam adýmlarla
yürüyebilmek için tüm insanlara verilen yüce deðeri sürekli hatýrýmýzda tutmalýyýz:
Yaradan'ýn gerçek dileði, yanlýþta
olanlarý yok etmek deðil, onlarý
doðruya çevirmektir. Gerçek iyilerden
beklenen de bu dileðe uygun þekilde
insanlar arasýnda hiçbir ayrým
gözetmeden, O'nun rýzasýndan baþka
hiçbir beklentiye girmeden sonuna
kadar hizmetlerini sürdürmeleridir. O
sadýk, çalýþkan oðula babasýnýn bilgelik
dolu cevabýnda vurgulanan da budur:
"Evlâdým sen daima benimle
berabersin ve her neyim varsa senindir.
Fakat þimdi eðlenmek ve sevinmek
gerekiyor; çünkü senin bu kardeþin

“
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Her insan O'nun
Sevgisinden Yaratýlmýþ
yüce bir deðer, eþsiz bir
varlýktýr. (...)
Her yer bir insanýn, her
insan bir yerin malýdýr.
Ýnsanlar!.. Yerlerinizi ve
deðerlerinizi biliniz!..

(Bizim Celselerimiz)

”

ölmüþtü, hayata döndü; kaybolmuþtu
bulundu" (Ýncil-Luka 15/31-32).
Kryon, bu bildirinin güncel yorumunda, aydýnlanmýþ gönül erlerine ayný
þeyi öðütlemektedir:
"... Bu size þimdi aramýzda yaþayan
aydýnlanmamýþ varlýklara nasýl bakmanýz gerektiðini göstermektedir.
Çünkü bunlar gerçekten de ruhen yoksul olanlardýr. Bunlarýn her biri, aydýnlanmýþ harikulâde ruhlar olma potansiyeline sahip varlýklardýr... Çünkü Ruh
(Yaradan) bu aydýnlanmamýþ varlýklarý
da sizin kadar çok sever. Onlar henüz
ailede deðildirler; ama olacaklardýr. Ve
böylece bu kutlu bildiri ve ona eþlik
eden öðüt þudur ki, kutlama yapýldýðýnda ve aydýnlanmamýþ varlýklar aileye
katýldýklarýnda siz de bayram edin!.."
VURMAYI KIRMAYI,
HUY EDÝNDÝK
Ufacýk hatalarýndan, iþimize
gelmeyen incir çekirdeðini doldurmayan davranýþlarýndan dolayý birbiri-
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Yaþamak
ne güzel þey
Taranta-Babu!
yaþamak ne güzel þey...
anlayarak bir usta kitap gibi
bir sevda þarkýsý gibi duyup
bir çocuk gibi þaþarak
yaþamak...
Yaþamak
birer birer
ve hep beraber
ipekli bir kumaþ dokur gibi
hep bir aðýzdan
sevinçli bir destan okur gibi
yaþamak...
Yaþamak
ne acayip iþtir ki
be ne mene gidiþtir ki
Taranta-Babu
bugün bu
bu inanýlmayacak kadar güzel
bu anlatýlamayacak kadar
sevinçli þey
böyle zor
bu kadar dar
böyle kanlý
bu denli kepaze!..
Nazým Hikmet

mizi ne kadar çok kýrýp geçiriyoruz.
Acaba ne derdi var: Saðlýk sorunu, para
sorunu, eþ sorunu, çocuk sorunu... bu
binlerce sorundan birini mi yaþýyor
acaba?.. Ve acaba bütün bunlardan da
öte çok sevdiði can dostu bir yakýnýný,
yakýnlarda kaybetmenin matemi içinde
kendini bilmez, uyurgezer gibi mi
yaþýyor kardeþimiz?.. Bütün bunlarý bir
lâhza bile düþünmeden trafikteki ufacýk
bir hatasýndan dolayý neler yapýyor,
neler söylüyoruz birbirimize?.. Sokakta
her gün tanýklýk edip kanýksadýðýmýz
olaylar bunlar...
Halbuki Ýsa'dan sonra ikinci yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda üç kýtaya hükmeden
Roma'nýn Ýmparatoru; yani o dönemde
dünyanýn en güçlü insaný olarak 20 yýl
hüküm sürmüþ Marcus Aureliu, önünde
kimsenin duramayacaðý o müthiþ
kudretine raðmen, uyruðundakilere;
bizlerin þimdiki davranýþlarýnýn tam
tersini uygulamaya büyük özen göstermiþti. Stoa inancýný derinden benimseyen bu bilge imparator, neredeyse
2000 yýl öncesinden dünya vatandaþlýðýný ilân ediyordu:
"Ben imparator olduðum sürece
ülkem ve kentim Roma'dýr. Fakat insan
olduðum sürece dünyadýr."
Tüm davranýþlarýný yönlendiren hayat
görüþünü þöyle ifade ediyordu:
"Ýnsanlýðý sev; Tanrý'yý izle. Her þeyi
(O'nun) yasasýnýn yönettiðini anýmsamak her þeye yeter!.."
Her sabah tahtýna çýkmadan önce
þöyle düþünerek kendini yeniden
þartlýyordu:
"Bugün karþýma çýkacaklarýn arasýnda
bin bir derdin içinde çýrpýnan zavallý
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insanlarýn olacaðýný unutmayýp onlara
þefkat, merhamet ve adaletle
davranayým..." Ve tarihçiler onun
hüküm sürdüðü yýllarý Roma'nýn en
mutlu dönemi diye anarlar!..
O büyük söz ustasý, o koca yürek
Nazým Hikmet; aslýnda ne kadar güzel
olabilecekken, birbirimize zehir
ettiðimiz yaþamý ne çarpýcý dile getirir
dizelerinde.
DAÐDAKÝ VAAZIN
ÝKÝNCÝ BÝLDÝRÝSÝ
Ýþte Hz. Ýsa, hepimizi can evinden
vuran; "Evlât acýsý" sözcükleriyle deyimlerimize bile giren acý kayýplarýmýzdan, onun doðurduðu yaslý ve
matemli günlerimizden; taþýdýðý büyük
enerji dolayýsýyla hemen ikinci
bildirisinde söz etmektedir.
* Yas tutanlara ne mutlu, çünkü onlar
huzura kavuþacaklardýr.
Henüz okul öncesi küçük bir çocuk
iken lise son sýnýftaki aðabeyimin
ölümü üzerine yaþadýklarýmýn bugün
bile yüreðimde izi var. Ölümünden
birkaç yýl sonra, þehrimizin uzaðýndaki
istasyona tayin edilen, aðabeyime çok
benzeyen memuru görmek ve hasretimi
gidermek için kaç defa o uzun istasyon
yolunu arþýnlamaktan geri durmamýþtým. Halbuki aðabeyimle birlikte
yaþadýðýmýz o kýsacýk yýllarda ne kadar
hatýramýz birikmiþ olabilir ki?!.. Bir de
birlikte nice yýllar geçirmiþ; acý, tatlý
binlerce aný biriktirmiþ sevgililerin,
eþlerin, kardeþlerin, evlâtlarýn, yakýn
akrabalarýn, dostlarýn... kayýplarýný bir
düþünün!.. Onlarý hatýrlatan en ufak bir
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"Sevgili varlýklar, hiçbir þey
insanýn ruhunu, ölmüþ bir
insanýn yasýný tutmaktan daha
çok etkilemez. Ve ruh (Yaradan)
bunun gayet iyi farkýndadýr;
çünkü yas tutmanýn insanlara
özgü bir þey olduðunu bilir. Ruh
sizin gibi üzülüp yas tutmaz; ama
biz kalbin acýsýndan daha büyük
bir acý olmadýðýný anlýyoruz.
"Bu gece aramýzda yas içinde
olanlar var. Bu gece aramýzda aile
üyesi olarak gördükleri insanlarýn
ölümü yüzünden hâlâ kalpleri
sýkýþan varlýklar var. Sevgililer,
sizin onlarýn gidiþinin yasýný
tutmanýza raðmen bu gece
onlardan bazýlarýnýn bu toplantý
yerini doldurup, size þunu
haykýrdýklarýný bilmenizi
istiyorum: "Biz ebediyiz! Biz
yolumuza devam ediyoruz ve siz
de öyle... Ve biz sizi yürekten
seviyoruz. Sizin üzüntünüzü ve
yasýnýzý görüyoruz ve gidiþimiz
konusunda huzur duymanýzý
istiyoruz. Biz sizin burada
bulunuþunuza, Ruhun yaptýðý
gibi saygý duyuyor ve ayrýca kendi
ebediliðinizi bilmenizi istiyoruz.
Çünkü ölüm diye bir þey yoktur.
Ruh yoluyla sahip olduðunuz
yaþamý kutlayýn ve bizim hâlâ
burada olduðumuzu bilin."
Kryon (III/104)
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olayda, her biri inci tanesi deðerindeki
sicim gibi akan sýcak gözyaþlarýna kim
engel olabilir ki?!..
Her birimizin böyle nice acýlarý ortadayken birbirimize þefkat ve merhametle yaklaþmak dururken, kötülüklerimizle yaþamý: böyle zor, bu kadar dar,
böyle kanlý, bu denli kepaze etmemiz
ne aklýmýzýn, ne gönlümüzün onaylamayacaðý bir þey olmalý...
Rehber Varlýk Kryon "Yas tutmakla"
ilgili bir soruyu þöyle yanýtlýyordu:
"O varlýðýn yasýný tut ve hiç kimsenin
sana bunu yapmamaný söylemesine izin
verme. Bu kesinlikle normal bir þeydir
ve onun yaþamýný onurlandýrmaktýr. O
insaný asla unutmayacaksýn ve bu da
uygun bir þeydir. Sonra yavaþ yavaþ
onun gidiþinin ikinizin dünyaya gelme-
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den önce birlikte kararlaþtýrdýðýnýz bir
þey olduðu gerçeðini anla ve hisset...
Zamanla onun "gerçek yuvasýna"
döndüðüne inanan aklýndaki bilgiyi
kalbine aktar. Onun sadece bir
parçasýnýn gittiðini, ama sevgi enerjisinin seninle birlikte kaldýðýný bil!..
Sen onu istediðin anda hissedebilir ve
iletiþim kurabilirsin. Eðer o isterse,
rüyalarýnda sana karþýlýk verebilir. Bu
çok rastlanan ve çok gerçek bir þeydir.
Sen bizim yürek acýsýný anlayamayacaðýmýzý mý sanýyorsun? Biz sevgiyiz.
Biz insan için yürek acýsýndan daha
büyük bir acý olmadýðýný gayet iyi
biliyoruz." (IV/357)
Gelecek Sayýda: "Daðdaki Vaaz"
bildirilerinin kuþbakýþý incelemesini
sürdüreceðiz.

“Ýlk Matem” [The
First Mourning],
William
Bouguereau
(1825-1905) tuval
üzerine yaðlý boya
1888 (203 x 252)
Güzel Sanatlar
Müzesi Buenos
Aires.
Kabil tarafýndan
öldürülen Habil,
Adem’in kucaðýnda.
Havva ise yanýnda
diz çökmüþ,
kontrolsüz bir
þekilde aðlýyor.
Bouguereau’nun
beþ oðlundan
dördü, sanatçý hayatta iken ölmüþ...
“Ýlk Matem”
tablosu ikinci
oðlunun ölümünden
sonra yapýlmýþtýr.

Savaþýn
Vahþetinden
Barýþ
Kültürüne
Güngör Özyiðit, Psikolog

Kuþlar gibi
uçmayý öðrendik;
balýklar gibi
yüzmeyi öðrendik;
ama kardeþçe yaþamayý
öðrenemedik...
Martin Luther King
Resim: Ýman Maleki
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Bir sayýsýnda "Savaþ ve Barýþ'ý" konu
alan "Geo" dergisi, barýþýn ne denli
olanaklý olduðunu araþtýrýyor.
Adý "bilgelik okyanusu" anlamýna
gelen Tibet'li Budistlerin Lideri Dalay
Lama "Dünya barýþý, bireylerin iç
huzuru yakalamalarýyla baþlar" diyor.
Öylece savaþý insanýn içindeki çatýþmanýn dýþa yansýmasý olarak deðerlendiriyor. Ve savaþýn korkudan kaynaklandýðýný, barýþýn uzlaþma kültürü
ile saðlanabileceðini ileri sürüyor.
Siyasetçi kimliði ile, aþýrý uçlarda olanlarý köprüler kurmaya, orta yolu bulmaya çaðýrýyor. Ýnsanýn aklý ve kalbi ile
olumsuzluklarý olumluya dönüþtürebileceðine, sevginin simyasýnýn bunu
baþarabileceðine deðinerek "Ýlk bakýþta
öyle görünmese bile, gübre de çiçeðe
dönüþebilir" diyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir
sanatçý grubu, silahlarý günlük
yaþamýnýzda kullanýlan eþyalara
dönüþtürerek, bunu bir ölçüde hayata
geçiriyor. Ekibin en genci Goncalo
Mabundo "Bu silahlar birçok insaný
öldürdü. Aralarýnda arkadaþlarým,
amcalarým, kardeþlerim vardý.
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Kullandýðým her parça bir kurbaný temsil ediyor" diyor. Yaptýklarý ilk obje ise,
tüfek ve tank parçalarýndan oluþan bir
sandalye. Bunu, barýþ için gösterdiði
etkin çabalarýndan dolayý merhum Papa
II.Jean Paul'e armaðan ediyorlar.
ÇOCUKLARIMIZIN ÖLÜMÜ
BOÞUNA OLMAMALI
Eski düþmanlarýn nasýl dost olabileceklerini gösteren güzel bir örnek. Biri
Filistin'li, diðeri Ýsrail'li iki barýþta
buluþmasý. Hem de evlât acýsýný aþarak.
6 Ocak 2007'de bir sokak çatýþmasýnda on yaþýndaki Filistin'li kýz çocuðu
vuruluyor. Ve iki gün sonra ölüyor.
Kýzýn naaþý omuzlar üzerinde "Ýsrail'e"
ölüm naralarýyla topraða verilmiyor.
Çünkü Abir'in babasý Bassam Aramin
"Barýþ Savaþçýlarý" isimli örgütün kurucusu. Kýzý öldükten bir gün sonra
Aramin þöyle bir bildiride bulunuyor:
"Çocuðumun ölümünün boþuna
olmasýný istemiyorum. Ve öteki taraf
da, yani Ýsrail'de de benim gibi düþünen kiþiler olduðunu biliyorum."
Bu kiþilerden biri Ýsrail'li Rami
Elhanan. Onun kýzý Smadan
da, 1997'de Kudüs'teki bir
intihar saldýrýsýnda hayatýný
kaybedi-yor. Kýzýnýn ölümünden bir yýl sonra Elhanan,
çocuklarýný veya yakýnlarýný,
bu kanlý çatýþmalarda kurban
vermiþ Filistin'li ve Ýsrail'li
ebeveynleri bir araya getiren
bir hareketin baþýný çekiyor.
O tarihten beri, her zaman bir
Filistin'linin eþliðinde okullarý

