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Sevgili Dostlar
Spritüel yolda yürürken daha ileri, daha yukarý çýkmak isteyenler, aðýrlýklardan, onlarý olduklarý yere baðlayan baðlardan kurtulmak zorundadýrlar. Bu insanýn hiç kimseyle kavgalý olmamasý, hiçbir þey için, hiç
kimseyle pazarlýða girmemesi durumudur; cenk ettiði kiþi yalnýzca kendisidir çünkü. Daha üste çýkmak isteyen, daha üsttekilere özeniyor demektir.
Spritüel yolda ruhlar yükseldikçe önce anlayýþlý ve tahammüllü olmaya,
sonra toleranslý ve fedakâr olmaya, daha sonra da affedici ve baðýþlayýcý
olmaya baþlarlar. Arýnmýþ, yükselmiþ, Yaratan’ýn ýþýðýný taþýyan varlýklara
benzemek, onlar gibi olmak, tekâmül merdivenlerinde çýkmak için istekli
kiþilerin rüyasýdýr; onlar gibi özgür, onlar gibi lüzümlý lüzumsuz her þeyi
apaçýk görmek, ikiliklerden uzaklaþmak isterler. Bizlere çeþitli spritüel
kaynaklardan bildirildiðine göre bunun yegane yolu “daha derin
düþünerek toleransý, sevgiyi, baðýþlamayý kabul etmektir” ve tüm varlýklara karþý ayýrt etmeksizin merhametli olmaktýr. Yok edici, tüketici duygularýn yaktýðý gönüllerle alev alev bu yolda yürünmez, “sakin, berrak,
çaðýldayarak” serin serin gönüllerden gönüllere akmak, akabilmek hedefimiz olmalý. Yunus’un dediði gibi “Yaratýlmýþý affederim, Yaratan’dan
ötürü”. Kendilerine yapýlmýþ kötülüðün ve haksýzlýðýn yakýcýlýðýnda
yananlarýn, bunu yapanlardan bedel isteme hakkýný her zaman teslim
etmiþtir Bizi Sevgisinden Vareden; bu bir döngü içinde, bir düzen içinde
varolagelen bir esastýr, kardeþin kardeþe olan hakkýný ondan istemesi...
Ama Yaratan’a doðru yola çýkmak isteyenler, “bu güne dek tek gerçeði
gören gülyüzlüler”e benzemek isteyenler, insandan üstün varlýklara
özenenler, bu döngünün artýk dýþýna çýkmak isteyenlerdir. Onlar hiçbir
baðýþlama fýrsatýný kaçýrmazlar ve þu sözleri hiç unutmazlar:
“Baðýþlamak, size O’nun sevgisinden kalan, tükenmeyen en güzel
mirastýr. Siz onu fýrsat buldukça gönüllerin gölgesine harc ediniz”
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Nefsanî davranýþlarýmýz
kolayca yenilemez ve ilk
nefis denetlemelerinden
de fazla ve ileri bir netice
beklemek doðru olmaz.
Bir nefsanî alâka demek
maddeyle temasa
geçtiðimiz andan
baþlayýp canlý bir varlýk
haline geldiðimiz zaman
devam eden, bitki, hayvan mertebelerinden
geçip insan haline
gelinceye kadar geliþen
ve kökleþen alâkalar
demektir.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Nefis Denetlemesi
Nasýl Yapýlýr?

SEVGÝ DÜNYASI

Özden - Sizinle, nefsimizle yapacaðýmýz
mücadeleden ve bunu
saðlamak için nefis
denetlemesi yapmamýz
icap ettiðinden bahsettik.
Bugün de isterseniz nefis
denetlemesinin nasýl
yapýlacaðý hususunda
konuþalým.
Erdem - Çok iyi olur.
Bunu ben de sizden rica
edecektim. Birçok nefsanî davranýþlarýmýz
oluyor, bunlardan kurtulmamýz icap ettiðine
inanýyorum. Ama nasýl
yapacaðýz bunu?
Özden - Nefsanî
davranýþlarýmýzdan kurtulmamýz kolay deðildir.
Ama imkânsýz da
deðildir. Ruhi
tekâmülümüz için bunlardan kurtulmamýz þart
olduðuna göre, onlarla
devamlý mücadelemiz de
bir zaruret olur. Bizim bu
mücadelede baþarý
kazanmamýz ve bir kýsým
nefsanî davranýþlarýmýzdan kurtulmamýz için
önce bu mücadelenin
zaruri olduðuna inanmamýz ve buna azmetmemizin de gerekli
olduðuna inanmamýz
lâzýmdýr. Sonra
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mücadelemizde sebat
etmemiz ve bir de nefis
denetlemesi yaparak nefsanî davranýþlarýmýzdan
ne derece kurtulduðumuzu her zaman kontrol
etmemiz lâzýmdýr.
Erdem - Peki nefsanî
bazý davranýþlarýmýzla
mücadelenin gerekliliðine kanaat getirdik ve
bu yolda da azimle ilerlemeye karar verdik,
burada baþarýya en çabuk
ve kolay olarak nasýl
ulaþabiliriz?
Özden - Öyle kolay ve
çabuk bir baþarýya ulaþmayý beklemenizin çok
hatalý olduðunu peþinen
ifade edeyim. Çünkü
nefsanî davranýþlarýmýz
kolayca yenilemez ve ilk
nefis denetlemelerinden
de fazla ve ileri bir netice beklemek doðru
olmaz.
Bir nefsanî alâka
demek maddeyle temasa
geçtiðimiz andan
baþlayýp canlý bir varlýk
haline geldiðimiz zaman
devam eden, bitki, hayvan mertebelerinden
geçip insan haline
gelinceye kadar geliþen
ve kökleþen alâkalar
demektir.

Nefsanî alâkalar
böylece kanýmýza,
iliklerimize
iþlemiþ,
ruhumuzun
düþkün olduðu
bir eðilim haline
gelmiþtir.
Bunlardan
kurtulmamýz bu
sebepten zordur
ve adým adým
olacaktýr. Fakat
mutlaka neticeye
ulaþmak azmini
ve arzusunu
kaybetmeyen
insan bu yoldaki
her adýmý bir
baþarý sayacaktýr.
Erdem - O halde ilk
nefis denetlemelerimizden pek bir netice alamayacaðýz demektir.
Özden - Hatalarýmýzý
bu denetlemeler sonunda
görmemiz ve bunlarý
kendimize itiraf etmemiz
de kýymetli birer neticedir. Ýlk denetlemeleri-
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mizde hatalarýmýzý görecek ve bunlarý kendi
kendimize kabul ve itiraf
edeceðiz. Daha sonraki
denemelerde bunlarý bir
daha tekrar etmemek için
kati olarak karar vereceðiz. Bu kararýmýza raðmen yine de yaparsak
buna üzüleceðiz, vicdan
azabý çekeceðiz.
Kendimize: “Yazýk bana,
ayýp bana, bak ayný
hatayý yine yaptým, hani
yapmamaya karar vermiþtim!” diyeceðiz.
Böylece hatalarýmýzdan
utanarak, sýkýlarak,
nedamet hissi (piþmanlýk
ve üzüntü) duyarak adým
adým onlardan kurtulmaya baþlayacaðýz.
Yoksa burada adým
adým geliþme zorunluluðunu kavramadan,
hemen netice alývereceðim diye yola çýkmak
insaný iki denemeden
sonra ümitsizliðe,
cesaretsizliðe sürükler.
Sonra da þahýs: “Ne
yapayým ben bu hatalardan kurtulamýyorum
iþte!.. Ne yapsam nafile...
Ya benim iradem zayýf
veya ben bu arzularýn ve
alâkalarýn çok esiri
olmuþum” diyerek
mücadele sahasýný
maðlup ve periþan olarak

terkeder. Bu çok acý bir
neticedir. Böyle ümitsizliðe insanýn kendisini
kaptýrmamasý, neticeye
adým adým ve yavaþ
yavaþ ulaþabileceðini
asla hatýrdan çýkarmamasý lâzýmdýr.
Erdem -

Hatalar biraz da
insanýn yaþadýðý
ortamýn zorunluluklarýndan ve
çekiciliðinden de
doðmaktýrlar.
Meselâ þehirde
yaþayan bir
insanýn hislerini
tahrik eden,
iþtahýný çeken ve
alâka doðuran
olaylarla daha
fazla karþýlaþacaðý doðaldýr. Bu
yüzden köyde
yaþayan bir insan,
sýrf bu nefis
mücadelesi
yönünden daha
avantajlý durumdadýr.

Özden - Belki
görünüþte böyledir. Fakat
unutmayýnýz ki insan
hayatla mücadele ettikçe
kuvvetlenir. Soðuktan
hasta olacaðým diye kat
kat giyinen, evlere saklanýp yorganlara bürünen
insanlar hastalýktan
yakalarýný kurtaramazlar.
Daima soðukla mücadele
eden ve vücudunu
soðuða alýþtýrýp kuvvetlendiren bir insan ise
kolay kolay hastalanmaz.
Bunun gibi hata
yapacaðým diye hislerimizi ve alâkalarýmýzý tahrik edici ortamlardan
kaçmak; böyle fazla
mücadele zorunluluðu
doðuran ortamlarý avantajsýz saymak çok sakat
ve kýsa bir görüþtür.
Kendilerini bütün hatalardan kurtarmak ve
üstün manevi mertebelere ulaþmak azmiyle
dünyadan elini eteðini
çekenler, maðaralara
veya odalara kapananlar
büyük bir atalet ve tembellik içinde bulunuyorlar demektir. Onlar
görünürde bazý ruhi gösterilerde bulunabilseler
bile tekâmül yönünden
geridedirler. Tahriklere
ve cazibelere karþý
mukavemetleri artmamýþ,
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direnme melekeleri cýlýz
kalmýþtýr. Karþýlarýna
çýkacak ilk zorlu sýnavdan yenik ve periþan
çýkacaklarý þüphesizdir.
Çocuk düþeceðim diye
yürümekten kaçarsa hiçbir zaman doðru dürüst
yürümeyi öðrenemez.
O halde tahrikleri ve
cazibeleri artmýþ bir
ortamda netice almak,
nefsanî alâkalardan kurtulmak zordur.
Fakat alýnacak neticeler
her adýmda çok büyüktür.
Böyle þartlarý zor ortamlardaki tekâmül de çok
hýzlýdýr.
Erdem - Peki ama, bu
zorluklarý yenmeye
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gücümüz
yetmezse,
ne yapabiliriz?
Özden
- Dostum
buradaki
zorluk
biraz
bizim bilgisizliðimden
ileri
geliyor.
Önümüze
çýkan
korkutucu
veyahut
da cezbedici engelleri
gözümüzde büyütüyoruz.
O korkutucu engellerin
içleri boþ birer umacý, o
cazibeli þeylerin ise
deðersiz bir oyuncak
olduðunu idrak eden
insan için hiçbir zorluk
kalmamýþtýr. O engellerle
kolaylýkla mücadele edip
tekâmül yolunda hýzla
ilerlemesi böyle idrakli
bir þahýs için hiç de zor
deðildir.
Erdem - Burada aklýma bir husus geliyor. Biz
bir nefis denetlemesi
iþlemi yaparken bazý
defalar hangi davranýþlar
vicdani, hangileri nefsanî

bunlarý ayýramýyoruz.
Böylece de doðru mu
hareket ettik, yoksa yanlýþ mý kestiremiyoruz.
Bunu nasýl ayýracaðýz?
Özden - Bu sorunuz
çok güzel.

Hakikaten bir
kimse hareketlerinin nefsanî mi
yoksa vicdani mi
olduðunu iyice
kararlaþtýrmadan
doðru dürüst bir
nefis denetlemesi
yapamaz. O halde
ilk planda içindeki tereddütlerden
kurtulmasý lâzýmdýr. Bunun için de
insanýn nefis
denetlemesinden
önce bir hazýrlýk
mahkemesi kurmasý ve davranýþýnýn karakterini
bu mahkemede
ince bir ruhi
analiz yaparak
tayin etmesi
gerekir.

SEVGÝ DÜNYASI
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Hazýrlýk mahkemesinde
doðru bir karara varabilmek için þu prensiplere uymasý gerekir.
(Bu prensipler Dr.
Bedri Ruhselman tarafýndan tespit edilmiþtir):
1- Bu hazýrlýk
mahkemesinde; bir
hakim, bir davacý, bir
davalý (veya sanýk) ve bir
de dava söz konusudur.
2- Her mahkemede
olduðu gibi burada da bir
haklý taraf, bir haksýz
taraf vardýr. Yani hükme
baðlanmasý gereken bir
hak, bir de suç vardýr.
3- Hazýrlýk
mahkemesinde hak
daima vicdan tarafýnda,
suç da daima nefsanîyet
tarafýndadýr.
4- Bu mahkemede
hakim kayýtsýz þartsýz
hakký savunacaktýr.
5- Bu mahkemede
hakim þahsýn þuur ve
idrakidir. Davacý da þahsýn kendisi veya
baþkasýdýr. Keza sanýk ya
þahsýn kendisi veya
baþkasýdýr.