Saðda, Rami Elhanan’ýn kolu (54, Ýsrail) onunla ayný kaderi paylaþan Gazi Briegeth’in (42, Filistin) omuzunda
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ziyaret ederek diyalogun önemini
anlatýyor.
Elhan'ýn eþi Nurit, Bassam Aramin'in
eþine, ölüm döþeðindeki çocuðunun
baþýnda beklerken, onu teselli etmeye
ve destek olmaya çalýþýyor. Onlarýn
dostluklarý, kýzgýnlýk ve kinden daha
aðýr basýyor. "Kýzýmýn ölümünün, düþman cepheler arasýnda bir köprü
olmasýný istiyorum" diyor Elhanan.
Barýþ araþtýrmacýsý, diplomat, arabulucu Ýsviçre'li Günther Bachler,
"taraflar birbirleriyle konuþmak istiyor
ve bunun için bir üçüncüye ihtiyaç
duyuyor" diyerek, düþman taraflarý
masaya oturtmaya çalýþýyor. Kazankazan tutumundan hareketle, barýþýn
herkese yarar saðlamasýný, ancak o
zaman kalýcý olabileceðini belirtiyor.
Ve çatýþmayý önlemenin, barýþý saðlamanýn kurumlarla deðil, insanlar yoluyla olabileceðini savunuyor.
AKIL ÝÇÝN YOL BÝR
Çaðýmýzýn bilgin bilgesi Einstein,
savaþa iliþkin olarak þunlarý yazýyor:
"Ýyi bir savaþ ve kötü bir barýþ hiçbir
zaman olmamýþtýr. Ben yalnýzca barýþçý
deðil, bir barýþ savunucusuyum. Barýþ
uðruna ölmek istiyorum. Ýnsanlar savaþa karþý direnmedikleri sürece, hiçbir
þey savaþlarý durduramaz. Barýþ gibi
inandýðýmýz bir dava uðruna ölmek,
savaþ gibi inanmadýðýmýz bir þey için
acý çekmekten daha iyi deðil midir?"
Uluslar arasý Eðitim Örgütü Genel
Sekreteri Van Laewen þöyle bir
özeleþtiride bulunuyor: "Biz öðretmenler, savaþ kültürünün bir kuþaktan
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ötekine taþýnmasýnýn sorumluluðunu
paylaþýyoruz. Yanlýþlarý körü körüne
uyguluyoruz."
Vurdulu-kýrdýlý filmler, çocuk oyunlarý yaparak, çocuklarý ve gençleri þiddete özendiriyor, öldürmeyi sýradanlaþtýrýyoruz. Sonra da þiddet niye gitgide artýyor diye þaþýrýyoruz. Oysa
Niçe'nin dediði gibi, eðer uzun süre bir
canavara bakarsanýz, siz de canavarlaþabilirsiniz.
Ulusal Kurtuluþ Savaþý dýþýndaki
savaþlarýn ne anlama geldiðini, Ulusal
Kurtuluþ Savaþý'mýzýn büyük komutaný
Mustafa Kemal Atatürk dünyaya ilan
ediyor: "Ulus yaþamý tehlike altýna
düþmedikçe, savaþ bir cinayettir." Ve
"Yurtta barýþ, dünyada barýþ" ilkesi ile
dünya barýþýna katkýda bulunuyor.
Halikarnas balýkçýsý Cevat Þakir,
sanatçý sevgisiyle barýþýn yolunu gösteriyor: "Ýnsanlar, dünyanýn, üstünde
savaþýlan deðil, yaþanýlan bir yer
olduðu bilincine eriþtiklerinde savaþlar
önlenir."
Orkestra þefi Rengin Gökmen, ancak
sanatýn insana kazandýracaðý duyarlýlýkla barýþ kültürünü kurabileceðimizin
altýný çiziyor: "Çalgý tutan el, silah taþýmaz... Barýþa ve demokrasiye giden yol
kültürden geçer."
SAVAÞIN BÝLANÇOSU
I. Dünya Savaþý sonrasý, savaþa giren
devletlerin ekonomisi altüst olur.
Ülkeler bombardýmandan harabeye
döner. Yalnýz Fransa'da 300.000 ev
yýkýlýr. Bunu bir buçuk katý ev hasar
görür. Ýþyerlerinin çoðu yýkýlýr. Ayakta
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kalanlar, çalýþtýracak insan bulamazlar.
Çünkü çalýþma çaðýndaki insanlarýn
çoðu ya cephede can vermiþ ya da
sakatlanmýþtýr. Yalnýz Avrupa'da 8,5
milyon insan ölür. Çok sayýda insan
sakat kalýr. Milyonlarca aile ocaðý
söner. Kadýnlar kocasýz, evlâtlar
babasýz kalýr. Avrupa devletlerinin
ABD'ye borcu 6 milyar dolarý bulur.
Hayat koþullarý iyice çetinleþir. Avrupa
iyice fakirleþir. Bütün bunlardan sonra
þu soru balyoz gibi iniyor insanýn
kafasýna: Deðer miydi?!
Gelelim II. Dünya Savaþý'na.
Birincisinden çok daha yakýcý ve yýkýcý
olur. Savaþ altý yýla yakýn sürer. 55
milyon insan ölür. 6 milyon Yahudi
soykýrýma uðrar.
ÇOCUKTAN AL HABERÝ
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý
Japonya'da Maseteka Oseda isimli
çocuk, atom bombasý'ný ve savaþý
sorguluyor: "Savaþ nedir? Barýþ nedir?
Barýþý savunmak için o korkunç Atom
Bombasý gerekli mi? Ýnsanlýkla bilim
niye ayný hýzla ilerlemiyor?
Çözülmemiþ bu sorular içimi kemiriyorlar..."
Dünyayý yöneten büyüklerin bu sorularý yalana kaçmadan nasýl yanýtlayacaklarýný bilemiyorum. Neyse ki yine
bir çocuk yetiþiyor imdada ve þöyle
diyor:
"Bilim, bilim diyoruz. Peki nedir bu
bilim? Þu atom Bombasý da bilimsel
bir geliþmenin ürünü deðil mi? Bir
kerede yüz bin insanýn canýný alan bir
þey, gerçekten bilimsel bir geliþme
midir? Hayýr. Bilim insanlýða yararlý,

uygarlýðý ileriye götüren araçlarýn doðmasýna yardým etmeli. Ayrýca bilimin
görevi insanlýðýn yaþama düzeyini yükseltmektir. Yoksa onu toptan yoketmek
deðil!.."
Aferin sana küçük kardeþ! Sen yarýna
doðru bir umut gibi büyü. Ama ne olur
bir tarafýn hep çocuk kalsýn, saflýðýn
bozulmasýn.
Aslýnda bilimin tek yanlý geliþimi ve
politikacýlarýn bilimin verilerini hayra
kullanacak olgunlukta olmamalarý
bütün bu kötü sonuçlarý doðurdu.
BÝLÝMÝN IÞIÐI
Ne var ki, özellikle 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan sonra sosyal ve ruhsal bilgilerdeki geliþmeler bilimin tek yanlýlýðýný giderdiði gibi, barýþ yönündeki
çabalara da ýþýk tutuyor.
Sosyal psikoloji konuya þu iki soruya
cevap arayarak giriyor: 1- Savaþla
insanýn hangi ihtiyaçlarý karþýlanýr? 2Ýnsanýn inanç ve tutumlarý nasýl olur
da, bu ihtiyaçlarý karþýlamanýn uygun
yollarý gibi görünen savaþlarý yaratýr?
Bir kere insaný saldýrganlýða
sürükleyen engellenmiþ ihtiyaçlar var.
Engellenmiþ kimseler saldýrgan olabilirler. Ve bu saldýrýlar "yabancýlar"
veya "düþman ülkeler" gibi hedeflere
kolayca kanalize edilebilirler. Öteki
ulus veya topluluklarla ilgili düþmanca
inanç ve tutumlarý, o yönde yüzyýllardýr
süregelen yanlýþ bir eðitim ve þartlanmayý da bunlara eklersek tablo tamamlanmýþ olur.
Savaþ çoðu kez bu çeþitli ihtiyaçlarý
doyurma yolu olarak görülür ve bir
bakýma öyledir de. Ama bunlarýn tümü

Çiçekleri ezme yavrum
Çiçek bir yüreðe benzer
Çiçek ezen insan ezer
Sakýn sen kuþ vurma yavrum
En engin bir kardeþlikte
Uçar kuþlar gökyüzünde
Tüfekle oynama yavrum
Þakacýðý bile çirkin
Bir canlýyý öldürmenin
Gel bir çiçek ol sen yavrum
Kendi ülkenin renginde
Þu yeryüzü demetinde
baþka, saðlýklý yollarla da karþýlanabilir.
Sosyal bilimciler çözüm yollarý olarak
halkýn engellenmelerini azaltma,
demokrasiyi iþler hale getirme, ruh
saðlýðýný geliþtirme, insanlarý evrensel
düþünce yolunda eðitme, baðnaz inanç
ve tutumlarý deðiþtirme, partizan
olmayan bir dýþ siyaset geliþtirme,
silahsýzlanmayý saðlama, her ulusun
sorumlu bir þekilde davranýp barýþa
katkýda bulunmasý gibi öneriler ileri
sürülmüþtür. Doðrusu hepsi de denenmeye deðer.
Öte yandan çaðýmýzýn öldürücü güçleri, ayný zamanda caydýrýcý bir rol
oynamayý sürdürüyor. Çünkü ya barbarca savaþarak toptan yok olacaðýz, ya
da barýþ içinde birlikte varolacaðýz.
Yirmi birinci yüzyýlýn, diþi enerjiye
ihtiyacý olduðunu, o nedenle kadýnlarýn
dünya yönetiminde söz sahibi olarak
insan sevgisine dayalý bir barýþý
dünyaya getireceðini öngörüyorum.
Geleceðin barýþçý dünyasýnda, Tahsin
Yücel'in sevgi yüklü dizeleriyle, analar
þu öðüdü vermeli dünya çocuklarýna:
Resim: Ýman Maleki

SETH

Zühal Voigt

"Bizler, enerjiden fikir yaratmak ve bu fikirlerden madde
meydana getirmek için bireyselleþtirilmiþ enerji parçalarýyýz."
"Göz, bizim tahayyülümüzün iç resmini, týpký bir film
projektörünün resmi beyaz perdeye aksettirmesi gibi, maddi
dünyanýn yaþam ortamýna aksettirir. Aðýz sözleri, kulak sesleri
meydana getirir. Bu prensibin zor anlaþýlabilmesinin sebebi,
bizlerin, resmi ve sesi duyularýmýzla alabilmemiz için önceden
var olmasý gerektiðini, kaide olarak kabul etmiþ
olmamýzdandýr. "
"Zamanýn, sizin kendi kendinize koymuþ olduðunuz sýnýrlar
dýþýnda, hiçbir deðeri yoktur. Ýyi niyetle söylüyorum, sizin,
anlamak için zamana ihtiyacý olan birine, zamanýn ne
olduðunu anlatmanýn, ne derecede zor olduðu konusunda,
aslýnda hiçbir fikriniz yok."
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"Kendinizi küçümserseniz þöyle dersiniz: "Ben bedenli bir varlýðým, zaman
ve mekan ile sýnýrlanmýþ kanunlarla
belirlenen koþullarda yaþýyorum.
Çevremin keyfi þartlarýna teslim edilmiþ
durumdayým." Ama küçümsemezseniz
þöyle diyebilirsiniz: "Ben bir bireyim.
Maddi çevremi kendim belirliyorum.
Yaþama koþullarýmý deðiþtirip dünyamý
yaratýyorum. Zaman ve mekana baðlý
deðilim. Bütün varlýðýn bir parçasýyým.
Bende olan herþey, dünyanýn þekillenmesinde rol oynar."
"Ýçinizden hiçbiri, bir bardaðý,
diðerinin gördüðü gibi göremez. Çünkü
her biriniz, kendi bardaðýnýzý, kendiniz
yaratýrsýnýz. Bu yüzden her birinizin,
baþka bir bardaðý olur. Ama her bardak,
baþka bir "Zaman-Mekan-Devamlýlýðý"
içinde var olur. Her birey, kendi "ZamanMekan-Devamlýlýðý"ný kendisi yaratýr. Bu
matematikman ispat edilebilir, bilim
adamlarý, henüz prensibi anlamadýklarý
halde, halen bu sorunu aydýnlatmakla
uðraþýyorlar. "Ýnfinitesimal" denen ve
sýnýr deðerlerine doðru sonsuz küçülen
bir nokta vardýr, iþte bu noktada bütün
bardaklar kesiþir, þayet teoretikman bu
noktayý algýlayabilirseniz, birbirinizin
bardaðýný görmek imkanýný bulabilirsiniz."
"Farzedelim ki rüya görüyorsunuz ve
rüya gördüðünüzün farkýndasýnýz.
Gördüðünüz her rüyada, yüzlerce
senenin geçtiðini görebilirsiniz. Ama siz
uyuyan ve rüya gören kiþi için o anda
zaman geçmemekte, çünkü o anda
zamana baðlý olan üç buutlu realitenin
dýþýndasýnýz. Rüyanýzda geçirdiðinizi
gördüðünüz zaman gibi, her bir hayatýnýzda geçirdiðinizi algýladýðýnýz
zaman, sadece bir aldanmadýr, iç kimliðiniz için zaman geçmemiþtir, çünkü
aslýnda zaman yoktur."
"Sizin zamanýn yapýsý konusundaki
tasavvurunuz yanlýþtýr. Sizin algýladýðýnýz
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þekildeki zaman, duyu organlarýnýzýn size
oynadýðý bir oyundur. Duyu organlarýnýz
sizi, zamaný aþamalý olarak algýlamaya
zorlar ama bu gerçeðin tabiatý deðildir.
Duyu organlarýnýz yardýmýyla gerçeðin
yalnýzca çok azýný, sadece bazý kýsýmlarýný ayni zamanda algýlayabilirsiniz.
Bunun için de size, bir dakika þimdi
buradaymýþ, sonra ebediyen geçmiþ ve
sonra yeni bir dakika gelmiþ ve sonra o
da önceki gibi kaybolmuþ gibi gelir. Ama
bu yanýlmadýr. Evrendeki herþey ayni
zamanda vardýr. Ýlk konuþulmuþ sözler,
hala evrende yankýlanmakta ve sizin
ölçülerinize göre birgün konuþulacak
olanlar da, söylenmiþ durumdadýrlar.
Çünkü bir baþlangýç yoktur. Sizin algýlama biçiminizdir, size herþeyi sýnýrlý gösteren, çünkü sizin algýlamanýz sýnýrlýdýr."
Yukarýdaki sözler, son yýllarda
dünyamýzla iliþki kurmuþ bedensiz varlýklardan, spritüalizmada çýðýr açtýðýný,
hiç þüphesiz söyleyebileceklerimizden
biri olan "SETH"e ait. Bu sözler, onun
bir bilgi deryasýna benzeyen ve uzun
uzun düþünerek okunmasý gereken, kitaplar dolusu bilgilerinden, sadece birkaç
cümle. Seth'in medyumu Amerikalý
Jane Roberts, bu olaðanüstü kiþilikle
temasýnýn nasýl baþladýðýný, þu sözlerle
anlatýyor:
"Çok güzel bir sonbahar akþamý idi.
Yemekten sonra, her zamanki gibi, þiirlerim üzerinde çalýþmak üzere, yazý
masama yerleþmiþtim. Eþim Robert arka
taraftaki atelyesinde resim yapmakla
meþguldü. Kedimiz Willy, mavi battaniyesi üzerinde uyuyordu.
Ben o güne kadarki hayatýmda,
spritüalizma ile hiçbir iliþkisi, en küçük
bir tabiat üstü yeteneði olmayan ve
böyle yeteneði olan hiçkimseyi de tanýmayan bir insandým. Fiziki gerçeklere
inanýyordum. Hayatýmýn yolunun
çizilmiþ olduðunu düþünüyor ve iyi bir
hikaye yazarý olmaya çalýþýyordum.