6- Davacý ve sanýk, ya
birer tanedir, yahut birden fazladýrlar.
7- Hakim davacýnýn ve
sanýðýn kim veya kaç kiþi
olduðuna bakmadan kýlý
kýrk yararak hakkýn ve
suçun hangi tarafta
olduðunu araþtýracak ve
hangi taraf nefsanî davranmýþsa gözünü kýrpmadan hükmünü onun
aleyhinde verecektir.
8- Gene hakim, vicdani
ile nefsanî davranýþlarý
ayýrýrken hükmünü kesin
ve tereddütsüz delillere
dayandýracaktýr.
9- Hakimin bunu yapabilmesi için þu üç
hususun bulunmasý þarttýr: a) doðru olduðuna
kanaat getirilmiþ bir
gözlem, b) Tarafsýz ve
samimi olarak
yürütülmüþ bir
muhakeme, c) diðergâmlýkla (Sencillikle) ve
dürüstlükle verilmiþ bir
karar.
10- Hakim, görevini
emin ve doðru bir þekilde
görebilmek için davayý
karýþýk ve karmaþýk bir
þekilden basite çevirme-

lidir. Yani bazen karþýlýklý þahýslar hem davacý,
hem sanýk durumunda
bulunurlar. O zaman
davayý daima iki kiþiye
indirerek görmek
lâzýmdýr.
11- Hakim mahkemeyi
açýnca kendisini önce
davacýnýn yerine sonra
sanýðýn yerine koyarak
onlarýn yönünden hadisenin tahlilini yapacaktýr.
Buna basit yer deðiþtirme
usulü denir.
12- Bir de zincirleme
yer deðiþtirme usulü
vardýr. Bazý davalarda
davacý, daha sonra sanýk
olur. Dava ilerledikçe
sanýk davacý, davacý
sanýk olmakta devam
eder. Böyle durumlarda
hakim kendisini bir
davacý, bir sanýk, sonra
tekrar davacý olan sanýk,
sanýk olan davacý yerine
koyarak yer deðiþtirir.
Bu bahsedilen prensiplerin örnekler içinde
uygulamasýný görünce
onlarý daha iyi kavramýþ
olacaðýz. Gelecek konuþmamýzda bu örnekler
üzerinde duracaðýz.

Dünyaya Direk Olanlar...
“Dünyaya direk olan, iyiliklerden yapýlmýþtýr;
biri yýkýlýrken diðerine temel olur”
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

Resim: Boris Vallejo
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MÝLYARLARCA YILLIK
MUHTEÞEM MAZÝMÝZ

Ben bitki öncesi hayatýmdaydým. Öldüm, yetiþip geliþen bir
varlýk, bir bitki oldum.
Bitkiyken öldüm hayvan
görünüþünde ortaya çýktým.
Hayvanlýktan da geçtim, hayvanken de insan oldum. Artýk
ölüp de yok olmaktan ne
korkayým?
Bir hamle daha edeyim,
insanken öleyim de melekler
âlemine geçip kol kanat açayým.
Melek olduktan sonra da
ýrmaðý atlamak, melek sýfatýný
da terketmek gerek. Her þey
geçicidir, yok olur. Ancak
O'nun gerçeði ebediyen
kalýcýdýr!..
800 yaþýndaki yüce Mevlana’mýz,
Mesnevinin 3. cilt 319. sayfasýndan
alýntýladýðým yukarýdaki sözlerinde
madde, bitki,hayvan aþamalarýndan bir
bir geçerek bugünkü insan düzeyine
ulaþtýðýmýzý açýklýkla ortaya koyar.
Kuþkusuz ki burada anlatýlmak istenen
Darwin Kuramýnda dile getirilen
bedensel tekâmül deðildir. Dünyadan
ve hattâ þu anda içinde olduðumuz
evren yaþamýndan çok evvelki zamanlarda; önceki evrenlerde ruhumuzun
deðiþik planetlerde milyarlarca ve milyarlarca yýl boyunca eðitilerek
bugünkü insan düzeyine ulaþtýðýmýzdan
söz edilmektedir. Bizim Celselerimizde
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insan olmadan önceki, insanýmsý dönemimizde aklýmýzýn geliþtirilmesi þöyle
anlatýlýr:

“O sizi her þeyinizle tam
yarattý, yalnýz þaþmadan doðruda olasýnýz diye. Ve iþte kendinizi böyle yoklayýp, yerinizi bulmak için size akýl verdi. Ve
aklýnýzý öyle geliþtirip serbest
býraktý. Yalnýz ayrý olduðunuz
yer O’ndan iþte buradandýr.”
Kur’an-ý Kerim, Araf 12 de insan seviyesine ulaþmýþ ruhlarýn, dünya hayatýndan çok önceki zamanlarda beden
sahibi kýlýnarak topyekûn Rabb’in

SEVGÝ DÜNYASI

huzurunda toplandýðý ve hep birlikte
Yüce Allah’ýmýzýn Rab’lik yani eðiticilik, terbiyecilik sýfatýnýn onaylandýðý o
muhteþem “Kalû Belâ” günü dile getirilir.
Þimdiki evrenin baþlarýnda
yaþadýðýmýz o emsalsiz günden; ruhumuzun hayrý ve þerri seçmede özgür
kýlýndýðý o Kalû Belâ gününden Bizim
Celselerimizde þöyle bahsedilir:

“O, baþlangýçta önce yedi
rengi varetti hayrýnýza
gördüðünüz. O baþlangýçta bir
ses varetti hayrýnýza duyduðunuz. O baþlangýçta suya
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“OL” dedi. Sýra ile ard arda
oldular. Sýra ile ard arda bir
yerde durdular. Secde ettiler
hayrýnýz için, hayýrla baþladýlar
yollarýna. Önce O’nun öz sözü
ile özünüzü aldýlar ele. Sizin
için olanlarý, olacaklarý sýra ile
getirdiler dile. Yaptýlar. Emir
aldýlar. Yaptýlar. Oldu emredilen
ve oldunuz.
Ýþte siz o günde de böyle bir
yerde toplu secde edip durdunuz. Ýþte sizin için hayýr, iþte
sizin için þer o günden baþladý
böyle son güne kadar.”
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Aslýnda milyarlarca yýl önce hep birlikte yaþadýðýmýz o günden baþlar insan
hayatý. Arada Kur’an’da Ýnsan Suresi 1.
âyette deðinildiði gibi uykuda geçirilen
uzun süreler de bulunmasýna raðmen,
evrenin deðiþik yerlerinde ruhumuzun
deneyimlerle belli düzeye eriþmesinden
sonra atamýz Âdem ve Havva ile
þimdiki dünya hayatýmýza adým atarýz.
Hýzlý çevrilmiþ bir film gibi bir çýrpýda dile getirdiðim þu görkemli ruhsal
mazimizi; her insanýn nasýl da binbir
emek verilip geliþtirildikten sonra
dünya hayatýna baþladýðýný bir
düþünürsek; hem kendimizin hem tüm
kardeþlerimizin deðerlerle bezenmiþ
olduðunu görmekte gecikmeyiz.
Rehber Varlýk: “Her insan O’nun
sevgisinden yaratýlmýþ yüce bir deðer,
eþsiz bir varlýktýr.” sözüyle aslýnda bu
büyük gerçeðin altýný çizmektedir.
Hz.Ýsa’nýn daðdaki vaaz’ýn en çok
enerji taþýyan birinci bildirisinde:
“Ruhen yoksul olanlara ne mutlu,
çünkü onlar ailedendir.” (Göklerin
ülkesi onlarýndýr.) diyerek, henüz
dünya yaþamýnda tekâmül merdiveninin ilk basamaklarýndaki insanlarý
kutsamasý da bu nedenledir. Burada
henüz emeklemekte bile olsak, ortaklaþa o büyük maziyi hepimiz yaþadýðýmýzdan, her insan saygýya deðer özelliklere ve O’nun katýna ulaþmak potansiyeline eþit ölçüde sahiptir. Ve bu
hakký kimse onun elinden alamaz.
ÝHLAS SAHÝBÝ GERÇEK ÝYÝLER
Hz. Ýsa daðdaki vaaz’ýn 3.
bildirisinde ihlâslý, salih, alçakgönüllü,
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yumuþak huylu gerçek iyilerden þöyle
söz etmektedir.
“Halim olanlara ne mutlu, çünkü bu
dünya onlara miras kalacaktýr.”
Rehber varlýk Kryon, Daðdaki
Vaaz'ýn çaðdaþ yorumunda .. “Halim
Olanlar" deyimine açýklýk getirir:

"Bu halim olanlar kimlerdir
diye sorabilirsiniz. Onlar,
bazýlarýnýn size söyledikleri
gibi, zayýf olanlar deðildir. Bu
halim varlýklar Iþýk
Savaþçýlarýdýr. Bu halim varlýklar öfke yaratacak durumlar
karþýsýnda öfkelenmekte acele
etmeyenlerdir. Bu halim varlýklar savunmanýn gerekli
göründüðü bir durumda kendilerini savunmakta acele
etmeyenlerdir. Bu halim varlýklar hoþ görülemez olaný hoþ
görenlerdir... Iþýk Savaþçýlarý,
gezegeni miras almak söz
konusu olduðunda, bilin ki bunlar sizler olacaksýnýz.
Diðerlerine bu Yeni Çað'da yol
gösterecek olanlar sizlersiniz.
Çünkü siz neyin olup bittiðini
biliyorsunuz ama onlar bilmiyorlar. Sizler yeni liderlersiniz.
Sizlere, halim olanlara gerçekten ne mutlu.
(Kryon-Akaþa Yayýnlarý Cilt-3 S:105)
Evet, olgunlaþma yolunda emeklemekte olan ruhen yoksul insanlar ilâhi
düzenin ilk sýrada önem verdikleri
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olmakla beraber; onlara yol göstermek,
destek ve örnek olmak üzere gülyüzlü
peygamberler, evliyalar, ermiþler,
gönülerleri,ýþýk savaþçýlarý gibi ihlâs
sahibi gerçek iyiler, halim insanlar da
ilâhi düzenin ince plânýnda rol sahibi
olmaktadýr.
Kur’an-ý Kerim’de Allah’ýn Âdeme
secde etmesi emrine karþý gelen Ýblis,
herkesi yoldan çýkarabilse de bu ihlâslý
kullara diþ geçiremeyeceðini þöyle itiraf eder:
Ýblis:” Rab’bim dedi beni azdýrmandan ötürü andolsun ki,(ben de) onlara
(günâhlarý) süsleyeceðim ve onlarýn
hepsini azdýracaðým. Ancak içlerinden
ihlâs verilen kullarýn hariç.”(Hicr:3940) Ýblis’in bu itirafýndan anlaþýlýyor ki,
hatalar da yapsalar, yerine göre düþe
kalka da yürüseler
Yaratan tarafýndan yol gösterici ve
önder olarak seçilmiþ ve iþaretlenmiþ
ihlâslý kullar ana çizgiden, ana hedeften
asla þaþmayacaklar. Nasýl ki, hepsi de
birbirinin ayný olduklarý halde diþiler
arasýndan seçilen bir arý, özel
beslenerek “kraliçe arý” haline getiriliyor ve neslin devamýný saðlýyorsa, ayný
bunun gibi özel iþaretlenen ve özel
yetiþtirilen “ihlâslý kullar” da insan
neslinin emrine verilip, geliþip olgunlaþmayý hýzlandýrýyorlar.
Bizim Celselerimizde Yaratan’ýn
ihlâs organizasyonunu ilân ediþi þöyle
anlatýlmaktadýr:
“Siz O’nun yaratýcýlýðýndan ve vericiliðinden sebepleneceksiniz. Burada
birbirinizden farkýnýz olmadýðýný
öðrendiniz. Burada birbiriyle gerçek
kardeþ olduðunuzu öðrendiniz. Ve siz
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daha önceden bilmediðiniz yerde
kardeþ ilân edildiðinizi de. Ýþte o yer,
O’nun ihlâsýnýn ilân edildiði gündü.
Birbirinizi ve kendinizi öylece biliniz.”
Seçilmiþ ihlâslý kullar sadece insana
hizmet etmek için varedildiklerini hep
hatýrda tutarak gurur ve benlik,
baþkalarýný küçük görme yanlýþlarýna
varmadan, insanýn insana farksýzlýðýný
unutmadan, Yaratan’ýn katýna birlikte
götüreceklerinin çokluðu ile görevlerini
baþarabileceklerdir.
Onlar için anayasanýn deðiþmeyen ve
deðiþtirilmesi teklif edilemeyen maddesi de bu olabilir ancak!..
“GERÇEK, GERÇEÐÝ
GERÇEKTEN ARAYANLARIN
GERÇEK HAKKIDIR”
Daðdaki vaaz’ýn dördüncü
bildirisinde:

“Ne mutlu gerçeði arayanlara; çünkü onlar bulacaklardýr” denmektedir.
Gerçeði aramak aslýnda hepimizin
dünyaya geliþ nedenidir. Her kafadan
bir sesin çýktýðý, temel doðrularýn bu
karmaþa içinde kaybolup gittiði
günümüzde gerçeði arayýp bulmak da o
denli zorlaþmýþtýr. Rehber varlýklarýn
bildirilerini yeterince incelemek, kutsal
metinlerdeki deðiþmeyen ahlâk kurallarýyla aralarýnda baðlar kurmak, zorluklarý aþmamýzda bize önemli destekler saðlayacaktýr. Kryon bu dördüncü
bildirinin yorumunda “niyet etmenin”
önemi üzerinde durmaktadýr:
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“Sevgili varlýklar biz size
tekrar tekrar Niyet’ten söz ettik.
Gerçeði arayanlar bu gece
buradasýnýz, çünkü siz Ruh’u
(Yaratan’ý) öðrenmeye ve kendinizi öðrenmeye niyet ettiniz. Her
nereye giderseniz gidin, birlikte
taþýdýðýnýz bu Tanrýsal parça
kendisini bireysel olarak size
göstermeye hazýrdýr. Siz bu gece
Ruh’un önünde otururken bile
bunu arayýþýnýzdan dolayý onurlandýrýlýyorsunuz. Çünkü niyet,
her þeydir. Onu gerçekten
kastetmedikçe bir þeye niyet
etmeyin. Ve niyet ettiðinizde, bu
niyetinizi yüksek sesle ifade edin
ki, insanlýðýnýz bu bildirimin
zevkini alabilsin. Gerçeði
arayanlara ne mutlu.” (3-S:105)
Ünlü Ýngiliz yazarý Bernard Shaw’un
ölüm döþeðindeki þu sözleri; gerçeði
arayýp o gerçek ýþýðýnda yaþamanýn,
gerçeði kendimizin ayrýlmaz bir
parçasý, huyumuz haline getirip “o
gerçek olmamýzýn” büyük önemini, çok
içten, çok etkileyici bir dilek cümlesiyle ortaya koymaktadýr.
Bernard Shaw’a ölüm döþeðinde :
“Hayatýnýzý yeni baþtan yaþama fýrsatýnýz olsaydý ne yapardýnýz?” diye
sorulmuþ, Shaw biraz düþünmüþ ve
sonra derin bir iç çekiþle:
“Olabileceðim ama asla olmadýðým kiþi
olmak isterdim.” demiþ.
Bernard Shaw’un hepimizin kulaðýna
küpe olmasý gereken bu içten isteðinin
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biri olumsuz, diðeri olumlu iki örneðini
Hz. Muhammed’in yanýnda yaþamýþ iki
kiþinin yaþamýndan kesitler sunarak
sizlere tekrar aktarmak istiyorum.
Gerçek hayattan çýkarýlan ibretler; sonu
gelmeyen öðütlerden, nasihatlerden
gönüllerde ve zihinlerde kuþkusuz çok
daha yer bulmaktadýr.
Biri Hz. Muhammed’in yanýbaþýnda
yaþadýðý halde gerçek yoldan þaþan;
diðeri ise Arabistan’dan çok uzakta
Ýran’da doðup büyüdüðü halde gerçeði
aramaktan býkýp usanmadýðý için
deðiþik inançlarý ve coðrafyalarý aþa
aþa Hz. Muhammed’in yanýna kadar
ulaþmayý becerip onun en büyük sahabelerinden biri olan bu iki güçlü kiþinin
serüveni; gerçeði aramaya niyet eden
herkes için ibretlerle doludur.
NE OLABÝLECEKKEN,
NE OLAN!..
Mekke’de Hz. Muhammed’in
yanýbaþýnda yaþayan Ümeyye Bin Salet
isimli kudretli bir þair vardý. Hz.
Muhammed’e henüz peygamberlik
gelmemiþken ve etrafýndaki herkes putlara taparken, bu þair, Hz. Ýbrahim’in
dinine baðlý kalabilmiþ nadir kimselerdendi. Evreni Yaratan tek Allah’a
inanýyor ve ancak O'na ibadet edilmesi
gerektiðini biliyordu. Hattâ bir coþkulu
anýnda “Yarabbi, sana ibadet edileceðini biliyorum; ama ibadetin þeklini
bilmiyorum, bana onu da öðret.” diye
yalvarmýþtý.
Kendisi kutsal kitaplarý da okuduðu
için, oradaki iþaretlerden bir yeni
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peygamberin gelmesinin çok yaklaþtýðýný hissediyordu. Ýçin için o
peygamberin kendisi olmasýný istiyor,
kendisini buna lâyýk görüyor ve hattâ
bunu bekliyordu. Ama ne yazýk ki
umutlarý boþa gitmiþti. 40 yaþýnda kutsal metinlerden ve bilgilerden haberi
olmayan bir baþkasý seçilmiþti bu
göreve.. Þimdi Ümeyye Bin Salet, birbirine zýt yöndeki iki yolun baþýndaydý.
Ya gurur, benlik dinlemeden sadece
görevi düþünerek koþacak Peygamberin
yanýna ve ona ilk inananlardan, onun
yolunu düzeltip, ona destek olanlardan
olacak. Ve o zaman belki de Hz.
Ebubekir makamýna erecekti. Ya da
“neden ben seçilmedim de o seçildi”
gibi bir görev insanýna yakýþmayan
küçük hesaplar peþinde koþarak benliðine yenilecekti. O zaman ister istemez gerçek yoldan saparak Hz.
Muhammed’in karþýsýna dikilecek, yolunda ona engel olmaya çalýþacaktý.
Ümeyye ne yazýk ki, bu ters yolu
seçti. Önüne dikildi Peygamberin.
Þiirleriyle hicvetti, lânetledi, çelme
taktý. Kýskançlýðýnýn ve hasedinin þiddetinden kötüledi durdu onu. Ve
nihayet þu âyet vahyolundu Ümeyye ve
benzerleri için:

“Onlara þu adamýn haberini
de oku: Ona âyetlerimizi verdik
de onlardan sýyrýldý çýktý, þeytan
onu peþine taktý, böylece azgýnlardan oldu. Dileseydik elbette
onu âyetlerle yükseltirdik; fakat
o yere saplandý ve heveslerinin
peþine düþtü. Onun durumu,
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týpký þu köpeðin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini
sarkýtýp solur, býraksan da dilini
sarkýtýp solur. Ýþte âyetlerimizi
yalanlayanlarýn durumu budur.
Bu kýssayý anlat. Belki iyice
düþünürler.” (Araf:175-176)
YOLDA OLANA
YOL DAYANMAZ
Babasýndan öðrendiði, içinde
büyüdüðü dinini bile ilk gençlik
çaðlarýndan itibaren akýl terazisinde
tartmaktan çekinmeyen, en doðruyu
bulma uðruna þehirden þehire; ülkeden
ülkeye göçerek her türlü cefaya katlanan bir dava adamýnýn öyküsü
yukarýdakinin tam zýddý. Ayný devirlerde, ama Ümeyye gibi Peygamberin
yanýbaþýnda Mekke’de deðil, oradan
binlerce mil uzakta Ýran'da doðmuþ
birinin emsalsiz bir öyküsü bu!.. Üstelik Ümeyye gibi Yaradan'ýn bozulmamýþ âyetleriyle, gerçekleriyle
büyümüþ biri hiç deðil. Tam tersine,
Zerdüþt dininin çarpýtýlmýþ bir þekli
olan, ateþe tapan Mecûsi'lerden birinin
çocuðu. Babasý, bu her þeyden fazla
sevdiði Selman isimli evlâdýna dininin
bütün inceliklerini gereðince öðretti.
Selman yalnýzca öðrendiði ile
yetinecek biri olmadýðýndan, iþe öyle
sarýldý ki, kutsal ateþin daima yanar
kalmasý için gecesini gündüzüne
katarak durmadan çalýþtý. Ama o, durduðu yerde put gibi duracaklardan
deðildi. Çok geçmedi aradan, bir gün
yolu bir Hristiyan Kilisesine uðradý.
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Ýçeride ibadet edenlerin varlýðýný
öðrenince merakla içeri daldý.Akþama
kadar onlarla dinleri, inançlarý, ibadetleri hakkýnda konuþtu. Öðrendikleri, o
zamana kadar büyük gayretlerle
sürdürdüðü inanç sistemini kuþkulara
boðdu. Hristiyanlar ezeli ve ebedi,
hiçbir þeye muhtaç olmayan, her þeye
gücü yeten bir sevgi Tanrýsýna ibadet
ederken; kendileri sadece inananlarýn
gayretleriyle “yanar kalan" gelip geçici
bir ateþe tapmaktaydýlar. Kuþkusunu
babasýna açýnca, karþýlýðý doyurucu bir
cevap deðil, sadece þiddetli bir tokat ve
ev hapsi olmuþtu. Ama Selman’ýn aklý
yeni tanýþtýðý kimselerdeydi. Yýllar akýp
giderken, gizli gizli de olsa onlarla
iliþkisini sürdürdü. Sadece onlardan
öðrendikleriyle yetinmediðinden, en
derin bilgiyi alabileceði Þam’a gitmek
için fýrsat kolluyordu. Arayan er geç
bulur.
Oraya giden bir tüccar grubuna
katýlarak, doðruca en yüksek makama,
Piskopos'un hizmetine girerek dinin
inceliklerini iyice öðrendi. Bu arada
Piskopos'un sözleriyle davranýþlarýnýn
birbiriyle uyuþmadýðýný da esefle
gördü. Onun ölümünden sonra yine
þehirden þehire taþýnarak özü sözü birbiriyle tutarlý, baþka din büyüklerinin
yanýnda aklýnýn yanýsýra, gönlünü de
iyice eðitti. Yine de Selman, için için
esas aradýðýný henüz bulamadýðýný
hissediyor; gelmesi çok yaklaþtýðý
söylenen yeni bir peygamberin öðretisine girebilmek için gece gündüz dua
ediyordu. O sevgi ve coþku ile baðlandýðý Yaratan’ýndan ne istiyor; kader
onu nereye götürüyordu!.. Olaylar hiç
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de umduðu gibi geliþmemiþti. Aradýðýný
Arabistan'da bulacaðý sezgisiyle oraya
gitmeyi planlamýþken, tacirler onu türlü
vaadlerle kandýrýp o istediði yere götürmüþlerdi ama malýný mülkünü elinden
alýp, onu bir köle gibi satarak. Artýk
elden ele deðiþ tokuþ edilen bir mal idi
o. En son satýldýðý yer, son duraðý
Medine olmuþtu. Artýk yakýcý çöl
güneþinin altýnda, hurma aðaçlarýnýn
tepesinde meyve toplayýcýlýðýyla gecesi
gündüzüne karýþmýþ, eza ve cefa dolu
bir yaþamdý nasibine düþen.
Yine böyle aðaçta hurma devþirirken
aþaðýda konuþulanlardan bölük pörçük
duyduklarý tüm vücudunu titretmeye
yetmiþti. Az kalsýn aðaçtan düþüyordu.
Aþaðýdakiler Mekke' den Medine'ye
hicret etmiþ bir peygamberin etrafýna
hemþerilerinin toplanýp ona yardýmcý
olmalarýný kýnayan konuþmalar
içindeydiler. Selman kendini kaybedip
hýzla aðaçtan inerek: "Ne, ne?!.." diye
sorunca aldýðý cevap müthiþ bir yumruk ve "Sana ne bundan, sen iþine
bak!.." olmuþtu. Sahipleri ne derlerse
desinler; o, aramak ve bulmak
konusunda yýllar boyu öyle piþmiþti ki;
kýsa zamanda bir fýrsatýný yakalayýp
bizzat Peygambere ulaþmayý becermiþti. Ýslâm öðretisini, yol göstericinin
söz ve davranýþlarýný ince eleyip sýk
dokuyarak derinliðine irdeledi. Zaten
manevi konularda iyice piþmiþ, çok þey
öðrenmiþti. Gerçeðe ulaþmak onun için
hiç zor olmadý. Baþýna gelenleri,
köleliðini falan unutmuþ; taa Ýran'lardan kopup gelerek onu ilâhi planýn tam
da merkezine ulaþtýran Yüce Âlem'in
ince düzenine bin bir þükürle dolmuþtu.
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Bundan sonrasý kolaydý artýk. Hz.
Peygamber de nasýl bir "gerçek
arayýcýsý” ile karþý karþýya olduðunun
bilincindeydi. Nitekim onun kölelikten
kurtulmasý için efendisine dikmesi
gereken fidanlar için bizzat Peygamber
de iþçi olarak çalýþmayý bir zevk
bilmiþti. Þu, gerçeði bulma konusunda
dur durak bilmeyen kiþinin ödülü de
ancak bu olabilirdi. Ayrýca kölelikten
kurtuluþ (azadlýk) için gereken parayý
Müslümanlardan toplayan da bizzat
Hz. Muhammed'in kendisi olmuþtu.
Yaradan'ýn ince düzeni esas hünerini
yaklaþmakta olan büyük savaþta
gösterecekti. Bedir ve Uhud cenkleri
Selman'dan önce olup bitmiþti. Þimdi
putperest Mekkeliler, Müslümanlara
son darbeyi vurmak için komþu
kabilelerden de kuvvet toplayarak çok
büyük bir güçle Medine'ye sefer hazýrlýðýndaydýlar. Bilinen yöntemlerle
onlarý durdurabilme imkânlarýnýn tükendiði, bu hayat memat anýnda; Ýranlý
olduðu için þimdi Selman-ý Farisî diye
anýlan kiþinin “Hendek kazma” teklifi
büyük coþkuyla hemen kabul edilmiþti.
Fars (Ýran) ülkesinde zaman zaman
kullanýldýðý için onun bu teklifi yapmasý kolaydý. Arap ülkelerinde hiç bilinmeyen ve baþvurulmayan bu yöntem
hemen uygulandý. Bizzat Hz.
Muhammed de çalýþarak Mekkeliler
gelmeden, birkaç gün içinde Medine
çevresinde büyük bir hendek kazýldý.
Mekkeliler þaþkýn gözlerle
bakakaldýlar.
Bir ay süren hendeði aþma giriþimleri
sonuçsuz kaldý. Kýþ mevsiminde, çok
zor koþullarda konaklarken, bu defa
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þeytanî bir planla evvelce
Müslümanlarla barýþ sözleþmesi yapmýþ Kurayza Yahudilerini kýþkýrtarak
kendi taraflarýna çekmiþler ve
Müslümanlarý iki ateþ arasýnda çaresiz
býrakmýþlardý. Þimdi gerçeðe, gerçekten sarýlanlarla, inancý henüz taze olup
gönlüne inmemiþ olanlarýn ayýrt edileceði dehþet anlarý yaþanýyordu. Yeni
Müslüman olmuþ Medinelilerin bir
çoðu þimdi can ve mal derdine düþmüþ:
“Ne umduk, ne bulduk?!.” Diye düþünmeye baþlamýþlardý. Kur’an o dehþet
günlerini þöyle anlatýr:

“Hani onlar hem üstten, hem
de alttan gelmiþlerdi. Gözler
kaymýþ, yüreðiniz aðzýnýza
gelmiþti. Allah'a karþý türlü
türlü zanlarda bulunuyordunuz.
Ýþte orada inananlar denenmiþ,
þiddetle sarsýlmýþlardý. Ýki
yüzlüler ve gönülleri hastalýklý
olanlar: "Allah ve Peygamberin
verdikleri sözler meðer aldatmacadan baþka bir þey
deðilmiþ” dediler.” (Ahzab 10-12)
Neyse ki Hz. Muhammed'in ince
politikasýyla Putperestlerle, Yahudiler
arasýndaki bu beraberlik eylem haline
gelmeden adým adým çökertildi. Ve
Putperestler geldikleri gibi arkalarýna
bakmadan çekip gittiler.
Gelecek sayýda Daðdaki Vaaz’ýn
kuþbakýþý incelemesine devam edeceðiz.

Kedilerin Ermiþi
Güngör Özyiðit, Psikolog
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ediler baðýmsýz karakterli evcil
hayvanlardýr. Köpekler gibi
sahiplerinin her buyruðuna boyun
eðmezler. Köpeklerin sahiplerine, kedilerin evlerine baðlý olduklarý bilinir. O
nedenle uzak bir yere de býrakýlsalar,
evlerinin yolunu bulurlar.
Kediler duygularýný ve isteklerini bir
þekilde belirtmesini bilirler. Aç olduklarýnda miyavlarlar, sevilmek istediklerinde sürtünürler, okþandýklarýnda
keyifle mýrýldanýrlar, bir köpekten
korktuklarýnda sýrtlarýný kamburlaþtýrýp,
tüylerini kabartarak týslarlar.
Evcil kediler aþaðý yukarý ayný
büyüklüktedirler. Ortalama 13-14 yýl
yaþarlar.
Kedileri kýsa ve uzun tüylü olarak
ikiye ayýrabiliriz. Kahverengimsi sarý
üstüne koyu renk çizgileri olan
‘Sarman’ kediler, siyah çizgi ve beneklerle bezenmiþ, ‘Tekir’ler ve mavi
gözlü ‘Siyamlar’ kýsa tüylü kedi örnekleridir.
Uzun tüylü kediler ise Ankara, Van
ve Ýran kedisi olarak tanýnýrlar.
Bütün kedilerin ortak özellikleri;
zarafetleri, canlý biblo gibi estetik birer
varlýk oluþlarý.
DÝL’E KATKILARI
Kediler, evlerimize olduðu kadar,
konuþma dilimize de girmeyi becermiþlerdir.
‘Kedi ciðere bakar gibi bakmak’ deyimi, imrenilerek bakýlan bir þeyi belirtir. ‘Kedinin uzanamadýðý ciðere
mundar demesi’ ise, eriþemediðimiz bir
deðeri karalayarak, kendi beceriksiz-
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liðini mantýksal bir kýlýfa bürümek
anlamýný taþýr. ‘Kedi gibi dört ayak
üzerine düþmek’ tehlikeyi kolayca
atlatmak demektir. Kedi-köpek gibi birbirini yemek, bir türlü anlaþýp geçinemeyenleri simgeler. ‘Kedi olalý bir fare
tuttu’ sözü kendinden beklenileni
nihayet yerine getirenler için söylenir.
Güvenilmeyecek birine bir þey býrakmak, ‘kediye ciðer emanet etmek’
olarak deðerlendirilir.
KEDÝLER VE ÝNSANLAR
Kedi bütünüyle gizemli bir varlýk
olarak görülmüþtür. Eski Mýsýrlýlarca
kutsal sayýlmýþtýr. Eski Mýsýr tapýnaklarýnda kedi beslenir ve onlara kurbanlar sunulurmuþ. Ölen kediler, aynen
firavunlar ya da soylular gibi
mumyalanýrmýþ. Ve kedi öldürenler
ölümle cezalandýrýlýrmýþ.
Avrupa’da ise kara kedilere cadýlarla
iþbirliði yapan kötü ruhlar gözüyle
bakýlmýþ. Bunun günümüze uzantýsý
olarak bazý insanlar önlerinden bir kara
kedinin geçmesini uðursuzluk
sayarken, bazýlarý da kara kedi görmenin kendilerine þans getirdiðine
inanýrlar. Kedilerin dokuz canlý olduðu
sanýsý ise, onlarýn olaðanüstü güçler
taþýdýðý inancýndan kaynaklanýr.
Bugün evlerimize, bahçelere ve sokaklara baktýðýmýzda, etrafýmýz kedilerle kuþatýlmýþ bir halde. Hiç hissettirmeden sokulur, ansýzýn giriverirler hayatýmýza. Onlarla birlikte sevgi ve sýcaklýk
da gelir. Kediler kendilerini sevdirmeyi
pek iyi bilirler. Aradýklarý bir efendiden
çok, evi paylaþacak dostlardýr.
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Kedi ile yaþamak aslýnda büyük bir
lükstür. Onunla birlikte yaþanan keyif
anlarý, avucunuzun içindeki ipeksi kayganlýk, size deðdiðinde hissettiðiniz
sýcaklýk, bütün pisilerin hareketlerinde
görülen zarafet ve çekicilik, bakýþlarýndaki büyüleyici mýknatýs etkisi.
Görkemli yürüyüþünde minyatür bir
kaplan ya da leoparý görürsünüz.
Nobel ödüllü yazar Doris Lessýng,
“Kedilere Dair” kitabýnda kediyi þöyle
tanýmlar:
“Eðer balýk sudaki hareketin somutlaþmýþ, þekillenmiþ haliyse, endamýna
bakýldýðýnda kedi de hissedilmeyen
havanýn çizgiye dökülmüþ ve biçimlenmiþ halidir. Kedi kadar hoþ ve zarif ne
olabilir? Baþka ne, kediden daha doðal
bir hava yaratýðýdýr? Hangi hava
yaratýðýnýn kediyle ilgisi vardýr?
Kelebeklerin elbette!..”
MESAJLI KEDÝ
Eþim ve ben, hemen bütün hayvanlarý
severiz. Ama yakýn zamana dek, eve
evcil hayvan almayý düþünmemiþtik.
Ne var ki, geçen yaz sonu, Bodrum’da
tatildeyken, dönüþten bir gün önce, bir
yavru tekir eþimin rüyasýna girerek,
bizi avladý ve tavladý.
Rüyasýnda bir yavru tekir kedi, eþime
“Merhaba” diyerek hatýr soruyor ve
konuþuyor.
Ýstanbul’a döndükten bir gün sonra,
kýzýmýz Beþiktaþ’tan iskeleye gelirken,
yolda köpeklerin kýstýrdýðý bir yavru
tekir görüyor. Onu köpeklerin zulmünden kurtarýyor ve kucaðýna alarak eve
getiriyor. Eþim bir aylýk yavru kediyi
görünce þaþýrarak “Aaa bu benim

rüyamda gördüðüm yavru tekir” diyor.
Ve tekir, ‘mesajlý kedi’ olarak üstümüze
kalýyor. Sokak kedisi tekir, birden ev
kedisi oluyor. Dikkati üstüne çekmek
için ne oyunlar, ne maskaralýklar yapýyor. Sabahlarý yatak odasýnýn kapýsýný
týrmalýyor, ‘beni içeri alýn’ dercesine
miyavlýyor. Ýçeri alýyoruz. Hemen yorganýn altýna giriyor, ayaklarýmýzla
oynuyor. Sonra koynumuza sokuluyor.
Biz de onu okþadýkça “mýrr mýrr” diye
memnuniyet sesleri çýkararak mýrlýyor.
Eþim Mýrmýr’a yatacaðý özel yatak
alýyor. Oyuncak ayýlar, papyon kravatlar alarak Mýrmýr’ý iyice þýmartýyor.
Öylece 4-5 ay Mýrmýr’la yatýp
Mýrmýr’la kalkýyoruz.
Bebeði olan anneler, nasýl bebek
üzerine sohbet ederlerse, evinde kedi
besleyenlerin de kediler hakkýnda konuþmalarý o derece doðal oluyor. Eþimin kedi muhabbeti yaptýðý bir doçent
arkadaþý, Ýran kedisi beslediðini, kedinin yavruladýðýný ve yavrulardan birini
eþime hediye etmek istediðini söylüyor.
Yavru kedinin önce internetten resmini
görüyoruz. Bayýlýyoruz. Çocuklar “ille
alalým” diye tutturuyorlar.
YUMOÞ PAMUK
Bir akþam eve geldiðimde, kanepenin
üzerinde minnacýk beyaz bir yumak
görüyorum. Ve o beyazlýk içinden bana
bakan cin gibi iki göz. “Bu ne þirin
þey” diyorum. Kucaðýma alýp okþuyorum. Ailece ona isim bulmakta zorlanmýyoruz ve “Pamuk” diyoruz. Böylece
Mýrmýr’la birlikte iki kedimiz oluyor.
Ne var ki Mýrmýr, Pamuk’u müthiþ
kýskanýyor. Fýrsat bulduðunda onu yere
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yýkýp boðmaya kalkýyor. Birkaç kez
elinden zor kurtardýk. Ve onlarý olabildiðince ayrý bölmelerde tutmaya,
yalnýz býrakmamaya dikkat ettik. Biz
evde yokken koridorun kapýsýný açmamalarýný tembihledik.
O arada Mýrmýr bir kýsýrlaþtýrma
operasyonunda enfeksiyon kaparak
hastalandý. Ateþi 40’a çýktý. Bir hafta
boyunca ne bir þey yedi ne de içti.
Boyuna kustu. Hayvan göz göre göre
gözümüzün önünde eridi bitti.
Yürümeye mecali kalmadý. Ýþte o sýrada Pamuk yapacaðýný yaptý. Pamuk,
Mýrmýr’ýn yanýna sokularak, yalayarak,
yakýnlýk göstererek Mýrmýr’ýn güvenini
ve dostluðunu kazandý.
Mýrmýr yoðun bir antibiyotik tedavisi
sonucu iyileþince, ikisi kanka oldular.
Hastalýk böylesine bir güzelliðe vesile
oldu. Artýk ikisi, sabahtan akþama birlikte oynuyorlar, birlikte mama yiyorlar
ve birlikte yatýyorlar. Bazý geceler eve
geç
geldiðimizde
onlarý
kanepenin
üstünde sarmaþ-dolaþ yatmýþ ve uykuya
dalmýþ görünce
gözlerimiz
yaþarýyor.
“Bugünleri de
görecek miydik” diyoruz.
Pamuk,
gerçekten özel
bir kedi. Çok
güzel enerjisi
var. Sakin,
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uysal, sevimli, bir o kadar da ciddi,
kiþilikli. O denli bilgece, ciddi bir
yüzü, bakýþý var ki, sanki az sonra
konuþup bir öðüt verecekmiþ gibi.
Aslýnda her an en güzel öðüdü veriyor,
çevresine varlýðýyla sevgi mesajý yayýyor. Zararsýzlýðý çok iyi öðrenmiþ. Ne
yaparsanýz yapýn, týrmalamýyor, ýsýrmýyor. Mýrmýr’ýn hepimizin ellerinde,
kollarýnda, bacaklarýnda týrmýk izleri,
çizikleri var. Biz o çiziklere “Mýrmýr’ýn
imzasý” diyoruz. Oysa Pamuk’un hiç
birimizin üzerinde býraktýðý bir çizik
yok. Bazen þakacýktan, oyun olsun
diye, ýsýrýr gibi diþini deðdiriyor.
Kýzýyor gibi yaptýðýmýzda hemen yalamaya baþlýyor. Týrnaklarýný bilemek
için alýnan sicimli sütunu bir bakýþta
kavrýyor. Ve týrnaklarýný bilerken, bir
yandan da “Bakýn ne iþe yaradýðýný
nasýl anladým” der gibi bize bakýyor.
Komþular onu sevmeye geliyor. Kimi
15-20 dakikalýðýna alýp götürüyor.
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Kedileri hiç sevmeyenler, onu görünce
kedisever oluyor.
Kedilerle hayatýmýz çok güzel
giderken, Mayýs’ýn yedisi sabahý
Pamuk kusmaya baþlýyor. Hiçbir þey
yiyip içmiyor. Ölmeye karar vermiþ
gibi, boylu boyunca yere yapýþýp, öyle
hareketsiz duruyor. Birkaç veterinere
götürdükten sonra Anatolia Hayvan
Hastanesi’ne yatýrýyoruz. Baðýrsak
düðümlenmesi olmuþ. Hiçbir þey yiyip
içemediði gibi, nefes almakta da zorlanýyor. Böyle giderse birkaç saat
içinde ölürmüþ. Ameliyat olmasý
gerekiyormuþ. Ama o da riskli. Beþ
aylýk Pamuk’cuk ameliyat oluyor.
Yoðun bakýma alýnýyor, serumla
besleniyor. Kanýnda bir de FÝP denen
kedi AÝDS’si mikrobu çýktý. O da
öldürücü. Yaþama þansýnýn az olduðu
söyleniyor. Kendimizi buna hazýrlamamýz isteniyor.
Bir sabah eþimle birlikte kahvaltý
ederken, Pamuk’la ilgili konuþurken,
bir anda, ikimiz birden hüngür hüngür
aðlamaya baþladýk. Küçücük þey, nasýl
bir sevgi ekmiþ yüreklerimize.
Pamuk’u her gün ziyaret ediyoruz.
Bizi görünce biraz canlanýyor sanki.
Ama bir yandan da onu niye oraya
býrakýp gittik diye hafif küskün gibi...
Hastaneden eve döndüðümüzde
Mýrmýr, üstümüzden onun kokusunu
alýyor. Ve soran gözlerle “Nerede?”
diye yüzümüze bakýyor. Onun evde
yattýðý yerleri kokluyor. Köþe bucak
arayarak, onu saklandýðý yerde bulmaya çalýþýyor ama, ara ki bulasýn!..
Pamuk, yaþamla ölümü ayýran çizgi
üzerinde büyük bir mücadele veriyor.
Kazanýrsa bize büyük bir bayram