22

SEVGÝ DÜNYASI

O sonbahar akþamýnda, 9 Eylül 1963
Bu olayý yaþadýðýnda Jane Roberts,
tarihinde baþýma geleceklere, beni daha
dokuz yýldýr bir ressamla evli, yazdýðý
önceden hazýrlayan hiçbir þey olmamýþtý. küçük edebi, bilim kurgu hikayeleriyle
Elimde kalem kaðýt, önümde günün
ve saðda solda yaptýðý geçici iþlerle habelki onuncu kahvesi ile otururken, biryatýný kazanmaya çalýþan, 34 yaþýnda
den biri bana LSD hapý vermiþ gibi, bir
genç bir kadýndýr. Bu deneyimin hemen
dakika içinde, kendimi bambaþka bir
sonrasýnda düþündüklerini þu þekilde
alemde buldum. Kafamýn içine, müthiþ
anlatýyor:
bir güçle , yepyeni fikirlerden oluþan bir
"Baþýma ne gelmiþ olduðunu, o zaman
çýð akmaya baþladý. Beynim sanki muaz- henüz anlamýþ deðildim. Ama hayatýmýn,
zam alýcý kaabiliyeti olan bir radyo istas- bu olayla bir anda kökten deðiþmiþ
yonuna dönüþmüþtü. Sanki bilinmez bir
olduðunu hissediyordum. Aklýma
frekanstan yayýn yapan müthiþ bir enerji
"Vahiy" kelimesi geldi, ama bu çok idkaynaðýna baðlanmýþ,
dialý ifadeden korksanki yayýna
tuðum için, hemen
açýlmýþtým. Çevyine kafamdan attým.
remdeki dünya sanki
Buna raðmen
tül gibi incelmiþ ve
yaþadýðým þeyi en iyi
ben bu tülü yýrtarak
tarif eden deyim bu
bambaþka bir dünyaya
idi."
atýlmýþtým. Bedenim
O Eylül gününde
masa baþýnda oturuyor
yaþadýðý bu olay, bu
ve elim kaðýt üzerinde
genç kadýn vasýtasýyla
delice bir hýzla,
yazýlacak ve kenkafamýn içinde birbiri
disiyle birlikte daha
ardýna þimþek gibi
baþka milyonlarca
Jane Roberts Seth’in medyumu
çakan düþünceleri
insanýn da hayatlarýný
kaydediyordu. Ayni anda birkaç yerde
deðiþtirecek olan "Seth" kitaplarýnýn
gibi hissediyordum kendimi. Beynime
baþlangýcý olur. Zaten Seth de, daha
akan bilginin, hücrelerime iþlendiðini
sonra medyumuna, o günkü olayýn, ilk
algýlýyordum."
temasý gerçekleþtirebilmek için yapýlmýþ
Jane Roberts, olay yatýþýp, tekrar
bir bilinç geniþletmesi olduðunu söyleyekendine geldikten sonra, önündeki kaðýt- cektir.
lara doldurduðu yazýlara, kendi eliyle
Baþýna gelen ve mantýken açýklayakoymuþ olduðu baþlýðý okur: "Maddi
madýðý bu deneyimle, birden tabiat üstü
Kainat Düþünce Yapýsýdýr" Ve bu baþlýkla olaylara meraký uyanan Jane Roberts,
o birkaç dakikada yazýlmýþ olan
"Beþ Duyu Dýþý Algýlama" konusunu
yazýlarýn, yüz sahifeyi bulduðunu hayret- araþtýrmak ve telepati, olaylarý önceden
le görür. Yazýlar dünyanýn, insanýn ve
bilme gibi konularda bir kitap yazmak
evrenin yapýsýný açýklar mahiyette olup,
ister. Ruhlarla konuþmayý araþtýrmak
þimdiye kadar hiç duymadýðý, ilgilenüzere de "Evet.Hayýr tahtasý" denen bir
mediði konulardýr.
gereç temin eder. Bu yöntem, sorulan
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sorulara, o anda irtibata geçmiþ herhangi
bir bedensiz varlýðýn, medyum aracýlýðý
ile, tahtada yazýlý harfleri iþaret edip
cümleler kurdurmak yoluyla, cevap vermesi þeklindeki basit bir yöntemdir. Jane
Roberts o sýrada henüz, kendisinin
medyum olduðunu farketmiþ deðildir.
Sadece araþtýrmak isteði duyar.
Bu yolla yapýlan ilk denemelerinde
mesaj vermeye baþlayan bir bedensiz
varlýk, genç karý kocayý bu yepyeni duruma alýþtýrmak için, önce 1940 lý senelerde ölmüþ biri olduðunu söyler , daha
sonra ise kendisini kýsaca "Seth" olarak
tanýtýr. Ýlk verdiði mesaj þu cümledir:
"Bilinç, çok yapraklý bir çiçek gibidir."
Üçüncü celsede, Seth daha kelimeleri
harf harf göstermekte iken, Jane bütün
cümleyi kafasýnýn içinde duymaya ve
duyduklarýný söylemek için içinden gelen
müthiþ isteðe karþý koyamayarak, Seth'in
aðzýndan konuþmaya baþlar. Ondan sonraki zamanlarda mükemmel bir trans
medyumu olmuþtur artýk. Ne konuþtuðunu ancak celselerden sonra öðrenir.
Celseleri yazarak kaydetmek ve bilgileri
toplamak da, eþi Robert'e düþen ve sonraki yýllarda da sadakatle ve hakkýný vererek yaptýðý bir görev olmuþtur.
Jane Roberts, o güne kadar ölüm sonrasý yaþama inanmayan, reenkarnasyona
saçmalýk gözüyle bakan biri olduðundan,
konuþtuðu þeylerin kendi bilinçaltýndan
gelip gelmediðinden þiddetle þüphe eder.
Bunu anlamak için tanýnmýþ psikologlarý
ve psikiyatrlarý celselerine çaðýrýr.
Onlarýn bilgilerine müracaat eder. Kendi
celselerinden þüphe eden bir medyum
olarak, zaman zaman "Seth"in kendisine
þakayla takýlmalarýna neden olur. Belki
de bu derece müsbet ilimlere baðlý ve her
türlü hurafeden uzak biri olarak özel
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olarak seçilmiþtir bu iþ için. "Seth"in,
kendi bilinç altý olmayýp, baðýmsýz bir
kiþilik olduðunu kabul etmesi, aylar hatta
yýllar alýr. Bu da ancak "Seth"in yorulup
usanmadan, defalarca gösterdiði delillerden sonra gerçekleþir.
Seth'in verdiði bilgilerden derlenen ilk
kitap "Seth Bilgileri" adý altýnda, celselerin baþlamasýndan 5 yýl sonra yayýnlanýr. Sonraki kitaplarý tamamen Seth ele
alýr, baþlýklarý, bölümleri, konularý önceden belirleyerek, satýr satýr yazdýrýr.
Þimdiye kadar Seth'in doðrudan
yazdýrdýðý ve Jane Roberts'ýn yazdýðý
kitaplarýn sayýsý 22 olmuþtur. Bunlarýn
bir kýsmý tamamen tükenmiþtir. Bugün
Amerika'da ve Avrupa'da kurulmuþ Seth
Dernekleri, Seth'in bilgilerini anlamak ve
aralarýnda tartýþmak üzere belli aralýklarla toplantýlar yapmakta, Ýnternet üzerinden birbirleri ile iliþkiye geçmektedirler.
Jane Roberts 1963 den itibaren tüm
hayatýný, kendi vasýtasýyla verilen bu bilgileri aktarmaya, yayýnlamaya adamýþ,
ayrýca 1975 yýlýna kadar Seth bilgilerini
tartýþmak üzere kendi kurduðu bir semineri yönetmiþtir. 1984 yýlýnda, oturduðu
Almira'da, uzun süreli bir baðýþýklýk sistemi hastalýðýndan, henüz 55 yaþýnda
iken vefat ettiðinde, arkasýnda, uzun yýllar, milyonlarca insan tarafýndan okunup
araþtýrýlacak, spritüalizma alanýnda
yepyeni kapýlar açan, felsefe, metafizik
ve hatta bugünkü yeni fizik birimlerinin
alanýna giren muhteþem bir birikim
býrakmýþtýr.
Biz de bundan sonra sözü, daha ziyade
Seth'e býrakacaðýz. Seth'le tanýþýp, onun
söyledikleri hakkýnda, kendi kararlarýnýzý
oluþturmayý da, size.
Alýntýlar: "Das Seth Material"
(Seth Bilgileri) Jane Roberts
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Prof. Dr. BAYRAKTAR BAYRAKLI ile

Kur’an’ýn Iþýðýnda
Söyleþi

Nihal Gürsoy

Nihal Gürsoy - Sayýn Bayraklý,
Kur’an'ý Kerim'in tefsirlerinde, meallerinde bazý farklýlýklar görülüyor. Bu
farklýlýklara neden olan unsurlar nelerdir? Meal ve Tefsir arasýnda nasýl bir
fark vardýr?
Bayraktar Bayraklý - En basit
anlamda açýklamaya çalýþayým. Meal,
anlam anlamýna gelmektedir. Meal
yapýlýrken Kur’an-ý Kerim Ayetlerinin
sadece Türkçe'ye aktarýlmasý hedeflenir. Burada Arapça'yý ve Türkçe'yi
çok iyi bilmek Kur’a’'ý iyi anlamak ve
aktarmak açýsýndan önemlidir. Meal,
çeviri gibi düþünülmelidir.
Tefsir ise herhangi bir Ayet-i
Kerime'deki kavramlarý ve neye iþaret

ettiðini insanlarýn anlar hale gelmesi
için yapýlan açýklama, yorum ve görüþ
bildirme olarak yapýlýr. Çünkü, insanlar
sadece meali okuduklarý zaman Ayet-i
Kerime'yi tam olarak anlamayabilirler.
Kur’an-ý Kerim'in neyi ifade ettiði yaþa
göre, kültüre göre, bilgiye göre deðiþebilir. Ama Ýlahiyat Bilimi ile uðraþan
insanlar Kur’an’ý en iyi þekilde anlayabilmek ve açýklamak durumundadýrlar.
Ýþte bu açýklamalarda zaman, zaman
bazý yanlýþlýklar yapýlabilmektedir.
Tefsir, eskiden beri süregelen bir
gelenektir, yorum bildirebilir. Meal ise,
doðrudan doðruya Ayet-i Kerime'nin
manasýný vermektir. Bazen alimler tefsirden aldýklarý anlayýþla bazý ayetlerin
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nûzul sebebini (gelme sebebi) koyarlar.
Bazen bir kelimeyi Türkçe bir kelime
ile ifade edemediðini düþünür, parantez
içine alarak açýklamaya çalýþýr. Tabii ki
bir dilin, diðer bir dili tam olarak
aktaramamasýndan kaynaklanan sorunlar da vardýr burada. Ben de meal yaptým bunu yaþýyorsunuz, genelde parantez kullanmamaya çalýþtým. Ama en
iyisini yapmak adýna bunu yapýyorsunuz. Her zaman, her þeyin daha iyisini yapmak mümkün. Benim meallerde
gördüðüm bir takým din dýþý açýklamalar var. Meselâ Nûr Suresi'nin 2.
ayetinde zina edenlere yüz deðnek
vurun denirken, mealci oraya tutup
recm ayetini koyar, recm yüz deðnek
vurmaktan çok farklý þiddette bir
hadise biliyorsunuz. (Taþlayarak
öldürme, topraða gömerek taþlama).
Kur’an’da olmayan bir ayeti ilave eder,
bazý meallerde bunu görürsünüz. Veya
tutar bir grup ayetin nûzul (gelmeinme) sebebini koyar, dolayýsýyla bu tür
ilaveler yanlýþtýr, ayetlerin manasýný ve
evrenselliðini daraltýr. Hiçbir mealde
eksiklik yoktur denemez, doðrudan
doðruya meali vermek o nedenle en
iyisidir. Tabii bunun için Kur’an’ýn
kendisini, Arapça'yý ve Türkçe'yi çok
iyi bilmek gerekmektedir.
Nihal Gürsoy - Kur’an-ý Kerim
Bakara Suresi 269. Ayet, "Temiz akýl
sahiplerinden baþkasý öðüt alýp düþünmez", "Enbiya Suresi 18. Ayet ise
"Hayýr, biz hakký batýlýn üstüne fýrlatýrýz, o da onun beynini darmadaðýn
eder. Bir de bakarsýnýz o, yok olup gitmiþtir" diyerek Kur’an hakkýnda insan-
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larýn tutumlarý ve bu tutumlardan
hangisinin insaný doðruya ve gerçeðe
vardýrdýðý Bakara Suresi'nde, Allah'ýn
Kur’an hakkýnda yalan, yanlýþ yorumlar yapanlar için tutumu da Enbiya
Suresi'nde açýkça belirtilmiþ. Sizin de
bu konuda oldukça ciddi çalýþmalar
içinde olduðunuzu biliyorum, görüþlerinizi öðrenebilir miyim?
Bayraktar Bayraklý - Çok önemli
bir konuya deðindiniz, temel bir konu
ve temel bir sorun
yatýyor burada. Bize
sorsalar, "Kur’an niçin
gelmiþtir?" diye. Size
yüzün üzerinde sebep
gösterebilirim, ama hiç
þüphe yok ki bunlardan
en önemlisi insan
aklýnýn önünü açmaktýr.
Ýnsan aklýnýn önü
açýldýkça gönül de
aklýn ýþýðýnda yeþermeye baþlar. Bütün sistem budur. Ben bunu
size þöyle anlatayým. Güz dönemi
gelince Eylül-Ekim aylarýnda aðaçlarýn
yapraklarý dökülür. Bizim memlekette
bu aðaçlarýn yapraklarý çayýra akan
arkýn (su yolunun) önünü kapatýr,
çayýrýn öte tarafýna su gitmez, onun
için orada çimen olmaz. O nedenle,
güz dönemlerinde babam bana derdi ki
"Oðlum git arkýn önünü aç ki, su
çayýrýn sonuna kadar gitsin çimen
olsun" Hurafeler, yanlýþ bilgiler ve
batýl, aklýn önünü kapatýrlar. Önü
kapanan akýl saðlýklý iþleyemez, kendisinden beklenileni gerçekleþtiremez,
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insanýn geliþmesine yeþermesine engel
olur. Su, nasýl çayýra yürüyemiyorsa,
batýlla önü týkanan akýl da Kur’an’da
insanýn hayatýna, davranýþlarýna,
ahlâkýna, bakýþ açýsýna, iliþkilerine v.s.
yürüyemez. Kur’an aslýnda aklý yürütmek, geliþtirmek, büyütmek için
gelmiþtir. Kur’an’ý tam olarak bilmeden yorumlamaya, buna baðlý olarak
fetvalar vermeye kalkýþan kiþiler batýlla
uðraþýyorlar.Kur’an’ý tam bilmek, onun
ýþýðýnda yürümek gerekir, ýþýðýn yoksa
nasýl yürüyeceksin karanlýkta. Allah-ü
Taalâ Kur’an'a nur diyor, ýþýk diyor.
Kur’an bilgisi eksik olunca nefis de
aklýn önünü kapatýyor. Bilgisizlik
böyledir zaten, nefsi azdýrýr. Kur’an-ý
Kerim, akla o kadar önem veriyor ki,
Yunus Suresi'nin 100. Ayetinde "Aklýný
kullanmayanlar mundardýr, pisliktir"
diyor. Bildiðiniz gibi bir ferdi akýl
vardýr, kullanýlmazsa kiþi karanlýða
gömülür, bir de toplumsal akýl vardýr,
toplumu oluþturan fertlerin akýllarýnýn
biraraya gelmesinden oluþur.
Toplumsal akýl da kullanýlmadýðý
zaman o toplum karanlýða batar. Ýþte
batýl, hurafe, v.b. gibi unsurlar bu zihniyetin ürünüdür. Kur’an gerçeði batýl
zihniyetin tepesine inen bir bomba
gibidir aslýnda, batýlý darmadaðýn eder
ama Kur’an bilgisini bilmeyen bir
insan veya toplum kafasýndaki hurafelerin varlýðýný nasýl anlayabilir ki?
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum.
Þu anda toplum olarak Kur’an-ý
Kerim'i anlamýþ ve kavramýþ durumda
mýyýz? Uygulamada ne gibi yanlýþlýklar
yapýyoruz?
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Prof. Dr. Bayraktar Bayraklý - 1947
yýlýnda Güneyce’de (Rize) doðdu. Ýlkokulu ve hafýzlýðýný burada tamamladý. 1968
yýlýnda Ýstanbul Ýmam Hatip Okulu'nu,
1969 yýlýnda Ýstanbul Eyüp Lisesi'ni,
1972 yýlýnda Ýstanbul Yüksek Ýslâm
Enstitüsü'nü, 1977 yýlýnda ise Ýstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü'nü bitirdi.
1972-1977 yýllarý arasýnda Lise öðretmenliði, 1977 yýlýnda Ýstanbul Yüksek
Ýslâm Enstitüsü'nde Pedagojik
Formasyon Dersleri asistanlýðý
yaptý.1980 yýlýnda "Ýslâm'da Eðitim" adlý
teziyle öðretim görevlisi oldu. 1982'de
doktorasýný "Farabi'de Devlet Felsefesi"
isimli teziyle Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü'ndeyaptý. 1983 yýlýnda yardýmcý
doçent, 1986'da doçent ve 1993 yýlýnda
profesör oldu.
1984-85 araþtýrmalar yapmak üzere
Ýngiltere'de, 1985 yýlýnda "International
Visitor" olarak Amerika'da bulundu.
Çeþitli Üniversitelerde konferanslar
verdi. Bu konferanslarý sonraki dönemlerde Ýngiltere, Almanya, Hollanda ve
Belçika'da yaþayan Türk iþçilerine yönelik olarak sürdürdü. "Ýslâm'da Eðitim"
adlý eseri Türkiye Milli Kültür Vakfý
ödülünü aldý..
Eserleri: "Ýslâm'da Eðitim",
"Farabi'de Devlet Felsefesi", "Ýmtihan
Pedagojisi", "Ayetlerin Iþýðýnda Ýman",
"Ýbadet ve Ahlâk Üzerine Sohbetler",
"Kadýn, Sevgi ve Temel Haklar",
"Mukayeseli Eðitim Felsefesi Sistemleri",
"Kur’an'da Deðiþim, Geliþim ve Kalite
Kavramlarý" ve 21 ciltlik "Yeni Bir
Anlayýþýn Iþýðýnda Kur’an Tefsiri"
Ýngilizce yayýnlanmýþ makaleler
Din Eðitimi Araþtýrmalarý Dergisi
Halen Marmara Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi Din Eðitimi Anabilim Dalýnda
Baþkanlýk yapmaktadýr. Ýngilizce ve
Arapça biliyor.
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Bayraktar Bayraklý - Ýstisnalar
elbette var ama toplum olarak doðru
bir yerde deðiliz. Uygulamada Ýslâm
Dini'nden çok Ýslâm Kültürü'nü görüyoruz. Dini ve kültürü biribirinden
ayýrmak þart, ikisini karýþtýrdýðýnýz
zaman periþan olursunuz, periþan da
edersiniz. Çünkü kültür, din haline
gelir. Dinin yerine geçer bu da þirktir.
Din eðitimi ve Din bilgisi, insan aklýný
dinin kaynaðý olan Kur’an’la buluþturmalýdýr. Þu anda Din adýna egemenlik
kültürdedir maalesef. Din adamlarý,
kültür fetvalarý veriyorlar. Mezhebi fetvalar, cemaat fetvalarý, tarikat fetvalarý
veriyorlar. Bunlar, ayrýlýk unsurudur,
hiziptir. Ortada öz diye bir þey kalmamýþtýr, bu en büyük zulümdür iþte.
Tabii ki, Kur’an-ý Kerim de bir kültür
içerisinde gelmiþtir, bu nedenle de
geldiði toplum ve kültür içinde bir
takým sorunlarýn çözümü olan müesseseleri de kabul etmiþtir. Örneðin, süt
anneliði müessesesini bir ihtiyacýn
gereði olarak almýþ kabul etmiþtir. Biz
Kur’an’ýn kabul ettiði kültürel deðerleri
kastetmiyoruz burada. Kur’an hükümleri muhkemdir, açýktýr. Ama kültür
tartýþýlabilir, sorgulanabilir akýlla buluþmuyorsa, Kur’an’la buluþmuyorsa ne
diye hayatýmýza sokalým onu.
Kur’an-ý Kerim'de Allah-ü Taâla, Hz.
Peygamber için "Eðer o peygamber,
benim dinime bir harf ilave etseydi,
kudretimle yakalardým, þah damarýný
keserdim. Siz de bana engel olamazdýnýz" diyor. Bakýnýz ayet gayet
açýktýr, kimsenin Kur’an-ý Kerim'e bir
harf ilave etme veya çýkarma yetkisi
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yoktur, Peygamberimiz de dahil olmak
üzere. Bu hem o zamanki nesil için,
hem þimdiki nesil için önemli bir ayettir. Peygamber efendimiz, Kur’an’da
Din neyi emrediyorsa onu uygulamak
ve öðretmek durumundadýr. Tatbiki
olarak öðretmesi Peygamber'in sünneti
denilen hadisedir. Yunus Suresi'nin 15.
Ayetinde anlatýldýðý gibi,
Peygamberimizi etkilemeye kalktýlar,
peygamberimiz de onlara meyletmeye
kalktý. "Seni tuttum" diyor.Allah-ü
Taâla "Tuttum da yanlýþ fetva vermeni
engelledim. Aksi takdirde dünyanýn ve
ölümün sýkýntýlarýný sana tattýrdým"
Þimdi böyle bir ayetin içinde olduðu
Kur’an için verilen fetvalara bir
bakýnýz, her þey ortada. Kendi dininde
olmadýðý halde varmýþ gibi söyleyenleri
"zalim" ilan ediyor. Allah-ü Taâla. Hem
Allah'ýn dinine inanýyorsunuz, hem ilim
adamýyým diyorsunuz, hem yanlýþ fetva
veriyorsunuz, böyle bir þey olmaz.
Kur’an’da bununla ilgili pek çok ayet
var bilseler, bu kadar rahat konuþamazlardý. "Sakýn ha, dilinizin geliþigüzel
fetva vermesiyle; bu helaldir, bu
haramdýr demeyin, bana iftira edersiniz" diyor. "Ýftira edenlerin felahý
yoktur" Pek çoðu, dini fýkýhtan, Ýslâm
alimlerinin yazdýðý kitaptan öðrenmeye
çalýþmýþ kiþilerin hatalý yorumlar ve
açýklamalar yapmasý doðal zaten, beþer
hata yapabilir. Asýl olan Kur’an’dýr,
oraya bakmak, oradan öðrenmek lâzým.
Kur’an Nahl Suresi'nde açýkça belirtildiði gibi peygamberimizle birlikte bir
görevi üstleniyor, o da þudur. "Sana bu
kitabý niye indirdim, insanlarýn
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aralarýnda ihtilaf ettikleri konularý açýklayasýn, çözesin, ortaya koyasýn" diye
diyor. Bilgisizler ise ihtilafý kendileri
çýkarýyorlar.
Nihal Gürsoy - Günümüze kadar
intikal eden Hadisler için de ayný sorun
söz konusu. Hadisler de de bir ayýklanma yapýlmasý için Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý bir çalýþma baþlatma durumunda. Bu çalýþmalara iliþkin görüþlerinizi alabilir miyim?
Bayraktar Bayraklý - Ben de sizin
gibi duydum sadece. Bu çalýþmalarý
yapanlar kimlerdir, neye göre yapýlýyor
hiç bilmiyorum. Kiþilerin deðil,
Kur’an’ýn esas alýndýðý bir çalýþma netice verebilir ancak. Kur’an’a uygunluðunun tam olmasý lâzým bu çalýþmalarýn saðlýklý olabilmesi için.
Peygamber Efendimiz yaþarken
elbette konuþtu, nasihat etti, söz söyledi, örnek oldu. Bunlarý hiç olmamýþ
gibi farzetmek yanlýþ olur. Diðer yandan da bir yýðýn hurafeyi Peygamber
Efendimiz söyledi diye uyduranlar var.
Hadislerin Kur’a’'a göre DNA testini
yapmak zorundayýz. Biri bana geldi,
kucaðýma bir çocuk verdi "bu
sendendir sahip çýk" dedi. Ben ne
yaparým bu çocuðu sahiplenmeden
önce, "acaba gerçekten benden midir?"
bu çocuk diye derhal DNA testi yaptýrýrým. Eðer DNA testi olumlu netice
verdiyse çocuðu sahiplenirim, deðilse
benden deðildir, burada bir yanlýþlýk
var derim. Teþbihte hata olmaz. DNA'sý
Kur’a’a uyuyorsa, tam uyuyorsa mesele yok alacaðýz, kullanacaðýz.
Uymuyorsa ayýklayacaðýz. Yalnýz,
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Kur’an-ý Kerim bilmeyen bir insan
DNA testi yapamaz.
Nihal Gürsoy - Müslümanlar tarafýndan kutsal bilinen birtakým geceler var,
bu geceler Ýslâm alemi tarafýndan
gecenin anlam ve önemine uygun
olarak kutlanýyor. Kadir Gecesi, Miraç
Kandili, Mevlit Kandili, Regaip
Kandili gibi. Sizin bu geceler hakkýndaki görüþleriniz nelerdir?
Bayraktar Bayraklý - Kur’an-ý
Kerim'de Ýsra Gecesi vardýr. Kadir
Gecesi vardýr. Diðerleri Ýslâm Kültürü'nün ürünü olan gecelerdir. Ýsra Sûresi'nin Kur’an’da yeri ve önemi vardýr.
Ýsra; gece yolculuðu, gece yürüyüþü
anlamýna gelmektedir. Allah-ü Taala,
Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya
eðitim amaçlý olarak yürütmüþ
Peygamber Efendimiz'i. Bu yürüyüþ
esnasýnda ona birtakým ayetlerimi gösterdim diyor.
Nasýl bir yürüyüþ bu derseniz zaman
ve mekan kaldýrýlmýþ; kâinat,
Peygamber Efendimiz'in önüne konulmuþtur. Bir çeþit rüya alemi olarak da
düþünebileceðimiz bir ortam oluþturulmuþtur. Çünkü ayette Allah-ü Taala
"benim sana gösterdiðim görüntüler"
diyor. Ýsra olayý budur, gece vakti
olmuþtur. Kadir Gece'si ise Kur’an’ýn
indirilmesinden çok önceki bir gecedir.
Kâinat yaratýlmadan önce Allah'ýn nasýl
bir Kâinat yaratacaðýný projelendirdiði
bir gecedir. Kur’an-ý Kerim'in gelmesiyle Kadir Gecesi, Kadir Gece'si
olmadý. Daha evvelden Kadir Gece'si
vardý, o gecede Kur’an-ý Kerim de indi.
Mevlit Kandili, Kur’a-'ý Kerim'de yer
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almaz. Ben 1947 yýlýnda doðdum.
Annem doðum günümü bilmiyor, ayýný
biliyor. 600'lü yýllarda Peygamber
Efendimiz'in ana rahmine düþtüðü
günü bilmek, tespit etmek imkânsýzdý,
bugün bile sanýyorum böyle bir þey
tespit edilemiyor. Doðum gününün de
bilinmesi çok zor, ancak doðum yýlý
kültürel olarak anýlabilir. Yalnýz
Kur’an’da böyle bir ayet yoktur.
Nihal Gürsoy - Al-i Ýmran Suresi 52.
Ayet'de "Nitekim Ýsa, onlarda inkârý
sezince, dedi ki: Allah için bana yardým
edecekler kimlerdir? Havariler: Allah'ýn
yardýmcýlarý biziz; biz Allah'a inandýk,
bizim gerçekten Müslümanlar olduðumuza þahit ol" dediler. Burada
Müslüman kelimesi gerçek anlamýný
buluyor diye düþünüyorum. Sizin bu
konudaki görüþleriniz nelerdir?
Bayraktar Bayraklý - Müslüman,
Allah'a teslim olan demektir. Mümin de
Allah'a ve iman esaslarýna inanan
anlamýna gelir. Kitap ehli, kendilerine
kitap verilmiþ olanlardýr. Kur’an’da yer
alan ve almayan peygamberlerin
tamamý Ýslâm içinde görevlerini
sürdürmüþler, Ýslâm dinini oluþturmuþlardýr. Allah'ýn tekliðine ve ahirete
inanan herkes Ýslâm Dini'nin
içerisindedir. Kur’an-ý Kerim bu
konuyu açýk ve detaylý bir biçimde
iþlemiþtir.
Bugünkü Hýristiyanlar içinde de tek
Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanan iyi ve
doðru iþler yaparak O'nun rýzasýný
kazanmaya çalýþan pek çoklarý var,
bunlar dinin özüne sadýk kalmýþ kimselerdir, ben bazýlarýyla tanýþma fýrsatý
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buldum. Yalnýz Ehl-i Kitabýn hepsi bir
deðildir, Meryemoðlu Ýsa'nýn Allah'ýn
oðlu olduðuna da inananlar vardýr.
Katoliklerin inanç biçimi budur. Bu
açýkça þirktir. Ýsa, kendisi böyle bir
þeyi asla söylememiþtir. Bu
Hýristiyanlýðýn özüne de aykýrýdýr.
Nihal Gürsoy - Bir de "Þefaat Ya
Resulallah" kavramý var uygulamada,
bu konuda da görüþlerinizi alabilir
miyiz?
Bayraktar Bayraklý Bu tamamen yanlýþ bir
uygulama oluyor.
Müslümanlarýn,
Peygamber Efendimiz'i
yüceltmek adýna yaptýklarý çok büyük bir yanlýþ. Burada Peygamber'e
dua ediliyor, þefaati
isteniyor, oysa þefaat
ancak Allah'tan istenir.
Bu husus Necm Suresi
26. Ayet'de açýkça belirtilmiþtir. "Göklerde nice melekler
vardýr ki, onlarýn þefaatleri yarar saðlamaz, ancak Allah'ýn dileyip, razý
olduðu kimseye baþka" diyor.
Meleklerine bile kendi rýzasý dahilinde
böyle bir yetki vermiþtir Allah.
Nihal Gürsoy - Mezhepler hakkýnda
da bilginizi rica edeceðiz. Biliyorsunuz
Kur’an’da mezhep adý altýnda geçen bir
kavram yok, oysa uygulamada mezhepler dinin olmazsa olmazý þeklinde aktarýlýyor. Neler söylersiniz bu konuda?
Bayraktar Bayraklý - Kur’an’da
kesinlikle böyle bir þey yok. Bildiðiniz
gibi. Hanefilik, Þafilik, Hambelilik,
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Malikilik, bütün bu mezhepler hep
büyük imamlarýn görüþlerini içerir.
Halbuki bir din Allah'a göre konuþulur,
mezhebe göre konuþulmaz. Biz de
devletin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý,
Hanefi Mezhebi'ne göre konuþmuyor
mu? Diyanet. Hanefi Mezhebi'ne göre
konuþup, fetva vermiyor mu? Bakýn,
Hanefi Mezhebi'ne göre dünyevi
hukuku, Ýslâm hukukunu konuþabilirsiniz. Din konuþamazsýnýz. Dini
ancak Kur’an'a göre Peygamber'in
uygulamasýna göre konuþursunuz.
Mezhepler, imamlarýn görüþlerini yansýtýrlar, imamlar bir yorumdur, fetvadýr
din deðildir. Eðer, Ýmam Þafi'nin,
Ýmam-ý Âzam'ýn, Ýmam Hambeli'nin,
Ýmam Maliki'nin dediði din olursa, biri
diðerinin fikrini ve görüþlerini kabul
etmediði için, bu mezhepler biribirinin
kâfiri olurlar. Bugün yaþanan bu
mezhepler din haline geldi. Ýlim adamý
olarak bizim çabamýz, din de Kur’an'ý,
egemen kýlmak, Hz. Muhammed'i
gölgede býrakmamak. Ýmamlar da
mezhepleri kendileri kurmamýþlardýr.
Meselâ Ýmam-ý Âzam, Kûfe Üniversitesi'ni kurdu, mezhep kurmadý, bir
yol da koymadý. Ardýndan gelenler
onun düþüncelerini, içtihatlarýný,
mezhep þekline dönüþtürdüler. Bu
görüþler din olamaz ancak din kültürü
olarak deðerlendirilebilir. Bunu
söylerken Ýmam-ý Âzam'ý küçümsemek
niyetiyle söylemiyorum, içtihatlarý
Allah'ýn ve Peygamber'in önüne
geçirmemek (Hûcurat-1) adýna söylüyorum. Dini kaynaðý olan Kur’an'dan
alarak en iyi metodu kullanmýþ oluruz.
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Bugün, Þiilik-Alevilik-Vahabilik, Ehl-i
Sünnetçilik. Bunlar din adýna kutsanýyor, herhangi bir alim fetva verirken
"Ben burada Ýmam-ý Azam'a göre
konuþuyorum" diyor. "Kur’an’a göre
konuþuyorum" demiyor. Allah, bütün
bunlarýn olacaðýný bildiði için "Ey
inananlar, Allah'ýn ve Peygamber'in
önüne geçmeyin" diyor.
Bugün Mezhepler, toplum için ayrýlýk
sebebi, inkâr sebebi olmuþlardýr, yanlýþ
içindedirler, Kur’an-ý Kerim'e baþvurdukça mezheplerin hatalarý iyice ortaya
çýkacaktýr.
Nihal Gürsoy - Sayýn Bayraklý, siz
Marmara Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi Din Eðitimi Anabilim Dalý
Baþkanýsýnýz. Okullarýmýzda din eðitimi zorunlu olmalý mýdýr, olmamalý
mýdýr þeklinde bir tartýþma yýllardýr
sürüp gidiyor. Sizin bu konudaki görüþleriniz nelerdir?
Bayraktar Bayraklý - Okullarýmýzda
verilen din eðitimi deðildir, din
kültürüdür. Din kültürü dini anlatmaz,
dinlerin yapýsý hakkýnda bilgiler verir.
Ayný toplumda yaþanan mezhepler
konusunda bilgiler verir. Bu tarz bir
dersle din öðrenilemez. Dinin meselesi,
insaný Allah'ýn kulu yapmak, aklýný kullandýrmak ve ona saðlam bir iman
kazandýrarak bir iç disiplini meydana
getirmektir. Kimse, Kur’an yoluyla
Allah'ý ve O'nun emirlerini anlatmak,
çocuklarýn ruhlarýna sindirmek istemiyor, hattâ bundan kaçýyor. Bunun yerine "Benim mezhebim öðretilsin,
benim mezhebim din kitaplarýna girsin"
amacýný güdüyor. Birileri de kendi
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cemaatinin anlayýþýný gençlerin beynine
kazýmak istiyor. Biz bu öðretim
yapýsýyla, çocuklara verilmesi gereken
ana-baba hakkýný, çocuk hakkýný, yetim
hakkýný, hukuk hakkýný, en büyüðü
Allah hakkýný öðretemeyiz, gönüllere
iþleyemeyiz. Burada saydýklarým kültür
deðil, din ile ilgilidir. Yaptýðýmýz her
þeyi, Yüce Allah'ýn gördüðünü, bildiðini, O'nun bize þah damarýmýzdan daha
yakýn olduðunu iman haline
getirmedikçe, kendilerine içinde
yaþadýklarý topluma ve Allah'a
yabancýlaþacaklardýr. Yetiþtirmekte
olduðun öðrencinin sadece beynine
hitap ediyorsan, bu bir öðretim faaliyetidir. Buna eðitim denemez, denilemez.
Eðitim beynin yanýnda gönül, davranýþ
ve ahlâký da alanýna alan bir faaliyettir.
Sevgi, saygý, iman, sadakat, ahde
vefa, iffet duygusu gibi deðerlerin
meskeni gönüldür. Anlayýþ denilen,
insan þahsiyetinin olmazsa olmazý da
gönülden çýkmaktadýr. Bizler, bu deðerleri iþlemedikçe, gönlün o noktalarýna
deðinip, harekete geçirmedikçe eðitimden bahsetmemiz mümkün deðildir.
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum.
Þimdilerde dinde yeni anlayýþtan söz
ediliyor, sizce ne olmalýdýr dinde yeni
anlayýþ? Görüþlerinizi alabilir miyiz?
Bayraktar Bayraklý - Kur’an
geldiðinden bu yana 1400 yýlý aþkýn
zaman geçti. Ýlâhiyat ve felsefe alanýnda araþtýrma ya da öðretim yapan
fakültelerin yeni felsefeler ve düþünceler üretmesi gerekiyor. Bu üretim yapýlmadýðý için sadece geçmiþte bilgi ve
düþünce üretenlerin fikirleri aktarýlýyor,
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bununla yetiniliyor. Arada bilgi üretme,
düþünme teþebbüsünde bulunan ufku
açýk kiþilere de taklitçiler nefes aldýrmýyor, tükürükle boðuyorlar. Çaðlar
öncesi bilgileri almak, oradan alýp
buraya koymak, baþkasýnýn emeðini
kullanmak en büyük ölçü olmakta,
bunun ötesinde bir düþünce kýrýntýsýna
asla müsaade edilmemektedir.
Bu insanlar, kutsal kitabýmýz
Kur’an'ý, düþünmeyi, aklý kullanmayý,
bilinmeyeni bilinir
hale getirmeyi tercih
etmiyorlar. Oysa bu
ibadetlerin en
büyüðüdür. Kur’an
görünen alem üzerinde
düþünmeye ve netice
çýkarmaya "Tefekkür"
demekte ve akýllý
olmanýn en büyük
delili saymaktadýr. (Ali Ýmran 190-192), Ruh
olgunluðuna ulaþmak,
insan hakký ve diðer
haklar üzerinde düþünmeye de
"Tezekkür" düþünüp, öðüt alarak akýl
etmek anlamýnda deðer veriyor. (En'am
151-153)
Bir olayýn arka boyutunu görebilmek
için kafa yormaya, düþünmeye de
"Tedebbur" demektedir (Muhammed
Suresi 24. ayet) Bütün bu düþünme
þekilleri birer ibadet niteliðindedir.
Çaðýmýzýn teknolojik bilgilerini, fen
bilgilerini, sosyal bilgilerini, toplumsal
sosyolojik bilgilerini iyice inceleyerek
Kur’an’la arasýnda köprüler kurmak,
yeni çaðýn ýþýðýnda Kur’an’ý yeniden
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yorumlamak zor geliyor. Beyni ve aklý
çalýþtýrmak, yeni bilgilere ulaþarak
düþünceler üretmek kolay deðil tabii.
Geçmiþte bilgi ve düþünce üretenlerin
ürettiklerini aktarmak tercih ediliyor.
Aklýnýzý çalýþtýrmazsak, nasýl yeniyi ve
insanlýðý kucaklayabiliriz.
Sorgulamayan, araþtýrmayan beyinlere baþkalarýnýn batýl düþünceleri zincir vurmakta, tutsak haline getirmektedir. Acaba bana söylenilenler doðru
mudur? Sorusunu sormayanlar kendilerini nasýl yenileyebilir, nasýl deðiþebilir, nasýl geliþebilir? Atatürk'ün yaptýðý en büyük devrimlerden biri Kur’an-ý Kerim'i Türkçeleþtirmek olduðu
halde onu hiç eline almayan, okumayan
aydýnlarýmýza ne demeli. Ben kimim?
Nasýl bir varlýðým, nereden geldim,
nereye gidiyorum? Sorusunu sormayan,
cevabýný aramayan bir kimse aydýn olabilir mi? Onun aydýnlanmaya ihtiyacý
vardýr, karanlýklar içindedir. Bir takým
yanlýþ fetvalara ve uygulamalara
bakarak Kur’an'ý okuyup anlamak
gayreti içinde olmamak yanlýþtýr.
Nihal Gürsoy - Bu güzel söyleþi için
çok teþekkür ediyorum, Sayýn Bayraklý
son olarak sizin söylemek istediðiniz
bir þey varsa ilave etmek isterim.
Bayraktar Bayraklý - Var. Ýyice
belirtmek istiyorum ki: Bakara Suresi
2/169'da (Þeytan) hakkýnda bilgi sahibi
olmadýðýnýz þeyleri Allah'a isnat etmeye çaðýrýr. Demek ki, bilmediði halde
Allah'ýn dini hakkýnda konuþan kiþi,
þeytanýn etkisi altýndadýr. Onun oyuncaðý durumundadýr, ona uymuþtur. Al-i
Ýmran 93'e göre Allah'ýn emri, ilâhi
vahyin bulunduðu kitabý getirip ondan
okumaktýr.
Demek ki, din alimi ve görevlileri
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dini konularda fetva verirken Kur’an’ý
getirip onu okumalý ve fetvalarýný
onunla ispat etmelidirler.
Din ve ahlâki alanda neyin doðru,
neyin yanlýþ, neyin iyi, neyin kötü,
neyin hak, neyin batýl, neyin helâl,
neyin haram, neyin faydalý, neyin
zararlý olduðu konusunda keyfi, sübjektif hükümler vermek kimsenin harcý
deðildir. Din alaný, felsefe alaný gibi
deðildir. Dini koyan, getiren Allah,
felsefeyi üreten ise insandýr. Allah'ýn
hükmü bilinmedikçe din hakkýnda
hüküm verilemez ve verilmemelidir.
Günümüzün din alimi ve görevlileri,
dine olan saygý ve sevgilerini bilmeden
fetva vermemek þeklinde ifade
etmelidirler. Birilerinin menfaatine,
dostluðuna, beðenisine kapýlarak, nefislerine uyarak dinde fetva vermek
Kur’an'a göre ciddi boyutta günahtýr.
Dinler hakkýnda yapýlan konuþmalarýn, aldatmalarýn, dayatmalarýn,
dogmatik öðretilerin temelinde dinlerin
mukayeseli bir þekilde bilgiyle tetkik
edilmemesi, araþtýrýlmamasý ve ortaya
konulmamasý yatmaktadýr. Eðer kutsal
kitaplarý tarafsýz bir bakýþ ve tanýmla
araþtýrýp, kendi kitabý ile mukayese
ederek kabulleri belirlemek, belki de
insanlýðýn eriþeceði erdem ve seviyenin
zirvesi olacaktýr. Bunu yapamayan din
alimi ve görevlileri insanlarý ayartarak,
aldatarak kendi din ve gruplarýna
çekme gayretine gireceklerdir. Zaten
geçmiþte girmiþlerdir de, böyle olunca
ayrýlýk, hizip, zulüm alýyor dinin yerini.
Güzel ve güvenli yarýnlara diyerek
okuyucularýnýza saygý ve sevgilerimi
iletiyorum.
Nihal Gürsoy - Ben de tekrar
teþekkür ediyorum.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Geçmiþ
Hayatýn
Ýzini Sürmek
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman çocuklarý Chase ve Sarah'ýn yaþadýðý ilginç olayýn
ardýndan geçmiþ yaþamlarýn iyileþtirici etkileri üzerinde ilave kaynaklara ihtiyaç duymuþ
ve bu amaçla yaptýðý araþtýrmalar neticesinde karþýsýna Dr. Ian Stevenson isimli bir
psikiyatrýn yazdýðý bir kitap çýkmýþtý. Kitapta çocuklarla ilgili bir çok çarpýcý vaka bulunmasýna raðmen yazarýn, ortaya koyduðu aþýrý bilimsel yorumlar nedeniyle sýradan
okuyucularýn ilgisinden çok bu konuda araþtýrmalar yapabilecek olan diðer kiþilerin
ilgisini çekmeyi hedeflediði açýkça belli oluyordu. Bu ay konumuza kaldýðýmýz yerden
devem ediyoruz.
Dr. Ian Stevenson bir
týp doktoruydu ve bir
psikiyatr idi ama kariyerinin henüz baþlarýndayken kendisini hem
Freud'un ekolünün hem
de davranýþsal psikolojinin büyüsünden kurtarabilmiþti. Bir ikon
düþmaný olan Stevenson
her iki teoriyi de bilimsel
olmadýklarý, sýnýrlayýcý
olduklarý ve insanlarý
yanlýþ þekilde yönlendirdikleri için kabul
etmediðini açýkça ve
cesurca beyan etmiþti.