SEVGÝ DÜNYASI

sevinci yaþatacak. Eðer aramýzdan
ayrýlýrsa gideceði yer bence belli: Kedi
Cenneti!..
Bu yazý burada bitiyor ama, cengaver
Pamuk’un yaþam savaþý sürüyor. 13
Mayýs’ta eve çýkardýk. Çok halsiz ve
bitkin. Sürekli uyuyor. Mýrmýr çok
memnun. Gelip gidip yalýyor. Karþýlýk
alamadýðý için þaþkýn, biraz mesafeli
duruyor. Eþimin olaðanüstü özenli
bakýmý sayesinde bugün (14 Mayýs)
biraz bir þeyler yedi, içti. Evin onu
kuþatan sevgi ortamýnda biraz rahata
erdi.
Gecenin saat ikisinde ben bu satýrlarý
yazarken, Pamuk her þeyden habersiz,
belki de haberli yaný baþýmda uyuyor,
güç toplayýp þarj oluyor.
Uykunun daha da masumlaþtýrdýðý
bembeyaz, arýnmýþ yüzüne, yüzündeki
ciddi, vakur ifadeye bakýyorum da,
Pamuk ermiþ bir kedi gibi geliyor
bana...
“Pamuðum, beyaz kuzum, yumoþum,
bilge kedim, ermiþim” gibi sevgi
sözcükleri dökülüyor dilimden,
gözyaþlarýmýn eþlik ettiði...

Zuhal Voigt

Seth: “Ben bir enerji
kiþiliði çekirdeðiyim”
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Geçen sayýda, Jane
Roberts’in, kendini
“Seth” olarak tanýtan
yol göstericinin medyum
oluþu sürecinin, nasýl
baþladýðýný anlatmýþtýk.
1963 senesinin Aralýk
ayýnýn on
beþinde, Jane,
Seth’in aðzýndan, ilk defa
trans içinde
konuþmaya
baþlamýþtý.
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Robert’in notlarýndan öðrendiði için,
uzun bir zaman Seth’in kendi þuuraltýnda ürettiði bir kiþilik olup olmadýðý
þüphesini üzerinden atamadý.
Robert için durum farklý idi. O, çok
iyi tanýdýðý karýsýnýn, Seth kiþiliði ile
konuþtuðunda, yüz ifadesinin,
bakýþlarýnýn ve jestlerinin nasýl bir
deðiþikliðe uðradýðýný kendi gözleri ile
görüyor, kalýn bir erkek sesiyle konuþmasýný, kendi kulaklarý ile iþitiyordu.
Robert için, trans esnasýnda konuþanýn
Jane olmadýðý
apaçýktý. Daha sonra
görüþmelere katýlan
çeþitli insanlar da, bu
yadsýnamaz farký
ifade ederler.
Seth ilk
görüþmelerin
birinde, bilgi veren
bedensiz varlýklarla
görüþmelerin nasýl
meydana geldiðini
Jane Roberts ve eþi
þöyle açýklar:
Robert F.Butts, Seth
“Benim deneyim
Jane ve eþi Robert
ile temasýn baþladýðý ilk
seviyemde bulunanlar,
haftalarda, bu baþlangýcýn, her ikisi için ara sýra böyle dersler verirler. Ama
de hayat boyu sürecek bir görev olaöðretmenler ve öðrenciler arasýnda ruhcaðýný ve her ikisinin de bütün yaþamsal baðlantýlar oluþmasý gerekir. Bu,
larýný bu iþe adayacaklarýný kesinlikle
sizin aranýzdaki kiþiliklerin, böyle bir
bilmiyorlardý. Hatta görüþmeleri birkaç derse baþlayabilmek için yeterli ilerseans sonra kesmek düþüncesindeydileme kaydetmelerini, bizlerin bekleler. Ama Seth’le yapýlan her görüþmememiz anlamýna gelir. Ondan sonra,
den sonra, verilen bilgilerin içeriði ve
bizlerle ruhen baðlý olanlara ders
kapsamý onlarý öylesine etkilemiþti ve
verme iþlemine baþlanýr.”
daha söylenecek olanlarý öyle merak
Seth, öðretilerinin baþlangýcýnda,
ediyorlardý ki, beþinci görüþmeden
kendisini þu sözlerle tarif eder:
sonra, bu iþi bitirmek düþüncesi tama“Ben, artýk fiziki realite içinde
men yokolup gitmiþti.
merkezileþmeyen bir enerji kiþiliðinin
Jane, görüþme sýrasýnda söyledikleri- çekirdeðiyim.”
ni, ancak transtan çýktýktan sonra,
Baþlangýçlar konusu ile böylece biraz
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daha ilgilendikten sonra, þimdi Seth’in,
daha sonraki yýllarda, Jane’in kurduðu
ASW (Beþ Duyu Dýþý Algýlama) seminerinde toplanmýþ gençlerle yaptýðý bir
seansta söylediklerini buraya alýyoruz.
Seth’in bu konuþmasý, onun öðretisine
giriþ açýsýndan, ýþýk tutma özelliðine
sahiptir.
“Sizlere, maddeden oluþtuðunuzu ve
maddeden kaçamayacaðýnýzý öðrettiler.
Bu böyle deðildir. Fiziki yapýnýzýn
maddesi çözülüp kaybolacaktýr ama
sizin varlýðýnýz kaybolmaz. Örneðin
þimdi, beni göremediðiniz halde, burada olduðumu biliyorsunuz. Örneðin,
kendi öz ebeveyniniz öldüklerinde,
gözlerinizin önünde kayboluyor ve
sonsuza kadar hiç oluyorlarmýþ gibi
görünüyor. Ama ben size, onlarýn yaþamaya devam ettiði konusunda garanti
veririm.. Ben sizi temin ederim ki,
ölüm yeni bir baþlangýçtýr ve sizler
öldüðünüz zaman ilelebet susturulmuþ
demek deðilsiniz. Þu anda iþitmekte
olduðunuz ses, sessizlik midir? Þu
anda, bu odada hissetmekte olduðunuz
varlýðým, ölüm müdür?
“Sizlere, sevincinizin gençliðinize
baðlý olmadýðýný söylemek için ben
bugün buradayým, çünkü ben þüphesiz
ki artýk genç deðilim. Sizlere,
sevincinizin fizik bedeninize baðlý
olmadýðýný söylemek için ben bugün
buradayým. Çünkü sizin de anladýðýnýz
gibi, benim artýk fiziki bir bedenim
yok. Ben þimdiye kadar hep sahip
olduðum bir þeyin sahibiyim: benim
varlýðýmýn. O hep kendine sadýk
kalmýþtýr, o yalnýzca büyür ve geliþir.
“Sizler de, ne iseniz , hep o’sunuz,
ama daha fazlasý olacaksýnýz.
Deðiþiklikten korkmayýn, çünkü sizler
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deðiþikliksiniz ve her an deðiþmektesiniz, þu anda þimdi de, karþýmda otururken de. Her davranýþ deðiþiklik
getirir. Evren durgunluk tanýmaz.
Yoksa ölüm bir son olurdu. Ben neysem, siz de o’sunuz: Bireyselleþtirilmiþ
bilinç!
“Ben, sizler beni göremediðiniz
halde, þu anda bu odadayým. Sizler de
esasýnda, benim olduðum kadar bedensizsiniz. Yalnýzca þu anda, ihtiyacýnýz
olan bir araca sahipsiniz, kendiniz
olarak betimlediðiniz bedeninize. Ben
ise, Ruburt’un izniyle, onun bedenini
ödünç alýyorum. (Ruburt, Seth’in Jane
için kullandýðý isim) Ama benim varlýðým atomlara ve moleküllere baðlý
deðildir. Ve sizin varlýðýnýz da
bedeninizin maddesine baðlý deðildir.
Bundan önce de yaþadýnýz, bundan
sonra da yaþayacaksýnýz. Bedenli hayatýnýz son bulduðunda, yaþamaya
devam edeceksiniz.
“Ben aranýza, Zaman ve Mekan’daki
bir delikten geçermiþ gibi geliyorum.
Zaman ve Mekan’da , içinden geçerek
seyahat edebileceðiniz kanallar vardýr.
Sizler rüyalarýnýzda çok defa benim
olduðum yerlere gelirsiniz.
“Sizlerin, kendi hayatiyetinizin farkýna varmanýzý istiyorum. Hayatiyetinizi
hissedin. O, sizlerin evren içindeki yolunuzda gitmenizi saðlar. Ve
bilmelisiniz ki o, fiziki realitenizden
baðýmsýzdýr. Gerçekte, maddi dünyayý,
kendi enerjinizi yansýtarak, siz meydana getirir ve þekillendirirsiniz. Bu
yüzden bilmelisiniz ki, þayet dünyanýzý
deðiþtirmek isterseniz, kendinizi
deðiþtirmeniz gerekir. Aksettirdiðiniz
þeyi deðiþtirmeniz gerekir.”
Seth bu konuþmasýnda, daha son-
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bildiðinize ve merkezileþebildiðinize
ralarý, daha detaylý açýklayacaðý çok
baðlýdýr. Duyularýnýzýn ufkunun
önemli bir konuya kýsaca deðiniyor:
Maddi dünyayý ve onun koþullarýný, biz geniþliði sayesinde , bir sistemde varolinsanlarýn meydana getirmekte olduðu- ma az çok garantilendiði zaman, diðer
baþka, daha esas olan realiteleri de
muza. Bizlerin ve dolayýsýyla
algýlayabilme þansýný yakalayadüþüncelerimizin enerji olduðunu ve
bilirsiniz”.
maddenin özünün de enerji olduðunu
Seth, seanslarýnýn baþlangýcýnda
anlatacaðý ve dolayýsýyla kuantum fizik
deðindiði konularý, daha sonraki yýllaralanýný ilgilendiren bu bölümleri daha
da ve sonraki kitaplarýnda, tekrar tekrar
sonra ele alacaðýz.
ele almýþ ve her ele alýþýnda konuyu
“Sizler her zaman vardýnýz ve her
daha açarak detayzaman olacaksýnýz.
landýrmýþtýr. Biz de
Bu sizin hayatýnýzýn
alýntýlarýmýzý, onun
anlamý ve sevincidir.
tarzýna sadýk kalarak
Yaratan sizin
þekillendirecek ve
içinizdedir, çünkü
okuyucunun, adým
sizler O’nun, yani
adým öðretinin içine
benim “Mevcut Olan
girmesini saðlamaya
Herþey” sözüyle
çalýþacaðýz.
anlatabileceðimin,
Ýç duyular
birer parçasýsýnýz.”
konusunu da, bu tarza
Seth yine ilk
uyarak tekrar ele
seanslarýndan birinde,
aldýðýnda, þunlarý
“Ýç Duyu Organlarý”Jane transta iken
söylüyor:
ndan söz ediyor:
“Ben size, dýþ dünyaya dönük olduðu
“Sizlerin varlýðýnýzýn derinliklerinde,
gibi, iç dünyaya dönük duyu alma sisiç idrak yeteneðinde olan duyular
temleri de olduðunu söylemiþtim. Ýç
vardýr. Sizin bilinen beþ duyunuz, dýþ
duyu organlarýnýz sizlere, realiteyi,
dünyayý idrak ederler. Ýç duyularýnýz
görünen dünyadan baðýmsýz olarak
ise, iç dünyayý algýlar ve onu meydana
algýlama olanaðýný saðlar. Sizler bu
getirirler. Daha geliþmiþ bir bilinç
düzeyinde hareket etmeye baþladýðýnýz- duyu organlarýný farketmeyi,
geliþtirmeyi ve onlarý kullanmayý
da, bu iç algýlama sisteminize ayarlanöðrenmelisiniz. Bunun nasýl olacaðý, bu
mýþ olmanýz gerekir. Bunun da þartý,
bölümün konusu. Ama bu bilgiyi,
gündelik hayatýnýzýn birçok algýlarýný
ancak onu iyi anladýðýnýz zaman kuldevre dýþý býrakabilmeyi bilmenizdir.
Böylece, ruhsal olarak, bilincinizin çok lanabilirsiniz.
“Bilgi o þekilde ustaca hazýrlanmýþtýr
özel bir konsantrasyonu demek olan bir
ki- bu tabir için beni affedin- siz daha
odak noktasýna ayarlanabilme
onu anlamaya çalýþýrken, size veryeteneðine sahip olursunuz.
ildiðine inandýðýnýz yeteneklerinizin
“Belli bir realite sisteminde varolabilmek, o sistemde ne derecede tutuna- ötesinde olan yetenekler geliþmeye
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baþlarlar.
“Öncelikle, kendinizi, kendi
“ben”inizle tamamen ayný saymaktan
vazgeçmelisiniz. Bu “ben”inizin
algýlayabileceðinden, daha fazlasýný
algýlayabileceðinizi farketmelisiniz.
Kendinizden, ilerisi için daha fazla
þeyler istemelisiniz.
“Farzedin ki, elinizde bir fener var ve
bu fener sizin bilinciniz. Bu feneri
çeþitli yönlere tutarak, çeþitli yollarý
aydýnlatabilirsiniz ama sizler, bu feneri
tanýdýðýnýz ve bildiðiniz yolu aydýnlatmak için kullanmaya alýþmýþsýnýz.
Baþka yollar da olduðunu görmüyorsunuz.
“Yani yapacaðýnýz þey, bu feneri,
baþka yönlere de çevirmektir. Bu þekilde baþka yollarý aydýnlatýrken, eski
yolunuz belki bir zaman için karanlýkta
kalacaktýr ama bu þekilde baþka yollarý
görüp, o yollarda gidebilirsiniz. Ayrýca
her an için feneri yine eski yolunuza
tutmanýza da kimse engel olamaz.
“Sizin, sadece gündelik hayat bilincinizden daha fazla bilinciniz mevcuttur. Bilincinizin çeþitli kanallarýný kullanmaya çalýþýn. Normalde sadece bir
kapýyý kullanýyorsunuz, gündelik bilinç
kapýsýný, ve bu kapýnýn eþiðinden
maddi bedenli realiteye bakýyorsunuz.
Ama, sizleri bilincinizin baþka bölümlerine götürecek baþka kapýlar var.
“Bilincinizin, alýþmýþ olduðunuz
olanaklarý dýþýndakilere alýþkýn olmadýðýnýzdan tabii ki önce, baþka realiteleri
algýlamanýza yardým edecek metodlarý
tanýmayý ve kullanmayý öðrenmeniz
gerekir. Ama sizin iç benliðiniz de,
alýþkýn olduðunuz gündelik bilinciniz
kadar akýllý, hattâ ondan daha zekidir
ve onun kadar gerçek ve geçerlidir.
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“Kendi içinize baktýðýnýz zaman, bu
çabanýzdan ötürü bilincinizin sýnýrlarýný
geniþletmiþ, bu þekilde onu büyütmüþ
ve “ben”e baðlý kimliðinizin, þimdiye
kadar mevcudiyetinden genellikle hiç
haberi olmadýðý yeteneklerini ortaya
çýkarmaya baþlamýþ olursunuz.”
Bu yeteneklere, insanlarýn içinde
uyumakta olan, telepati, geleceði görebilme hassasý gibi “Beþ Duyu Dýþý
Algýlama” özellikleri de girmektedir.
Bu yetenekler, insanýn kendisinin
sadece maddeden ibaret olmadýðýný
anlamasýna yardým etmekte, böylece de
dünyadaki fiziki varlýðýmýzýn mucizesini ve amaçlarýný algýlamamýzý saðlamaktadýr.
Kim olduðumuzu ve neden burada
olduðumuzu anlamaya baþlamamýz da,
birey ve toplum olarak, daha yapýcý ve
daha mutlu bir yaþam sürmemizi temin
edecek yollara sevkedecektir bizleri.
Gelecek sayýda, Reenkarnasyon
konusunu ele alacak ve Seth’in
öðretileri içinde
yürümeye
devam
edeceðiz.

Alýntýlar:
"Das Seth
Material"
(Seth Bilgileri)
Jane Roberts

Dr. Refet Kayserilioðlu’nun kýzý
Ayþegül Kayserilioðlu ile Söyleþi - Nihal Gürsoy

Babamm...
Bir babanýn evlâdýna
býrakacaðý en güzel
miras, Yükselmenin
Beþ Basamaðý’dýr.
Yükselmenin
Merdiveni
beþ basamaklýdýr:
Ýyilik,
Doðruluk,
Çalýþmak,
Bilgi ve
Sevmek.

Nihal Gürsoy - Ayþegül Haným, Refet Bey hepimizin yakýndan
tanýdýðý sevip saydýðý bir insandý. Ancak kýzý olarak sizin onunla
paylaþtýklarýnýz, istedik ki, Babalar Günü’nün de içerisinde olduðu
bu Haziran Ayý içinde, onu anmak geçmiþe ve anýlara bir yolculuk
yapmak için vesile olsun. Baba kýz olarak nasýl bir iliþkiniz vardý?
Nasýl bir çocukluk geçirdiniz? Genel olarak kýsaca özetleyebilir
misiniz?
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Ayþegül Kayserilioðlu - Muhteþem
bir çocukluk geçirdim. Bunu çok
yürekten söylüyorum. Bir ara ünlü
Danýþman Psikolog Leyla Navaro’nun
Etkili Ýletiþim Seminerleri’ne katýlmýþ,
orada da söylemiþtim bu sözcükleri.
Biliyorsunuz kýz çocuklarý babalarýna
daha düþkün olurlar genelde ama ben
neredeyse hiç peþinden ayrýlmazdým.
Gerçi babam da beni ve aðabeyim
Erhan’ý mümkün olan her koþulda
yanýndan ayýrmadý. Yaptýðýmýz yanlýþlar ve hatalar karþýsýnda hep; açýklayarak, örnekler vererek ikna yolunu
seçerdi. Doðruyu bulmamýz için gayret
gösterirdi; bunu yaparken olumlu
sözcükler seçerek konuþurdu. Bizi
içtenlikle överdi, þimdi bile çok net
hatýrlýyorum: “Benim çalýþkan, akýllý,
güzel, iyi kalpli kýzým” diye severdi
beni, yani hep pozitif imgeleme
yapardý. Mutlaka hepimizin birey
olarak getirdikleri vardýr ama babamýn
bana enjekte ettiði mesajlar, özgür ve
güvenli, kiþilik sahibi bir birey olarak
hayata çýkmamý saðladý. Ýtilip, kakýlsaydým bu yapýma raðmen nasýl biri
olurdum hiç bilemiyorum. Hep deðer
verilerek, kiþilik, kimlik verilerek
büyütüldüm. Asla ceza verilmedi bize,
hiçbir zaman korkutulmadýk. Anne ve
babasýna tabi olan çocuklar deðil, saygý
duyulan bireylerdik. Babamýn, tüm
çocuklara yaklaþýmý böyleydi ve bu
nedenle de çocuklar çok severlerdi
babamý, kendilerini çok rahat hissederlerdi onun yanýnda.
Nihal Gürsoy - “Asla ceza verilmedi
bize” dediniz. Bununla ilgili bir anýnýz
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varsa hatýrýnýzda kalan, okuyucularýmýzla paylaþabilir misiniz?
Ayþegül Kayserilioðlu - Elbette var.
Yargýlanmadýðým, ceza almadýðým ve
korkutularak büyütülmediðim için,
korkunun ne olduðunu da pek
bilmezdim. Henüz dört veya beþ yaþýndaydým. Yakýn bir akrabamýz benden
birkaç yaþ büyük oðullarý Ahmet’le birlikte ziyaretimize gelmiþti. Bir süre
sonra bir telâþ baþladý “Ahmet kayboldu, Ahmet kayboldu” sesleri arasýnda Ahmet’i arýyorlardý. Ben de Ahmet’i
aramaya çýktým, aklýmca. Kendim,
Ahmet’ten de ufak olduðum için yolu
kaybetmiþim. Geri dönmek istiyorum,
yolu bulamýyorum. Derken, yaþlý bir
adam beni farkediyor “Kýzým, sen nereye gidiyorsun? Evin nerede? AnnenBaban kim?” gibi sorular soruyor. Ben,
evi tarif edemiyorum “Annemin,
babamýn kýzýyým” diyorum, cevap
olarak. Demek ki isimler söylemeyi de
beceremiyorum. Bu adamcaðýz, beni
elimden tutup karakola götürüyor.
Karakolu hatýrlýyorum, bir sevdiler
beni oradaki polisler, bir ilgilendiler
anlatamam. Yemekler yedirdiler, çikolatalar verdiler. Ben çok mutluyum, o
sýrada sorular soruyorlar. Herhalde bazý
tutarlý cevaplar da verdim ki, bir süre
sonra baktým babam geldi. O hali hâlâ
gözlerimin önündedir. Meraktan, gözleri yerinden fýrlamýþ bir durumdaydý.
Oysa benim hiç gitme telâþým filan
yok, korkumda olmadý zaten. “Aaaa
bak bana neler verdiler” diye
karþýladým babamý. Hiç kýzmadý, hiç
baðýrmadý. Sadece merak edip,
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üzüldüklerini söyledi bana, bunu hatýrlýyorum. Ama eve gidince Anneannem,
saçlarýmdan öyle bir yakaladý, öyle bir
baðýrdý ki bana anlatamam.
“Bilmediðin yerlere nasýl gidersin
sen?” diye.
Herkesle dost, ahbaptým. Kimseden
çekinmezdim. Demin de söylediðim
gibi yetiþtirilme biçimimin bu yapýmla
yakýndan ilgisi vardý. Dýþa dönük, oyun
seven bir çocuktum.
Nihal Gürsoy - Babanýzýn, sizi en
çok etkileyen, dikkatinizi çeken özellikleri nelerdi sizce?
Ayþegül Kayserilioðlu - Babam, çok
enerjik ve çok çalýþkandý. Deðiþik bir
enerjisi vardý. Sanki bu enerji kendisini
sürekli yeniliyor, tükenmek bilmiyordu. Her iþini kendisi yapmayý severdi,
kolay kolay kimseye iþ havale etmezdi.
Bir defa iþleri büyük bir titizlikle yaptýðý için, karþýsýndakine anlatýncaya
kadar, kendisi yapmayý tercih ederdi.
Atik davranýrdý, bir konuda ne
yapacaðýna karar verince, çabucak o iþi
halletmek üzere çalýþmaya baþlardý.
Babamý, en son geçirdiði hastalýðýnýn
dýþýnda hiçbir zaman yorgun görmedim. O zamanlarda bile kendisine o
kadar sahip ve iradeliydi ki, kötü
olduðunu bildiðim halde, “Nasýlsýn?”
diye her sorduðumda hep “Ýyiyim”
diye cevap verdi. Bir gün bile þikâyet
etmedi. Bu ancak; hayatý kavramýþ,
inançlarý ve idealleri olan bir insanýn
gösterebileceði bir davranýþ modeliydi.
Zaten önemli olan, insanlarýn en zor
zamanlarýnda ne yaptýðý deðil midir?
Bence, bu çok önemli bir gösterge.
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Yoksa herkes, her þeyi söyleyebiliyor
ama onu en zor zamanýnda yapabilmek
kolay deðil.
Babamýn hastalýðý esnasýnda çok
kaynaþtýk, çok birlikte olduk. O zaman
gördüm ki, bana sadece kýzý olarak
bakmýyor, insan olarak da büyük
saygýsý ve sevgisi var. Bu beni çok
mutlu etti. Boyu, posu, gözleriyle
beden olarak da çok etkileyici bir
insandý. Temizliðine çok önem verirdi.
Üstü baþý ve kendisi her zaman pýrýl
pýrýldý. Muayenehanedeki ayakkabýlarý
bile boyalý, cilalý ve içlerinde kalýplarýyla son derece düzgün dururdu.
Çok etkileyici bir konuþma biçimi
vardý. Kelimeleri güzel seçer, asla sözü
uzatmazdý. Bu etkiyi çevresindeki
insanlar da kolayca hissederlerdi.
Askerliði sýrasýnda da doktor olarak
çalýþýyormuþ babam, komutanýnýn
karýsýnýn çok sýk baþý aðrýr, çok uzun
sürermiþ bu aðrýlar. Babamýn nöbetçi
olduðu bir gün kadýncaðýzýn yine baþ
aðrýsý tutmuþ. Babamý çaðýrmýþlar,
babam demiþ ki: “Size öyle bir iðne
yapacaðým ki, bu iðneyi yapar yapmaz
baþ aðrýnýz hemen kesilecek ve iyileþeceksiniz” Oysa kadýna serum fizyolojik
yapmýþ, baþ aðrýsýyla hiç ilgisi yok
yani. Baþ aðrýsý geçen haným, ne
zaman aðrýsý tutsa babamý ararmýþ “O
doktor gelsin, beni ancak o iyileþtirir”
dermiþ. O zamanlarda telkin falan gibi
tedavi metotlarý da uygulanmýyormuþ
üstelik. Çocukken bize de olumlu
telkinler verirdi. Bu onun yapýsýnda
vardý. Çok mücadeleciydi, inandýðý
yolda yürümekten hiç vazgeçmedi,
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yaþadýðý zorluklar onu yýldýramadý.
Ýdealleri vardý ve sýradan bir yaþam
asla ona göre deðildi. Görevi ve
inandýklarý için elinden ne geliyorsa
yapar ve hiç þikâyetçi olmazdý. Çok
nadir olarak tatil yaptýðýný hatýrlýyorum,
sürekli çalýþýrdý. Ýçki hiç kullanmazdý,
midesine dokunurdu zaten. Sigara
içmezdi, etten ziyade sebzeye
düþkündü. Hayatý son derece düzenliydi ve bu düzen onun yapmak istediklerine göre kurulmuþtu.
Lider özellikleri, hayatýnýn her
alanýnda görülürdü. Akrabalarýmýz
arasýnda da ailevi konularda öncülük
eder, Kayserilioðlularý’ný biraraya
toplayarak olan biten hakkýnda sohbetler tertiplerdi.
Nihal Gürsoy - Zamanýn büyük bir
bölümünü çalýþarak ve ideallerini
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gerçekleþtirebilmek için çaba harcayarak geçiren bir baba olarak evdeki
yaþantýsý nasýldý?
Ayþegül Kayserilioðlu - Bir defa
sabahlarý çok erken kalkardý ve güne
mutlaka egzersiz yaparak baþlardý.
Annem, ben ve aðabeyim Erhan da
dahil olmak üzere hepimiz katýlýrdýk bu
faaliyete. Yaþantýmýz boyunca da hepimiz sürdürdük bu alýþkanlýðýmýzý, hâlâ
yapýyoruz. Ýnsan ailesinde gördüðünü
benimsiyor, yaþam biçimi haline
getiriyor. Öyle ki yapmayýnca rahatsýz
oluyorsunuz “Yapmam gerekirdi, yapmadým” gibi. Sabah kahvaltýlarý ve
akþam yemekleri çok önemliydi.
Sofraya mutlaka birlikte oturulurdu.
Özellikle Pazar Günü kahvaltýlarýnda
uzun sohbetler edilirdi. Babam, bizlere
dergi için yazdýðý yazýlarý okur,