Bilindiði üzere her iki
teoride de o zamanýn
entelektüel çevresinin
göz bebeðiydi. Stevenson
insan kiþiliðinin geliþmesine etken olabilecek
diðer teorileri araþtýrmaya baþladý. Yaptýðý
araþtýrmalar neticesinde
ise parapsikolojiyi
keþfetti. Parapsikoloji
zihnin telepati gibi daha
ileri halleri ve fiziksel
ölümden sonra geriye
kalan ruh hakkýnda
objektif kanýtlar bulmaya
çalýþan bir bilim dalý idi.

Dr. Stevenson,
Parapsikoloji literatürünü
karýþtýrýrken çocuklarýn
spontan geçmiþ hayat
anýlarýyla ilgili birbirinden ayrý ve daðýnýk
bir kaç rapor bulunduðunu keþfetti.
Araþtýrmasýný daha da
derinleþtiren Stevenson,
gazetelerde yayýnlanmýþ
olan 44 tane benzer vaka
buldu. Hepsi de anomali
olarak rapor edilmiþler
ve üzerlerinde fazla
durulmamýþtý. Stevenson
bu vakalarý tek tek analiz
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etmeye ve özetlemeye
baþlayýnca, aralarýnda
pek çok benzer noktalarýn bulunduðunu
keþfetti. Vakalarýn oluþturduðu ortak model bunlarýn muhtemelen gerçek
olduklarýný ve salt bu
nedenle de üzerlerinde
daha da derin araþtýrmalar yapýlmasý gerektiðini iþaret ediyordu. Bu
vakalar üzerinde iyice
çalýþtýktan sonra reeenkarnasyon hakkýnda
güçlü ve yeni kanýt
ortaya koyabileceðine
inandý. Çocuklarýn geçmiþ yaþam anýlarýyla ilgili sistematik bir çalýþma
daha önce yapýlmamýþtý.
Stevenson 1961 yýlýnda
Hindistan'a gitti. Amacý
tek bir yeni vakayý
incelemek ve daha önce
bu konuda yayýnlamýþ
olduðu bazý vakalarýn
geçerli olduklarýný ortaya
koymaktý. Oraya varmasýnýn hemen ardýndan
bir sürprizle karþýlaþtý.
Amerikalý bir hocanýn
çocuklarýn geçmiþ hayatlarýyla ilgilendiði haberi
her yere yayýlmýþ ve
insanlar karþýsýna yeni
vakalar getirmek için
çalýþmalara baþlamýþlardý
bile. Ýlk beþ hafta içinde
karþýsýna incelenmeye
deðer 25 vaka çýkmýþtý
bile. Ve üç yýl içinde bu
vakalarýn sayýsý 400'ü
bulacaktý. Bu, kariyerinin
sonuna kadar kendisini
meþgul edebilecek bir

projeydi. Stevenson'un
ardýndan diðer araþtýrmacýlar da onun metodlarýný
kullanarak benzer
sonuçlarý aldýlar.
Yetiþkinlerin geçmiþ
anýlarýný kanýtlamak
imkansýzdý ve bir
yetiþkinin anlattýðý þeyleri her hangi bir kitaptan, filmden ya da
TV'den alýp-almadýðý
þüphe götürebilirdi. Ama
diðer yanda çocuklarýn
geçmiþ yaþam anýlarý,
yetiþkinlere nazaran daha
saf ve temizdi.
STevenson yaptýðý
araþtýrmalarý sadece
spontan anýlarla sýnýrlandýrmýþtý. Böyle bir
yöntemde çocuk dýþarýdan her hangi bir telkin
almadan ya da hipnoza
sokulmadan geçmiþ hayatýna dönebiliyordu.
DR. Stevenson'un
incelediði, dosyaladýðý ve
yayýnladýðý vakalar
savunduðu fikri kanýtlayacak kadar çoklukta ve
aðýrlýkta idiler.
Stevenson'un Hindistan
ziyaretinin ardýndan
yapýlan diðer çalýþmalarla tüm dünyadan bu
konuda 2600 adet vaka
toplandý. Vakalarýn çoðu
Güney Asya'dan gelmiþti
ama bir çoðu da Orta
Doðu, Afrika, Avrupa ve
Amerika'dandý.
"Reenkarnasyon
Vakalarý" isimli dört ciltlik kitabýnda Stevenson,
65 vakayý tüm detay-

larýyla inceleyebilmiþti.
GEÇMÝÞ HAYATIN
ÝZÝNÝ SÜRMEK
Stevenson'un yazým
stilindeki karmaþýklýðý
bir kez deþifre ettikten
sonra, kitaplarýndaki dramayý yakalayabilmiþtim.
Vakalar adeta birer
dedektif hikayeleri gibiydi. Kendisi de yardýmcýlarýyla birlikte baþ
dedektif görevini üstlenmiþti. Stevenson bu
amaçla üçüncü dünya
ülkelerinin en uzaktaki
en yoksul köylerine
kadar gitmiþti. Bu macerasý sýrasýnda karþýsýna
tehlikeli durumlar çýkmýyor da deðildi.
Stevenson detaylar üzerinde durmayý seviyordu.
Stevenson'a göre bir
vaka çocuðun geçmiþ
hayatýný tüm detaylarýyla
hatýrlayabildiði zaman
çözülmüþ oluyordu.
Böylece çocuðun bir
önceki hayatýný, ölmüþ
kiþininki ile karþýlaþtýrabiliyordu. Böylece elinde
800'den fazla sayýda
kanýtlanmýþ ve çözülmüþ
vaka birikmiþti.
Bu vakalar nereden
geliyordu? Stevenson,
spontan anýlarýn doðal
fenomeni üzerinde
çalýþtýðý için, bunlarýn bir
klinik ya da laboratuarda
üretilmesi de imkansýzdý.
Stevenson, vakalarýn
kendisine gelmesini bek-
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lemek zorundaydý.
Bundan dolayý da
dünyanýn her hangi bir
yerinden kendisine
gelebilecek bilgileri (bu
konuda yardýmcýlarý ve
meslektaþlarý ona bilgi
akýþýný saðlýyorlardý)
bekliyordu. En fazla
vakanýn Hindistan'da
bulunmasýnýn nedeni,
Stevenson'un veri toplama aðýnýn daha çok
Hindistan'da yayýlmýþ
olmasýndan kaynaklanýyordu.
Bu vakalarýn her biri
küçük çocuðun - ki
genellikle bu çocuk iki
ilâ dört yaþýnda oluyordu. Baþka bir kimsenin
etkisi altýnda kalmadan
geçmiþi hakkýnda konuþmasýyla baþlýyordu.
Çocuk ailesinde hiç kimsenin daha önce adýný bile bilmediði kiþilerden ve
yerlerden bahis ediyordu.
Bu çocuklar çoðunlukla
geçmiþ hayatlarýnda trajik bir ölüm neticesinde
hayatlarýný kaybetmiþ
oluyorlardý. Bazý ekstrem
vakalarda ise çocuk anne
ve babasýna kendisinin
farklý birisi olduðunu,
baþka bir köyde yaþayan
bir eþe ve çocuklara
sahip olduðunu söylüyordu.
Çocuk, ayný anýlarý yýllarca anlatmaya devam
ediyordu. Bu arada
ailesinin sert tepkileriyle
de karþýlaþabiliyordu.
Stevenson bu vakayý
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iþitmesinin hemen ardýndan aile üyeleriyle, akrabalarla, diðer köylülerle
görüþmeler yaparak bu
vakanýn geçerliliðini
kanýtlamaya çalýþýyordu.
Ýkinci elden gelen bilgilere asla itibar etmiyor
çocuðun söylediklerini
bizzat iþiten kiþilerle
görüþmeyi yeðliyordu.
Aileye aylar ve yýllar
sonra bile sürpriz
ziyaretler yapýyordu.
Stevenson hata yapmaktan kesinlikle kaçýnan bir araþtýrmacýydý.
Beþ dil bilmesine raðmen, gittiði yörenin dilini bilmiyorsa eðer, yanýna iki ve hatta bazen üç
tane tercüman alýyordu.
Bunun dýþýnda yaptýðý
tüm konuþmalarý teybe
kayýt ediyordu. Fotoðraf
çekiyor ve gördüðü her
hangi bir kanýtý asla gözden kaçýrmayarak hemen
yazýlý bir döküman haline
getiriyordu. Bir doðum
iþareti gördüðünde
hemen fotoðrafýný çekiyordu.
Ziyaretinin hemen
ardýndan ise topladýðý
notlarý bir araya getiriyor
ve anýlarýn bir kronolojisini oluþturuyordu. Bu
arada aralarýnda oluþan
boþluklarý tespit ediyordu.
Ayný titizlikle, þahitlerin aðzýndan iþittiklerini bir araya getiriyordu.
Bulduðu bulgularý
çocuðun önceki hayatýn-

daki kiþinin bilgileriyle
kýyaslýyordu. Stevenson
bu çalýþmalarýnda yüzde
90 oranýnda tam isabet
kayýt etmiþti.
Stevenson bir vakayý
yayýnladýðý zaman, bulduðu her bilgi en ince
ayrýntýsýna kadar orada
bulunurdu. Keþfettiði
boþluklarý tüm olumlu ve
olumsuz bakýþ açýlarýyla
incelerdi. Stevenson'un
amacý, tüm uydurma bilgileri tek tek ve kanýtlarýný sunarak elimine
etmek ve süreci okuyucularýyla birebir paylaþmaktý. Bazen sayfalarca
sürebilen bu kanýtlama
uðraþýsý elbet ki okuyucunun hýzýný da azaltan
bir faktör teþkil edebiliyordu.
Stevenson'un özelliklerinden birisi de çocuklarýn söyledikleri ya da
yaptýklarý þeylere
olaðanüstü þeylermiþ gibi
yaklaþmamasý ve bunlardan her hangi bir heyecan duymamasýydý.
Benim açýmdan inanýlmaz güzel ve olaðanüstü
sayýlabilecek bir vaka
ise, STevenSon'un iþte bu
yorucu titizliðinden kaynaklanan teknik verileri
ve yorumlarý arasýnda
kaybolmuþ gitmiþe benziyordu. Bu vakanýn adý:
"Tatlý Swarlanta" idi.
Gelecek ay: Konumuza
TATLI SWARLANTA
baþlýðý altýna devam edeceðiz.

ELFLER DÜNYASININ
GERÝ DÖNÜÞÜ
Çeviren: Arýn Ýnan
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KIRAEL: Ýyi akþamlar. Her birinizin
çýktýðý evrim yolculuðu sizi þimdi
buradaki enerji akýþýna ve adýna insan
ýþýðý denilen vibrasyona getirmiþ
durumda. Iþýðýnýzýn yarattýðý tecrübeler
ve kat ettiðiniz yolla Yaratýcýnýza ne
denli büyük bir hediye sunduðunuzun
farkýnda mýsýnýz?
Yaratýcýnýz kendi
ýþýðýnýn bir kýsmýnýn
böylesine muhteþem bir
yolculukta kullanýlýyor
olmasýndan dolayý
önünüzde küçülüyor.
Þimdi sizinle geçmiþe
doðru süzülelim. Sizin
ölçtüðünüz Zaman, var
oluþun tek ölçüsü
olmayabilir. Sizin
Zaman'ýnýz, gerçekliðinizin etrafýna bir çok
sýnýrlar koymuþtur. Ben
size düþünce kalýplarýnýz
tarafýndan kýsýtlanan bir
Zaman'dan deðil, daha
çok bilinç realitesinin de
ötesine doðru geniþleyen
bir Zamandan söz edeceðim. Bugün size, uzun
zaman önce Dünya
Gezegeninde dolaþmýþ
olan bir enerji topluluðu
hakkýnda konuþmayý
seçiyorum. Bu harika
enerji topluluðunun adý:
"Elfler" dir. Elf topluluðu baþka bir bilinç
düzleminde var olmaktadýr. Iþýktan yaratýlmýþ
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olan bu güzel varlýklar bir çok farklý
realitelerde yaþamaya devam etmektedirler. Ýnsanlarýn çoðu Elflerin
dünyasýný hayal gücünün eseri olarak
görürler. Týpký üç boyutlu gözleriyle
göremedikleri için melekleri de yok
sayan insanlar gibi. Yine de, en az siz
de benim gibi bu konuþmamý dinlemek
üzere bir çok meleðin bu odayý doldurduðunu biliyorsunuz.
Sizi zaman içinde geriye doðru
götürürken, zihninizi üç boyuttan kurtararak onu gerçek doðrunun bulunduðu Ana Kaynak'a baðlamanýzý istiyorum sizden. Þimdi Zaman'ýn en baþýna,
yani o harika Elf topluluðunun
dünyanýza gelmeden önceki zamana
dönelim. Elfler o zamanlar, sizinkine
çok benzeyen bir dünyada yaþadýlar ve
týpký sizin gibi tekamül etmek zorundaydýlar. Ve týpký insan topluluðu gibi
onlar da bölündüler. Elfler birbirleri
arasýndaki farklýlýklara ve yaþam tarzlarýna takýldýlar. Onlar da insanlar gibi
deðiþik renklerdeydiler. Koyu renkli
Elfler, parlak renkli Elfler, yeþil, beyaz
ve altýn sarýsý renginde olan Elfler
vardý. Ve zaman içinde bu renklerden
birinin diðerlerinden üstün olmasý
gerektiðine inandýklarý için aralarýnda
bölünmeler baþladý.
Dostlarým, bu bölünme öylesine
derindi ki, Kosmos'un güzel gerçekliðinin içine daðýlarak kendi baþlarýna
kalabilecekleri yerler aramaya
baþladýlar. Ve yeni bulduklarý yerlerde
kendilerine eklenen yeni Elf formlarýyla birlikte harika bir ýþýk kaynaðý oluþturmaya devam ettiler. Ve týpký sizin
gibi, tekamül yolunda ilerlemeye
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baþladýlar ve bu tekamül süreci
aralarýndan renk farklýlýðýna tahammül
edemeyen hiç bir topluluk kalmayana
kadar devam etti. Elfler öyle bir seviyeye geldiler ki, kendilerini gökkuþaðýný oluþturan muhteþem renklerin bir
karýþýmý olarak algýlamaya baþladýlar.
Evet, onlar da týpký sizin þimdi yaptýðýnýz gibi geliþtiler ve savaþlarýn asla
bir çözüm olmadýðýný anladýlar. Onlar
barýþý buldular. Bu öylesine güçlü ve
kuvvetli bir barýþtý ki kalplerinde o
güne deðin hiç hissetmedikleri huzuru
ve dinginliði buldular. Þuna kesinlikle
inanmanýzý isterim ki, dostlarým, siz
onlara çok benziyorsunuz ve siz de
týpký onlar gibi o uyumlu ýþýðýn, huzurun, hakkýnýz olan bereketin ve bolluðun ve barýþýn arayýþý içersindesiniz.
Ve Elfler týpký sizin gibi sizin hizmetinizde olabilmek için yeryüzünde
dolaþmaktadýrlar bugün. Çok zaman
önce Yaratýcýnýn o güzel ýþýðý hayata
geçirebileceði farklý gezegen sistemlerinin arayýþý içindeydi. Ve çok uzun
zaman önce yaratmýþ olduðu Dünyanýzý
buldu. Oraya mineralleri ve bitkileri
getirdi. Ancak hayvanlar ya da insanlarýn büyüyüp çoðalmalarý için o an bir
neden görmedi. Dünyanýz, çaðýldayan
ýrmaklarýyla, köpük köpük akan
dereleriyle, büyük ormanlarýyla, yaþlý
aðaçlarýyla, çayýrlarýyla, muhteþem
mevsim döngüleriyle duyularýn
ötesinde bir yolculuða çýkmýþtý sanki.
Elfler iþte tam da bu zamanda
Dünyanýzý denemek istediler. Onlar
Dünyasal varlýklar olmadýlar çünkü o
zamanlar gezegeninize Dünya
denilmiyordu. Gezegeninizin adý bir
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kaç bin yýl önce konulmuþtur. Çok
önce ona "Gerçeklik" ya da Raili Tati
deniliyordu. Elflerin dünyanýzda
yaþadýðý yýllardan dolayý bu ismi
almýþtý.
En güzel Elf topluluðu dünyanýzda üç
kademeden oluþan bir bilinç düzeyinde
yaþadý. Birinci bilinç düzeyini paylaþanlar Raili Tati gezegeninin koruyucularý oldular. Tarlalarý ektiler,
gýdalarýný ürettiler ve kendilerine evler
inþa ettiler. Yani mümkün olabilecek
her þeyi yaptýlar. Ýkinci bilinç düzeyini
paylaþanlar, gücü ellerinde tutan
savaþçýlar ve elitler oldular. Bunlarýn
vazifesi iþçi sýnýfýný korumaktý. Üçüncü
bilinç düzeyinde ise ruhsal sýnýf yer
alýyordu. Bunlar savaþçý sýnýfa göre
daha yüksek titreþime sahiptiler ve bu
nedenle de hiç bir korumaya ihtiyaçlarý
yoktu. Ruhsal sýnýf sizin kitaplarýnýzda
ve filmlerinizde sýkça iþittiðiniz ve
gördüðünüz sýnýftýr. Bu iyi tanýmlanmýþ
üç bilinç kademesinin ya da enerji
modelinin birbirine karþý öylesine
büyük sevgileri vardý ki birbirlerinin
hizmetinde olmaktan baþka bir þey
düþünemiyorlardý.
Büyük bir Elf topluluðunun gezegeninizi en son ziyareti Lemuryalýlar
zamanýnda olmuþtu ki, bu sizin
hesabýnýza göre yaklaþýk 50.000 sene
öncesine rastlamaktadýr. Evet, onlar
günlerden bir gün yeryüzü insaný diye
çaðrýlacak olan yepyeni bir ýrk, yepyeni
bir enerjiyle gelmiþlerdi. Ýnsanlarýn ve
Elflerin, ayný kaynak ve ýþýkta harmanlanmasý Lemurya medeniyetinin ilk
baþlarýnda olmuþtu. Elfler kendileriyle
birlikte öylesine bir geliþmiþlik getir-
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miþlerdi ki, bu her iki toplum için de
muhteþem bir aydýnlanma meydana
getirmiþti. Elfler ve insanlar o zamanlarda harmanlandýlar ve birbirlerine
benzediler. Irklarý birbirlerine yakýn
oldu. Siz þimdi onlarla buluþmayý
dileyin, onlara dokunmayý dileyin. Þu
anda bile onlardan epeycesi bu odada
bizimle beraberler. Elflerin birçoðunun
sivri kulaklarý vardýr ama bu hepsinin
böyle olduðu anlamýna gelmez. Onlarý
tanýmak istiyorsanýz, sadece gözlerine
bakmanýz yeterlidir. Çünkü onlar size
bakýþlarýyla sevgi titreþimleri göndereceklerdir.
Elfler henüz dünya gezegeninde
kendilerini göstermemektedirler çünkü
insanlarýn buna hazýr olduklarýndan
emin deðillerdir. Lemuryalýlar
zamanýnda, Elfler baþka bir bilinç
düzeyinde titreþim yayan ilk toplum
oldular ve onlar kendi dünyalarýný
sizinkine açtýlar. Onlarýn dünyasý
sizinkine çok benziyordu. Evet, sevgili
dostlarým, onlarýn boyutu bir kaç istisna dýþýnda, sizinkine çok benzemektedir. Onlarýn gökyüzü her zaman pýrýl
pýrýldýr. Onlarýn atmosferi nefes almaktan hoþlanmayacaklarý hiç bir kirli
nesne ile dolu deðildir ve keza su sistemleri de mükemmel bir þekilde temizdir.
Onlarýn yaþadýðý bu dünyanýn nerede
olduðunu bilmek isterseniz, kalplerinizi sonuna kadar açýp benimle birlikte onlarýn boyutuna sýçramanýz
gerekir. Ýþte o zaman ýþýktan oluþmuþ
bir orman görürsünüz. Bu ormanda
binlerce yýldýr orada yaþayan aðaçlar
vardýr. Yemyeþil renkteki geniþ çayýr-

Yakýn bir tarihten beri Dünya
gezegenine büyük enerjiler
gönderilmekte ve insanlara henüz
açýlmayan kaynaklardan bilgiler
aktarýlmaktadýr. Bir çok büyük
enerjinin ayný anda dünyamýza
gönderilmesine bir tesadüf gözüyle
bakýlmamasý gerekir.
Çünkü insanlarýn olaðanüstü bir
þekilde deðiþmesinin ve
geliþmesinin artýk zamaný gelmiþtir.
1980'lerin sonlarýnda ise Kýrael
adýnda bir bedensiz varlýk, Kahu
Sterling’in medyumluðu ile bilgiler
vermeye baþladý. Kirael’in erkek
bir medyum kanalýyla insanlarla
irtibat kurduðundan dolayý erkeksi
bir enerjiye sahip olduðu
düþünülüyordu ancak o, kendisinin
ne eril ne de diþil bir enerjiye sahip
olduðunu söyledi. Çünkü onun
enerjisi baþka bir boyuttan gelen
bir çeþit ýþýk formuydu.
Kirael, insanlara þifa vermek,
onlarýn tekamüllerine hýz katmak
ve bilinçlerinde büyük bir sýçrama
gerçekleþtirmelerine yardýmcý
olmak amacýyla ýþýðýný dünya
gezegenine adamýþ olan sevgi dolu
usta bir rehber varlýktýr. Yedinci
boyuttan gelen Kirael'in aktardýðý
bilgelik dolu ve geleceðimize yön
çizebilecek derecede önemli olan
mesajlarý medyum Kahu Fred
Sterling tarafýndan insanlara
ulaþtýrýlmaktadýr.