Dr. Refet Kayserilioðlu, Dünya Sevgi Birliði baþkaný olarak bir konuþma yaparken
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düþüncelerimizi sorardý, verdiðimiz
cevaplarý dikkate alýrdý, ailevi meselelere ortak ederdi. Paylaþýmcýydý. Bazý
aileler görüyorum þimdi; herkes elinde
bir tepsi, istediði saatte televizyonun
karþýsýna geçiyor, orada yiyor yemeðini. Bizde böyle bir þey asla olmazdý.
Bu alýþkanlýðýmý da hiç deðiþtirmedim.
Yalnýzken bile soframý itinayla hazýrlar
öyle otururum sofraya.
Babamý evde hiç pijamayla görmedim, evde giydiði ev kýyafetleri vardý.
Daha sonralarý toplantýlarý çok yoðunlaþtý, akþam yemeklerini beraber
yiyemiyorduk ama Pazar kahvaltýlarý
hep ayný þekilde devam etti.
Aðabeyim Erhan’ý ve beni ailece
gidebileceðimiz yerlere mutlaka yanýnda götürürdü. Hattâ annem çoðu zaman
“çoluk çocuk gitmeyelim, ayýp olur”
dese de, babam bizi mutlaka yanýnda
isterdi. Ailesine çok sahipti. Burada bir
anýmdan söz etmek isterim. High
School’dan Serap isminde bir
arkadaþým var, o zamanlar çok
samimiyiz, hiç ayrýlmýyoruz. Þimdi bir
Amerikalý ile evli. Amerika’da yaþýyor.
Serap ve ben birbirimizde kalmaya
kalkýþýnca, orada kalýp kalmayacaðýmýza karar verebilmek için ailecek
defalarca Serap’lara gidildi, onlar bize
davet edildi. Yani önce yakýnlýk ve
dostluk kuruldu, daha sonra benim
orada kalmama izin verildi. Genç kýzlýk
zamanlarýmda benimle ve yakýn
çevremle çok ilgiliydi. O zamanlar
mini etek modaydý, ben de ince ve
uzun olduðumdan giymek istiyordum.
Rahmetli Müeyyed Emzen, “mini etek
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de bir insana bu kadar mý yakýþýr?”
diye iltifat ederdi bana. (M. Emzen,
babamýn metapsiþik cemiyetinden
arkadaþý). Fakat babam, çok kýsa
giymeme asla izin vermez, eteðimin
boyuna mutlaka karýþýrdý.
Annemle babam toplantýlarý yoðun
olduðu için ev ziyaretlerine pek vakit
ayýramazlardý. Evde olduklarý zamanlarda da çalýþýrlardý. Babam sürekli
okur ya da yazardý, annem de onlarý
daktilo ederdi. Yoðun ama paylaþýmcý
bir tempo hakimdi evimizde.
Nihal Gürsoy - Bedri Ruhselman’ýn
on sekiz ay kadar bir süre çýkardýðý
“Ruh ve Kainat” dergisinin ardýndan
Refet Bey, “Ruh ve Madde” ve “Ruh
Dünyasý” gibi dergilerin çýkmasýna öncülük etmiþti. O günlere dair anýlarýnýz
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var mý bizlerle paylaþabileceðiniz?
Ayþegül Kayserilioðlu - Evet çok
heyecanlýydý. Sanýyorum onu en heyecanlý gördüðüm dönemdi bu. Babam,
inandýðý gerçeklere sahip çýkmak,
insanlara ulaþmak, paylaþmak için bir
araç olarak görüyordu dergiyi. O
zamanlar þimdiki gibi yüzlerce dergi
yoktu, sýnýrlý sayýda dergi çýkýyordu.
Ruhsal konularda ise gerçek anlamda
ilklerdi bu dergiler, Türkiye’de.
Arkadaþlarýyla birlikte coþkulu ve
hummalý bir çalýþma içersine girmiþti.
Bu konudaki zorluklar onu hedefine
gitmekten hiç vazgeçirmedi tüm
gücüyle mücadele etti. Fedakârlýklarý
onun için mutluluk kaynaðýydý. Elinden
gelen her þeyi yaptý. O günlerde kendisini büyük bir iþin sorumluluðu altýnda hissediyordu. Derginin tüm iþleriyle
yakýndan ilgileniyor, içeriðinden
kapaðýna kadar her þeyinin en güzel
olmasý için uðraþýyordu. Reklâm bulmak için koþuþturduðunu biliyorum, bu
yeni oluþum onlarý sýk sýk biraraya
getiriyor gecelerini gündüzlerine katýyorlardý. Jale Gizer, Müeyyed Emzen
gibi isimleri hatýrlýyorum ama daha
baþkalarý da vardý tabii. Dergi çýktýðý
zaman çok mutlu olmuþtu. Dergi onun
çocuðu gibiydi. Maddi, manevi tüm
yükünü kaldýrmaya hazýrdý. Bu
dönemde kendisini tamamen bu iþe
vermiþ, geriye kalan tüm iþleri ikinci
plana atmýþtý. Daha sonralarý da böyle
oldu, En zor zamanlarda bile dergiyi
býrakmayý hiç düþünmedi. Hep sahip
çýktý. O zamanlar babamýn karþýsýna
çok büyük imkânlar çýktý. Doktor
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olarak Amerika’da çalýþmasý için teklif
aldý, çok önemli bir ilaç firmasý ortaklýk teklif etti. Onun tercihi hiçbir
zaman bunlar olmadý. Hattâ çocukken
benim hatýrladýðým dualarýnda hiçbir
zaman para istemez, görevini ve
inandýklarýný yerine getirebilmeyi dilerdi. Annem ise, “neden para istemiyorsun? Paramýz olursa daha çok hayýr
yapma imkânýmýz olur” derdi.
Nihal Gürsoy - Bedri Ruhselman ile
tanýþabildiniz mi? Kendisiyle ilgili
anýlarýnýz var mý?
Ayþegül Kayserilioðlu - Evet
tanýþtým. Babamla çok sýk görüþüyor
çoðu zaman birlikte çalýþýyorlardý.
Bedri Bey’e gittiði zamanlarda çoðu
zaman beni de yanýnda götürüyordu.
Bedri Bey, beni çok severdi, çok ilgi
gösterirdi. Masasýnýn üzerine oturturdu.
Elma verirdi, çikolata verirdi. Ben de
bu ilgiden çok mutlu olur, kendisinin
çocuðu olmadýðý için beni bu kadar çok
sevdiðini düþünürdüm. Çalýþma
masalarý, kitaplarla dolu bir oda, hatýrlayabildiklerim bunlar.
Nihal Gürsoy - Refet Bey’in
ölümünden sonra, derginin maddi ve
manevi sorumluluðunun önemli bir
bölümünü üzerinize aldýnýz. Bu kararý
almanýzda hangi etkenler rol oynadý?
Saðlýðýnda bu konuda herhangi bir
talebi olmuþ muydu sizden.
Ayþegül Kayserilioðlu - Babam
hiçbir zaman böyle bir beklentisi
olduðunu söylemedi ve hissettirmedi
bana. Ben, yaþarken onun dergiye nasýl
sahip çýktýðýný, en zor þartlarda bile
yaþatmak için nasýl mücadele verdiðini
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Dr. Refet Kayserilioðlu ve ailesi