Kýrael, yeryüzüne ve üzerinde
yaþayanlara yardýmcý olmak ve
onlarý yepyeni ve derin bir evrimsel
deðiþime hazýrlamak yani bilinç
seviyelerinde büyük bir sýçrama
yapmalarýný saðlamak üzere
gelmiþtir.
Kýrael'e göre bu büyük deðiþim
yeryüzünün kendisini dengelemesi
ve kütlesel biçimde oluþacak olan
evrim hareketinin yeni bir boyuta
taþýnabilmesi için kendisini
hazýrlamasý ile birlikte ortaya
çýkacak olan büyük bir neþe ve
coþku halidir.
Kýrael biz insanlarýn kendi
kaderimizden sorumlu olduðumuzu
ve hepimizin içinde, temelinde
korkudan ziyade sevginin bulunduðu
bir hayatý yaþamaya karþý büyük bir
özlem bulunduðunu söylemektedir.
Kýrael, kadim bilgeliðin
sýrlarýndan olan "Bilinçli
Varetmenin On Esasý"ný getirmiþtir.
Bunlar, basit olmalarýna karþýn arzu
ettiðiniz hayatý yaratabilmenize izin
veren ruhsal aydýnlanmanýn güçlü
araçlarýdýr.
Okumakta olduðunuz yazý, Kahu
Fred Sterling medyumluðunda, usta
rehber varlýk Kirael tarafýndan
iletilen bilgileri kapsamaktadýr.
Kirael'in Elflerin dünyasý hakkýnda
ilettiði inanýlmaz bilgiler, medyum
Kahu Fred Sterling tarafýndan bir
kitapta toplanmýþtýr. (www.kirael.com)
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larýn ve rengarenk çiçeklerin güçlü
kokusunun sizi esir almaya baþladýðý
alandan geçip de bu güzel ormanýn
içine daldýðýnýzda, karþýnýza yüzlerce
metre uzunluðunda olan dev bir aðaç
çýkar. Aðaç eðilerek yapraklarla
örtülmüþ dallarýyla yüzünüzü okþar ve
sizi Elf dünyasýna davet eder. Aðaçlarýn
arasýndan içeriye doðru girdiðinizde
yürüme alanlarýnýn olduðu bir þehir
çýkar karþýnýza. Orada Elflerin çocuklarý oynamaktadýr. Yetiþkinler ise ýþýklý
evlerinin teraslarýndan ya da bulunduklarý yerlerden size bakarlar.
Yürümeye devam
ettiðinizde karþýnýza bir
merdiven boþluðu çýkar.
Merdivene adým attýðýnýz
anda bir sonraki gerçekliðe
kayarsýnýz. Ýþte burada sizi
iki tane güzel Elf karþýlar.
Bunlardan birisinin adý:
"Kutsal"dýr. Kutsal, Elflerin
varabileceði en yüksek
tekamül formudur. Bu sizin
Ýsa'nýz ile ayný anlama gelir
ki Kutsal'ýn esas manasý
herkesi en iyi bilen ve
onlara en iyi þekilde
yardým eden demektir.
Elfler 2 ila 2.5 metre
uzunluðundadýrlar ve her
diþi Tanrýnýn Iþýðý olarak
kabul edilir. Onlara baktýðýnýzda içlerindeki güzelliði hemen fark edersiniz
çünkü onlar sevgi ýþýðýnýn
titreþimi ile doludurlar.
Sonra Elflerin yönetim
kademesinde bulunan
Resim: Michael Leadingham
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büyüklerle karþýlaþýrsýnýz. Onlar sizin
soracaðýnýz sorulara cevap verecek
olanlardýr. Elfler güzel enerjileriyle birlikte sizinkine çok benzeyen bir dünyada yaþarlar ama onlar tümüyle coþkulu,
canlý, tekamüllü ve çevrelerine sevgi
titreþimi yayan varlýklardýr. Onlarýn
dünyasý sizin bir gün varacaðýnýz
dünyanýn modelidir. Onlar kendilerinin
kim olduklarýný görmüþler, yepyeni bir
ýþýða geçmiþler ve mükemmelliklerinin
farkýna varmýþlardýr. Onlar melek
deðildirler, ki eminim tüm bunlardan
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bahis edince bir çoðunuzun aklýna
onlarýn melek olabileceði düþüncesi
gelmiþtir. Onlar temelleri Doðruya,
Gerçeðe ve Sevgiye dayanan bir
toplumda yaþamaktadýrlar.
Elflerin kendilerine ait olan kurallarý
vardýr ve bu kurallarýn hepsi de sadece
doðruyu ve gerçeði ortaya koyarlar.
Elfler istedikleri kadar yaþarlar.
Örneðin kutsal olanýn yaþýnýn 800 veya
daha fazla olduðu düþünülmektedir.
(Gelecek Sayýda: Kýrael'in bu konuda
vereceði bilgilere devam edeceðiz)

Geçmiþ Zaman Olur ki
Hayali Cihan Deðer
Özer Baysaling
Bir an gelir, hayalimizde geçmiþimiz
canlanýr. Hatýralarýmýzýn dünyasýna
uzanan, fantastik bir yolculuða çýkarýz.
Anýlar bir örgü gibi çözülürken,
geçmiþimizden izler bularak, hayal
dünyamýzýn sonsuz derinliklerine ineriz...
Bazen buruk bir acý, bazen tatlý bir mutluluk dolar içimize... Çünkü yaþamýn,

doyumsuz lezzetidir hatýralar...
Ýstanbul'la ilgili hatýralarým da beni,
kýrklý, ellili senelere götürüyor. Yahudilerin toplu kýyýmlarla yok edildiði,
þehirlerin bombalanarak mahvedildiði,
milyonlarca cana mal olan, Ýkinci Dünya
Savaþý'nýn devam ettiði 31.Aralýk.1941
günü, karlý bir yýlbaþý gecesi, Ýstanbul'da

Yusufpaþa'daki eski bir konakta dünyaya
gelmiþim.
Olaylar, yerler, zaman dilimleri kafamda karma karýþýk. Her þey beynimin
içinde uçuþan, binlerce kelebek gibi.
Mazimin sonsuz derinliklerinden gelip,
kanat çýrpýyorlar. Belleðime vuranlarý
geliþigüzel konu edersem:
Çocukluk yýllarým, Ýstanbul'un eski ve
mütevazý semti olan Cerrahpaþa'da geçti.
Kenar semtin, fakir ama onurlu ve sevgi
dolu insanlarýyla birlikte büyüdüm.
Komþu haným teyzelerimiz, bey
amcalarýmýz, bizden büyük aðabey ve
ablalarýmýzdan eski Ýstanbul terbiyesi
alýr, kendilerini gerçek aile büyüklerimiz
gibi sever ve sayardýk. Kitabý yazýlmamýþ erkeklik ve delikanlýlýk üzerine
toz kondurmazdýk. Mahallenin namus

bekçisi olmaya çalýþýr, arkadaþýmýz için
canýmýzý verecek kadar dostluk duygularý beslerdik.
Her mahallede spor merkezleri yoktu,
ama her mahallede büyük konak
bahçeleri, otluklar, dutluklar, incirlikler
ve geniþ arsalar bulunurdu. Oralarda
oynar, aðaçlara çýkar, meyvelerinden yer,
güreþir ve yorulunca yemyeþil otlar üzerine uzandýk mý, gökyüzünde bugün
göremediðimiz, bembeyaz bulutlar ve
çeþitli kuþlara bakarak hayaller kurup,
pamuk prenseslerin ülkesine yol alýrdýk.
Buralarda gelincikler, papatyalar, otlar
arasýnda tabiatla iç içeydik. Kuþlar cývýl
cývýl öter, rengarenk kelebekler uçuþur,
geceleri ise ateþböcekleri yanýp sönerek
bize coþkulu sevinçler yaþatýrdý.
Kýrklý yýllarýn ortalarýnda radyo,
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akþamüstünden itibaren, birkaç saatliðine
çalýþýrdý. Caddedeki kahvehaneden çalýnan plaklar ise mahallenin sesi olur, çok
tutulanlarý, sabahtan gece yarýlarýna
kadar aylarca çalýnýr, þarkýlar ezberlenir,
günlerce dillerde dolaþýrdý.
'Bu ne sevgi ah!', 'Ada sahilleri' gibi
sevilen þarkýlarý ve 'Papatya gibisin',
'Kemanýmla', 'Çok aðladým', 'Ayrýlýk
belki ölümden beter' gibi hatýrladýðým
güzel tango parçalarý...

Ya kapýsýný kilitlemediðimiz, yahut
anahtarýný eþikte bir yere býraktýðýmýz,
fakat içinde güvenle oturduðumuz evlerimiz, eskiyi yaþatacak bir sürü hatýralarla
doluydu. Örneðin, annemin içini özenle
yerleþtirdiði eski tahta sandýklar vardý.
Bu sandýklar bana, tüm gizemleriyle, aile
geçmiþimize ait, arkeolojik bir lahit gibi
görünür ve merakýmý çekerdi. Onlar
benim için hep karýþtýrýlacak gizem
taþýrdý. Eski çeyizler, ipekler, nadide el
iþleri, hiç kullanýlmamýþ ve bir gün kullanýlacaðý ümit edilerek saklanmýþ þeyler,
hepsi ölmüþ olan aile atalarýmýzýn hatýra
olarak saklanan eski giysileri, en önemlisi de bizlerden gizlenerek saklanmasý
icap eden her þeyi o sandýklarda bulabilirdik. Sandýklara lavanta çiçeði, kokulu
sabun ve naftalin konurdu. Bunlar eskimiþlik kokusuyla karýþýr, ruhumuza iþlerdi.
Aile albümleri de bir baþkaydý. Bu
albümlerde gönül, sevgi ve özen vardý.
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En deðer verilen ebedi ve kutsal hatýralar
olarak korunurlardý. Solmuþ, siyah beyaz
fotoðraflardakilerin çoðu, ailemizin eski
ölmüþlerine aitti. Onlara ait anlatýlanlarla, fotoðraflarýna sýcak duygularla
bakardýk. Hepsi yaþanmýþlýklarý, sýrlarý
ve gizemleriyle, o resim ve nesnelerde
zamaný durdurarak bana ulaþmýþ gibiydiler. Sanki ben baktýkça canlanýp, býraktýkça donup kalýyorlardý
O zamanlar hatýra defteri tutmak çok
revaçtaydý. En gizli ruh dünyasýný aksettiren sýrlarla dolu bu defterler ve mektuplar, özenle hazýrlanýr ve en gizli yerlere
saklanýrdý. Bunlarda emek vardý, sevgi
vardý ve en önemlisi de hatýraya kýymet
vardý.
Ya eski eþyalarýn konduðu yük odasý...
Bana "Ali Baba ve Kýrk Haramiler" in
hazinesi gibi gelirdi. Eski eþyalarýn üzerleri tozla kaplanmýþtý ve her yanlarý
örümcek aðý ile örülüydü. Küf ve eski
eþya kokusu, hüzün veren loþluk, çok
uzaklarda kalan bir geçmiþin, ürpertici
soluðunu bana hissettirirdi. Ýçeride neler
yoktu: Kýlýçlar, eski saatler, eski perdeler,
konsollar, kalyon maketi, þamdanlar,
ibrikler, yaldýzlý aynalar, tombaklar,
serisi eksilmiþ nadide porselenler, biblolar, eski yazýlý kitaplar, rengarenk firuze
bardaklar ve daha nice eþyalar... Onlar
evvelce yaþayan insanlara hizmet etmiþ,
önce özenilerek alýndýklarý halde, zaman
içinde eskiyip, modasý geçip, heves
alýndýktan sonra, o tozlu odaya fýrlatýlýp
atýlmýþ eþyalardý. Zaman sanki bu
eþyalarýn hepsini, yok edip çürütmek için
ilerlemiþti.
Çamaþýr günleri ise, sakalara çeþmeden
su getirtilir, konaðýn altýndaki çamaþýrhanede "maltýzlar" yakýlýr, çamaþýrlar
bunun üstündeki büyük kazanlarda
saatlerce kaynatýlýr, sonra daha beyaz
olsunlar diye çivitte bekletilir, defalarca
da leðende elle çitilendikten sonra durulanýr ve asýlýrdý. Kadýn iç çamaþýrlarý ise,
hiç kimsenin göremeyeceði en kuytu yerlerde kurutulurdu. Çamaþýrlar kuruduklarý zaman özenle toplanýr, odun kömürü
ile ýsýtýlan ütülerle bir güzel ütülenir ve
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katlanarak lavantalý bohça ve sandýklara
yerleþtirilirdi.
Hala rüyalarýmda, bu büyük konaðý
görür, geniþ odalarýný, çamaþýrhanesini,
bahçesini dolaþýr, kuyusundan su çeker,
merdiven pervazýndan kayarým. Bazen de
karanlýk loþ köþelerini görür, korkuyla
irkilir, avazým çýktýðý kadar baðýrmak
ister, sesimi duyuramaz ve kabus içinde
uyanýrým.
Evlerde yapýlan yemeklerin kokusu
komþuya gideceði için evden eve ikramlar yapýlýrdý. Hormonsuz salatalýk,
domates, sebze ve meyvelerin lezzeti bir
baþka olurdu. Genelde ahþap olan evlerin
bahçelerine, akþamüstleri çilingir sofralarý kurulur, hakiki rakýdan yayýlan anason
kokusu, radyoda akþamüstünün o huzurlu
saatlerinde baþlayan faslýn naðmeleri ile
birlikte, geçen bir gün sonunun dayanýlmaz mutluluðunu hissettirirdi.
Yazýn karpuz kabuðu suya düþünce,
Florya plajýnýn altýn gibi incecik sýcak
kumlarýna uzanýr, pýrýl pýrýl denizinde
yüzerdik. Florya plajý bütün sene özlemini çektiðimiz yazlýk seyahatimizdi. "Çuh,
çuh" adýný verdiðimiz kömürlü trenlerle
gittiðimiz bir çocukluk serüveni.
Yeþilköy'den sonrasý bomboþ araziydi.
Etrafta yemyeþil bir ova ve tek tük
köyler vardý.
Çekmece, Göksu , Küçüksu,
Anadoluhisarý, Beykoz ve daha birçok
yerler mesire ve deniz hayallerimizin
güzel dünyalarýydý.
Yenikapý'dan da denize girer, yanýmýza
kadar gelen yunus balýklarýný seyrederdik... O zaman Ýstanbul'da deniz kirliliði
diye bir sorun yoktu. Marmara bir balýk
cennetiydi. Annem ekonomi yapmak
istediði zaman, mevsimine göre, taze
çeþitli balýklar alýp piþirirdi. Hakiki
uskumrular bol ve ucuzdu. Çocuk halimizle biz bile satýn alýr, tuzlayýp asarak
çiroz yapardýk. Sonra da arkadaþlarla bir
güzel yer, susuzluðumuzu gidermek için
de her daim gürül gürül akan "Terkos"
çeþmesinden kana kana su içerdik.
Babam kilolarca torik alýr "Lakerda"
yapardý. Her zaman gölgesine sýðýnýp
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serinleyeceðimiz bir aðaç altý ve suyunu
içip yýkanacaðýmýz bir semt çeþmesi
bulunurdu.
Kuþlar gökyüzünde sürüler halinde
baþka yerlere göç ederken, dökülen
yapraklar ve sararan otlarla, o solan
bahçelerde üþüdüðümüzü hissettiðimiz
zaman sonbahar baþlardý. Evlerde yavaþ
yavaþ sobalar kurulur, odun ve kömürler
alýnýrdý.
Halis meþe ve gürgen odunlarý ile taþ
kömürü çýtýr çýtýr yanarken sobanýn
yanýnda toplandýðýmýz zaman, mangalda
patlatýlan mýsýrlar, içilen boza ve þýralar
ve de dýþarýda yaðan karla birlikte, kýþý
dopdolu yaþamaya baþlardýk.

Kýþýn geniþ konak odalarýnda, ufacýk
bir sobanýn etrafýnda konu komþu
toplanýr, aramýzda fasýllar yaparken, patlatýlan mýsýrlarý atýþtýrýr, evde yapýlan
bozayý veya tükenmezi yudumlarken
doyumsuz mutluluklar paylaþýrdýk.
Ramazanlarda her gece bir baþka
tanýdýkla iftar yemeðinde buluþup, sonra
da evlerde eðlenceler tertip ederdik.
Bayramlarda ise yedi ceddimiz, bilcümle büyüklerimiz ziyaret edilirdi.
Fakirler ise giydirilir ve doyurulurdu.
Bir lokum ve mendile sarýlmýþ eski
delikli kuruþluk bayram harçlýðý ise, biz
çocuklarýn günlerce hayalini kurduðumuz bayram sevinciydi. O kuruþlarla
neler almazdýk.
Kültürümüzü zenginleþtiren,
gayrimüslim dediðimiz Rum, Ermeni ve
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Yahudiler çoktu. Onlarla çok iyi dostluklarýmýz vardý. Bize incir tatlýsý,
zeytinyaðlý leziz yemekler vs. ikram
ederlerdi.
Bir masal, büyüklerimizden aldýðýmýz
bir "aferin", büyük bakýr mangalda patlatýlan mýsýr, delikli bir kuruþ veya yüz
paralýklarýn bizi mutlu etmeye yettiði,
kaygýlardan azade çocukluðum!..
Birçok þey karneyle. Nüfus kaðýdýmda,
alýnan þeylerin mührü var. Ama gene de
mutluyuz. Evde, komþuda, mahallemizde
sevgi var, saygý var... Sevgiyle sofraya
oturuyor, sevgiyle bütünleþip, sevgiyle
büyüyoruz.
Evlerinde
entariyle sedirde
oturup, kafalarýnda takke ile
tespih çeken
ciddi "bey
amcalarýmýz",
yahut akþamüstleri azýcýk aþýný
fasýl eþliðinde
meze yapýp demlenen
"amcalarýmýz"...
Baþlarýna ipek
þaldan enfes türbanlar yapýp
"yaporum, gelorum, gidorum..."
diye aksanlý
konuþan kibar "haným teyzelerimiz".
Hamarat, ev iþi gören, pazara çýkan,
yemek piþiren, arada kahve sohbeti
yapan, hep koþuþturan, iþin düþtüðü
zaman yardýma koþan, biraz tombulca
"teyzelerimiz"... Onlarýn; konuþurken
yüzleri kýzaran, mahcup bakýþlý, bize
tabu gösterilen, kardeþ olduklarý beynimize iþletilen "komþu kýzlarý".
Komþu kýzlarýnda, platonik aþkýn
dayanýlmaz çekiciliðini hisseder, onlar
için sabahlara dek ne hayaller kurardýk.
Hayallerimizde bile en temiz duygular
onlar içindi. Düþlerimizde bile olsa
onlarý kirletmezdik.
Cerrahpaþa, Aksaray, Laleli, Fatih,
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Samatya, Yedikule ve Kocamustafapaþa
gibi doðup büyüdüðümüz, kültürünü
aldýðýmýz, o zamanlar henüz eski
hüviyetlerini muhafaza eden semtler...
Cumbalý evler, Arnavut kaldýrýmlar...
Aylýk dört liraya, konakta kirada otururduk. Annem elli kuruþla pazara çýkar,
file ve ev yapýmý bez torbalarý týka basa
doldurup eve dönerdik. Ýmrenilecek
þeyler, alamayanlarda arzu yaratmasýn
diye, içi görünmeyen bez torbalara,
diðerleri ise filelere konurdu.
Bir dolar üç lira, bir lira dört drahmi!..
Birçok ülke parasýndan kýymetliyiz. Bir
emekli maaþý, ayni evde, evlat ve torunlarla birlikte geçinmeye yetiyor.
Þehir hatlarý vapurlarý yandan çarklý. O
vapurlarla Emirgan'da oturan halamlara
misafir giderdik. Karþýlarýnda bir kilise
vardý. Kilise çanýnýn her çalýþýnda, o
zamanlar çok meþhur olan bir filmin
isminden esinlenerek "Çanlar kimin için
çalýyor?.." derdim. Þimdi artýk Ýstanbul'da pek çan sesi duyamýyorum. Nadiren
duydu-ðum zaman da, büyük bir hüzünle; "Çanlar artýk azalýp giden yaþamým ve
yok olan Ýstanbul için çalýyor" diye iç
geçiriyorum.
Her þey; "Çýnaraltý'nda çay içip, kaðýt
helva yiyip, fayton arabalarla dolaþtýktan
sonra, Emirgan vapur iskelesinden eve
uðurlanýþýmýz gibi, çok çabuk geçip
gidiyor... Hayal dünyamda, halam ve
babaannem iskeleden bana el sallýyorlar.
Annem ve babamla birlikte ben de onlara
el sallýyorum... Sonra birden fark ediyorum. Ben kýsa pantolonumla el sallayan
çocuk deðilim. Aniden büyümüþüm.
Saçlarým bembeyaz ve annemle babam
da yanýmda yoklar... Peki ben niçin el
sallýyorum?.. Yok olup gidenlere mi 'güle
güle' diyorum, yoksa ardýmda kalacaklara mý 'Allah'a ýsmarladýk" diyorum?!.."
Sinemalar, çocukluðumuzun hayaller
perdesiydi. Semt sinemalarýna, yanýmýza
evde hazýrladýðýmýz yiyeceklerimizle
gider, filmin bilmem kaçýncý defa
tekrarýný seyrettikten sonra, sabah
girdiðimiz sinemadan, hava karardýðý
zaman çýkardýk.
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Ya Karagöz ve Hacivat'la, Orta Oyunu
ve Tuluat. O zamanlarýn tiyatrosu.
Zamaný yansýtan, gülerek öðreten sanat.
Esnafý, komþusu, at arabacýlarý, nalbantý, kalaycýsý velhasýl herkes mahallemizi
mahalle yapan unsurlardý. Ýyi günde ve
kötü günde, her þeyi onlarla paylaþýr ve
beraber olurduk.
Ahþap evleri, eski Bizans mahzenleri,
Osmanlýdan kalma cami ve medreseleri,
su soðuttuðumuz kuyularý, geniþ
bahçeleri, komþuluðu ve "Fahriye Abla"
gibi ablalarýyla ne güzeldi Cerrahpaþa...
1960 yýllarýn baþýnda Kadýköy'e geçtik.
Köþkleri, villalarý, Baðdat Caddesi, kibar
ve kaliteli insanlarýyla caným Kadýköy...
Kadýköy'e bahar, beklentilerin üzerinde,
doyumsuz güzellikler ve coþkuyla gelirdi. Baharýn geldiðini hanýmeli ve çeþitli
çiçeklerin mis gibi kokularýndan
hissederdik. Her yer çiçekler ve aðaçlarla
kaplýydý. Tabiat sanki yeniden canlanýrken Kadýköy'e bir baþka ayrýcalýk
tanýrdý. Yazýn Moda, Kalamýþ, On sekiz
Mart, Suadiye ve Caddebostan sahillerinde ve aile plajlarýnda, dibi görülen
pýrýl pýrýl denizde yüzerdik.
Kadýköy o sýralar, sayfiye yeri özelliðini kaybetmemiþti. Türkiye ve Ýstanbul'un
kalburüstü insanlarý buraya yazlýða gelirlerdi. Kayýkla açýlýp denize baktýðýmýz
zaman yemyeþil bir Kadýköy görülürdü.
Yani o sýralar, birkaç nüfuslu bir ailenin
oturduðu, bahçe içindeki tek katlý villalar
yerine, yüzlerce kiþinin çeþitli yerlerden
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gelerek yerleþtiði, onlarca daireli, taþ
yýðýný blok apartmanlar yapýlmamýþtý.
Ýstanbul bu günkü gibi iþgal edilmemiþti.
Ýstanbul Boðazý iki yakasýnda sýnýrlý
yerleþim bölgeleri olan ve her tarafý
yemyeþil harika güzellikte bir yerdi.
Bugün Boðaz Köprüsü'nden geçerken,
taþ yýðýnlarý ile dolu görünümüne baktýkça kah maziyi hayal ediyor, kah ise
onu bu hale getirenlere lanetler yaðdýrýyorum. Boðaz ise; "sanki genç kýzlýðýndaki güzelliðinden hatýrladýðým, fakat
geçen yýllarda, kendi elinde olmayan
kaderi ile yýpranmýþ, ama gene de onurlu
bir þekilde dayanmaya çalýþan, yaþlý ve
çaresiz zavallý bir kadýn misali, hüzünlü
bir þekilde uzanmýþ yatýyor. Ama ona
hala aþýðým, içim yanýyor!.."
Sonra birden, her þey çok çabuk
deðiþmeye baþladý. "Ebuzziya" ve "Saatli
Maarif" takvimlerinin, arkasý yemek tarifleri ve þiirlerle dolu tarih yapraklarýnýn
tek tek koparýlýþý gibi, aðýr aðýr geçen
zaman birden hýz aldý. Kumdan þatolarýmýz yýkýldý, efsunlu rüyalarýmýz son
buldu. Haminnelerimizin el iþlemeli,
oyalý perdeleri birden kapandý. Yerine
jaluziler açýldý.
Bir gün baktýk ki daðlarýmýzý, tepelerimizi, yemyeþil boðazýmýzý, çayýrlarýmýzý, park ve bahçelerimizi gecekondular, tamirciler, oto galerileri, kebapçýlar sarmýþ.
Bazen keþke yüzlerce yýllýk geçmiþte
oluþan tarih sürecinde, çeþitli dinlere ve
imparatorluklara
kucak açmýþ bu
yaþam mirasýný,
yok eden kuþak
içinde olmasaydým diye hayýflanýyorum!..
Þimdi Ýstanbul
benim için; "üç
ayaklý sehpasýnýn üzerinde,
tahta kutusu ile
'Aile Hatýrasý'
çeken eski
þipþak sokak
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fotoðrafçýsýnýn, sararmýþ karton üstü
fotoðrafýndaki gibi, benim yaþamýmýn
hayal ve gerçeði..".
Nerede eski Beyoðlu, Beyazýt'ýn havuzlu meydaný, ailece yazlýk seyahat gibi
pikniðe gittiðimiz mesire yerleri... Yazýn
yýldýzlar altýnda, tahta sandalyeler
üzerinde, çekirdek yiyip "Tarzan, Uçan
Adam, Üç Silahþörler," gibi filmleri
izlediðimiz yazlýk sinemalar nered?...
Tarlabaþý tarumar, Eminönü hallaç
pamuðu, eski Karaköy Köprüsü küllüm...
Akþamüstü güneþ batarken çalýnýp
söylenen fasýlda name, Vefa'da boza,

Kumkapý'da midye tavasý, Kanlýca'da
yoðurt, Bedestende küf kokusu olan
Ýstanbul; bugün Doðu ülke dilberi, ter
kokusu, taþ yýðýný, parça tesirli bomba,
her türlü anarþi ve atýþ poligonudur...
Ýstanbullu; "Victor Hugo'nun Sefiller
romanýndaki, insan yutan kumsallara
düþmüþ bir yabancý gibi; battýðýný görüp
ürken, kaçmak isterken daha çok batan
ve sonunda, kumsalda bir tutam saçý dalgalanýp, sonra batýp yok olan insanlar
misali..."
"Ýstanbul benim için; artýk acý veren bir
sevda gibi... Ondan kopmak istiyorum
olmuyor, onunla da yapamýyorum..."
Biz eski Ýstanbullularýn alýþýk olduðu
nezaket kurallarý, artýk yok. Eski Türk
evleri ve mahalleleri kalmadý. Vadiler,
yemyeþil bostanlar ve meyve bahçeleri
hak götüre. Yalýlar, konaklar, kasýrlar
bahçe ve koruluklar, meydanlar, velhasýl
tüm þehir eski hüviyetinden çok uzakta.
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Eski Ýstanbul ve mahallemizdeki
yaþam bana hala, týlsýmlý bir rüya gibi
gelir. Ailemiz ve komþularla birlikteliðimizin, ahenkli bir musikisidir hatýrladýklarým. Hep birlikte yaþanan doðum,
ölüm, sevinç, üzüntü ve önemli günler...
O gün mutluluk onlarla arttý. Bugün mutsuzluk, onlarsýz çoðalýyor!..
Halid Fahri Ozansoy'un þu dizeleri,
düþüncelerime yön vermek ister gibi:
"Daha dün neþe verirken yadý,
Gömelim aðlayarak kalbimize
Þimdi hicran dolu Sadabad'ý."
Yaþamýmdan nice mevsimler geldi,
geçti... Yaðmurlar ýslattý, kýþlar üþüttü,
yazlar kavurdu. Nice baharlar son
buldu... Oysa bütün baharlarýn ölümlü
olduðunu, sonradan ölümlü yazlarý ve
kýþý getirdiðini ve her þeyin geçici
olduðunu düþünemedim. Gençken,
"kuþlarýn o yalaný her bahar söylediðini"
de pek anlayamadým. Fani hayatýmýn tek
tesellisi, o günleri yaþamýþ olmamda
kaldý!.. Þimdi dolaþtýðým her sokakta,
bastýðým her taþta o günleri hatýrlarým.
Bu nostalji içinde, yaþadýðým Ýstanbul'u, þu dizelerimdeki gibi hissettiðim
çok olur.
Ýkindi ezaný bitirirken günün sonunu,
Hava baþlar kararmaya,
Yanýk þarkýlar gelir kulaklarýma,
Ýstanbul kendini terk eder bana.
Benimdir artýk, meyhaneler, meydanlar,
Daldýkça yalnýzlýðý duyduðum
dar sokaklar.
Bu karanlýk derinliklerde,
Nice gönüller açýp, solar,
Ve burada gömülür sonsuzluða.
O hüzünlü, bitmeyen musikisiyle,
Saatler mi, asýrlar mýdýr geçen,
Ayak seslerimin dolaþtýðý yalnýz
sokaklarda?..
Divanece kurduðum sonsuz hayallerimle,
Dolaþýp dururum Ýstanbul'u,
hiç yorulmam...
Bugünün yabancýlarý,
Beni anlayabilir mi acaba?!.." Ö.B.

Deðerli
Okuyucularýmýz
Sevgi Dünyasý Dergimiz
Haziran 2007 tarihinden
baþlamak üzere yalnýzca
abonelerimize ulaþacaktýr.
Bizlerle olmaya devam
etmek istiyorsanýz,
Oba Sok. Sýlla Ap. No: 7/1 Cihangir/Ýstanbul adresine mektupla
veya Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri:
Kazým Erdemoðlu’na (0212) 252 85 85 no’lu telefonla, (0212)
249 18 28 no’lu faxla abone adresinizi bildirmenizi rica ederiz.
En içten sevgilerimizle
Sevgi Dünyasý
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