görüyordum. Bu babamýn en önemli
hedeflerinden biriydi, bende onun idealine sahip çýkmak adýna bu sorumluluðu severek üstlendim. Amcam Ahmet
Kayserilioðlu ile birlikte, biraraya gelerek derginin yaþamasý ve içeriðinin
amacýna uygun olmasý konusunda birtakým yapýlmasý gerekenleri tespit ettik.
Ben babamýn ölümünden sonra, sahip
çýkýlmasý gereken bir çocuk býraktý
ortada gibi algýladým olayý ve gerekenleri yapmaya çalýþtým.
Nihal Gürsoy - Geriye baktýðýnýzda
tüm yaþadýklarýnýzla birlikte babanýzla
paylaþtýklarýnýzý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Nasýl izler býraktý yaþantýnýzda?
Ayþegül Kayserilioðlu - O zaman
tam bilemiyorsunuz ama, þimdi baktýðýmda görüyorum ki, çok iyi bir insandý babam. Ýnsanlara çok emek verdi.
Meselâ doktorluk yaptýðý sýralarda fakir
insanlar için ücretsiz bir tedavi ve
muayene günü ayýrdý. Hiç karþýlýksýz
ilgilendi yardýma ihtiyacý olan insanlarla. Bu babamýn çok sevdiðim yönlerin-
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den biriydi, yardýma ihtiyacý olan
kiþilere maddi
veya manevi
yardýma hazýrdý.
Balkonumuza
düþen yaralý bir
güvercini, balkondaki küpün içinde
tedavi etmiþti. Son
derece merhametliydi. Güvercin
iyileþtiði zaman,
ben onun varlýðýna
o kadar alýþmýþtým
ki gitmesini istemedim. Benimle uzun
uzun konuþarak ikna etti: “Bak sen
kaybolduðunda biz seni nasýl merak
etmiþtik, onun da annesi, babasý,
kardeþleri var. Onu merak ediyorlardýr,
özlemiþlerdir, o yüzden onu göndermemiz gerekir”. Bir çocuðu bile ikna
etmek için çaba harcar, emek verirdi.
Evimizde Emine Abla isminde bir
evlâtlýðýmýz vardý. O zamanlar evlâtlýk
alýnýrmýþ. Karaman’dan gelmiþti, dokuz
yaþýndaydý, yakýnlarýný kaybetmiþ,
kavrayýþý biraz yavaþ bir kýzdý. Babam,
Emine Abla’nýn ezikliklerini ve eksiklerini telâfi etmek için çok uðraþtý.
Kendisine “baba” dedirttirirdi. O da
“baba” derdi. Bizlerden ayýrmadan
davranýrdý Emine Abla’ya. Okuma
yazma öðretmek için çalýþtýrýrdý onu.
Ben de yanlarýnda onlarý izlerdim.
Henüz beþ yaþýnda idim. Emine Abla
henüz öðrenememiþti ama ben sular
seller gibi okuyup yazmaya
baþlamýþtým. Bu sefer dediler ki:
“Ayþegül okuyup yazmayý öðrendiðine
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göre, okula yazdýrýn”. Baba, beni okula
götürdü. Okulda da, “Biz okuma yazmayý birinci sýnýfta öðretiyoruz. Bu
çocuk bunu öðrendiðine göre ikinci
sýnýfa alalým” dediler. Babam, yaþýtlarýmla aram çok açýlýr diye bunu
istemedi ama yaþýmý mahkeme kararýyla büyütüp, birinci sýnýfa yazdýrdýlar
beni. Okula ilk gittiðim günü hatýrlýyorum. Babam elimden tutup götürdü,
ben nasýl mutluyum! Kalabalýk, deðiþik
bir ortam, arkadaþlar, oyun her yönden
bana çok cazip geliyor. Fakat benimle
birlikte okula yazýlan çocuklarýn hemen
hepsi annelerinin eteklerini çekiþtirerek
aðlýyorlar, yalnýz kalmaktan korkuyorlar. Bu yabancý ortam beni hiçbir þekilde rahatsýz etmemiþti. Babam
giderken arkasýndan gülerek el sallamýþtým. Güvenli ve kiþilikli birer
birey olmamýz için gerekenleri verdi
bize. Çok çalýþmasýna, meþguliyetine
raðmen, hayatýmýzdaki her þeyle yakýndan ilgilenirdi. Annemle ayrýldýklarý
zaman beni yanýna almayý çok istemiþti
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ama bunu ben arzu etmedim. Çünkü;
babam güçlüydü, ben güçlünün yanýnda olamam diye düþünmüþtüm.
Rahatsýzlýðý son beþ yýlý kapsayan
uzun bir süreçti. Çok zor bir devre
geçirdi. O devrede hep yanýndaydým,
hiç þikâyet etmedi, isyan etmedi ve
mücadele etmeyi hiç býrakmadý.
Hastalýðýnýn ne olduðuna dair kesin
bir sonuca ulaþamadýk ama benim hissettiðim, yýllarýn birikimi ve izleriydi.
Yorgunluklar, hayal kýrýklýklarý onu
ruhen çökertti. Üstelik yaþadýðý üzüntüler onu bu hale getirdi. Çok iyi bir
insan, iyi bir babaydý, üzerine düþen
görevlerin hepsini en iyi þekilde yapmaya çalýþtý. Son ana kadar görevine
ve ideallerine baðlýydý; onu sevgi ve
saygý ile anýyor kýzý olmaktan gurur ve
mutluluk duyuyorum.
Nihal Gürsoy - Bizler için de örnek
bir insan, tecrübe ehli büyük bir ruhsal
öðretmen ve liderdi. Hepimizde pek
çok emeði var, onu her zaman sevgi ve
saygýyla anýyoruz.

Nihal Gürsoy ve Ayþegül Kayserilioðlu tatlý bir sohbetin içinde iken
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Tatlý
Swarnlanta
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Hatýrlayacaðýnýz gibi geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman çocuklarýn geçmiþ yaþam anýlarýyla ilgili sistematik bir çalýþma yürüten
Dr. Stevenson’ýn kitabýný incelemeye baþlamýþtý.
Stevenson’ýn üzerinde çalýþtýðý, dosyaladýðý ve yayýnladýðý
vakalar savunduðu fikri kanýtlayacak kadar çoklukta ve aðýrlýkta
idiler. Bu amaçla Hindistan’a pek çok ziyaretler gerçekleþtiren
Stevenson’ýn ardýndan yapýlan diðer çalýþmalarla tüm dünyadan
bu konuda 2600 adet vaka toplanmýþtý. 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 detaylarýyla inceleyebilmiþti.
Stevenson bir vakayý yayýnladýðý zaman, bulduðu her bilgi, en ince
ayrýntýsýna kadar orada bulunurdu. Keþfettiði boþluklarý tüm olumlu ve olumsuz bakýþ açýlarýyla incelerdi. Stevenson’ýn amacý, tüm
uydurma bilgileri tek tek ve kanýtlarýný sunarak ayýklamak ve süreci okuyucularýyla birebir paylaþmaktý. Stevenson’ýn özelliklerinden
birisi de çocuklarýn söyledikleri ya da yaptýklarý þeylere
olaðanüstü þeylermiþ gibi yaklaþmamasý ve bunlardan her hangi
bir heyecan duymamasýydý.
Yazarýmýz Carol Bowman, kendisi açýsýndan güzel ve olaðanüstü
sayýlabilecek bir vakanýn, Stevenson’ýn yorucu titizliðinden kaynaklanan teknik verileri ve yorumlarý arasýnda kaybolduðunu
düþünmüþtü. Bu vakanýn adý: “Tatlý Swarnlanta” idi.
Bu ay konumuza “Tatlý Swarnlanta” ile devam ediyoruz.
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Dr. Stevenson’ýn en
önemli vakalarýndan
birisi de Swarnlanta’nýn
hikayesiydi. Kýzýn
geçmiþ hayat anýlarý
henüz üç yaþýndayken
önceki hayatýnda
yaþadýðý evin adresini
vermesiyle baþlýyordu.
Bu vaka eldeki birçok
kanýtlar nedeniyle
çözülmüþ vaka sýnýfýna
giriyordu. Ancak
Swanlanta’nýn vakasýný
diðerlerinden farklý kýlan,
anýlarýnýn hala canlý
olmasýydý. Bu oldukça
tatlý bir vakaydý çünkü
içinde sevgi ve mutluluk
dolu anýlar vardý.
Swarnlanta Mishra,
Hindistan’ýn Pradesh
þehrinde yaþayan orta
sýnýf bir ailenin kýzýydý.
Yýl 1948 idi. Swarnlanta
üç yaþýndayken babasýyla
birlikte Katni kasabasýnýn
yanýndan geçerden yani
evinden yüzlerce mil
uzaktayken, aniden
içinde bulunduklarý
aracýn þoförüne bir evi
iþaret ederek, burasýnýn
önceki yaþamýnda
yaþamýþ olduðu ev
olduðunu ve burada
lezzetli çaylarýn içilebileceðini söyledi.
Swarnlanta, Katmi’deki
hayatýyla ilgili daha fazla
detaylar verirken babasý
da onun söylediklerini
yazmaya baþladý. Önceki
hayatýndaki isminin Biya
Pathak olduðunu ve iki
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tane oðlu olduðunu
söyledi. Evinin hem içini
hem de dýþýný tam olarak
tarif ettikten sonra evinin
arkasýnda bir kýzlar okulunun olduðunu, evin
önünden bir tren yolunun
geçtiðini ve ayrýca kireç
ocaklarýnýn bulunduðunu
söyledi. Biya boðazýndaki bir aðrý nedeniyle hastaneye kaldýrýlmýþ ve
orada hayata veda
etmiþti. Swarnlanta, eski
hayatýnda katýldýðý bir
düðünü, bu düðünün
baþka bir kasabada
yapýldýðýný, arkadaþýyla
beraber burayý bulmakta
zorluk çektiðini bile
anlattý.
1959 yýlýnýn Ýlkbaharýnda Swarnlanta on
yaþýna geldiðinde, anlattýklarý Profesör Sri H.N.
Banerjee’nin ilgisini
çekti. Bu kiþi Hindistanlý
bir araþtýrmacý ve Dr.
Stevenson’ýn da
arkadaþýydý. Sanerjee
Katni’ye giderek
Swarnlanta’nýn tariflerine
uygun olan evi buldu..
Gerçekten de evin
önünde kireç ocaklarý
vardý ve kýzlar okulu
evin arkasýndaydý. Ev
Pathak ailesine aitti.
Bunlar oldukça varlýklý
bir aileydi. Biya Pathak
1939 yýlýnda ölmüþ ve
geride bir eþ ve iki genç
oðul býrakmýþtý. Profesör
Banerjee aileyle
görüþmeler yaparak

Swarnlanta’nýn söylediði
her þeyi kanýtladý.
Pathak’lar, yüzlerce mil
uzaklýkta oturan
Swarnlanta’nýn ailesiyle
daha önce hiç karþýlaþmamýþlardý.
Bir kaç ay sonra,
Biya’nýn dul eþi,
oðullarýndan birisini ve
Biya’nýn en büyük abisini de yanýna alarak,
Swarnlanta’nýn geri
kalan anýlarýný test etmek
üzere yola çýktý.
Kimliklerini ve
amaçlarýný sakladýlar ve
kasabadan dokuz kiþiyi
de para vererek yanlarýnda tutarak, Mishra’larýn
evine yollandýlar. Hiç
kimse onlarýn geliþinden
haberdar olmadý.
Swarnlanta abisini
hemen tanýyarak ona
Babu diye hitap etmeye
baþladý. Dr. Stevenson
kitabýnda sadece katý
gerçeklere yer verdiðinden, duygularý açýkça
yazmamýþtý ama orada ne
büyük bir sevinç ve
duygu dolu anlar yaþanmýþ olduðunu gayet iyi
tahmin edebiliyorum.
Sonra Swarnlanta orada
bulunan kiþileri tek tek
inceledi. Kasabasýndan
olan kiþileri kolaylýkla
ayýrd ettikten sonra
diðerlerinin ilk kez
geldiklerini söyledi.
Sonra da eski hayatýndaki kocasýnýn önüne geldi.
Bakýþlarýný aþaðýya doðru
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indirdi ve týpký Hindu
kadýnlarýnýn eþlerinin
önünde yaptýklarý gibi,
utangaç bir tavýr takýndý.
Dr. Stevenson kitabýnda,
Sri Pandey’in eski eþinin
ruhunu taþýyan minik bir
kýzla karþýlaþtýðýnda neler
söylediðini ve nasýl bir
tepki verdiðini anlatmýyordu.
Swarnlanta, eski hayatýndaki oðlu Murli’yi de
tanýdý. Murli, annesi
öldüðünde on üç yaþýndaydý. Ancak Murli, gün
boyunca Swarnlanta’ya
etki etmeye çalýþarak
kendisinin Murli
olmadýðýný ve baþka
birisi olduðunu söyledi.
Ayrýca yanýnda getirdiði
diðer kiþinin Biya’nýn
diðer oðlu Naresh
olduðunu ýsrar etti. Tüm
bunlara raðmen Swarnlanta bunlara kanmadý ve
Murli’nin oðlu olduðunu,
diðer kiþinin ise yabancý
olduðunu söyledi.
Sonunda Swarnlanta eski
kocasýna dönerek, ölmeden önce kendisinden
1200 rupee çaldýðýný ve
bu parayý bir kutuda sakladýðýný söyledi.
Eski kocasý bunun
gerçekten de doðru
olduðunu onayladý.
Bir kaç hafta sonra,
Swarnlanta’nýn babasý
onu Biya’nýn yaþayýp
öldüðü Katni’ye götürdü.
Swarnlanta oraya varýr
varmaz evde yapýlan

deðiþiklikleri fark etti.
Eski evinde bir veranda,
bir aðaç ve bir korkuluk
vardý. Bunlarýn hepsi de
Biya’nýn ölümünden
sonra kaldýrýlmýþtý. Kendi
odasýný hemen tanýmýþtý.
Sonra da daha önceden
çok iyi tanýdýðý yaklaþýk
iki düzine insana isimleriyle hitap etti. Murli
onu yeniden denemek
için þaþýrtýcý þeyler söyledi ama Swarnlanta bu
tuzaða asla düþmedi.
Bu inanýlmaz bir þeydi.
On yaþýndaki bir kýz
çocuðu yüzlerce mil
ötede bulunan bir evin
kendi evi olduðunu
söyleyerek, inanýlmaz
tarifler yapmýþ ve kendisini tanýyan onlarca
insanla yeniden buluþmuþtu. Swarnlanta eski
evinde týpký evin gerçek
sahibesi gibi davranýyordu. Aile sýrlarýný biliyordu ve evliliðiyle ilgili
pek çok ayrýntýyý hatýrlýyordu. Hattâ eski
hizmetkarlarýndan ve
arkadaþlarýndan söz ediyor ve onlarýn yirmi yýl
boyunca nasýl deðiþtiklerini anlatýyordu.
Bundan da ilginç olan
þey ise, Swarnlanta’nýn
1939 yýlýndan sonra
Pathak ailesi hakkýnda
hiç bir bilgisinin olmamasýydý. Verdiði tüm bilgiler Biya’nýn öldüðü
1939 yýlýný ve öncesini
kapsýyordu.

Takip eden yýllarda
Swarnlanta, Pathak
ailesini düzenli aralýkla
ziyaret etmeye baþladý.
Eski ailesiyle sevgi dolu
bir iliþki kurdu. Hepsi de
Biya’nýn yeniden doðmuþ olduðunu kabul
ettiler. Swarnlanta’nýn
babasý da onun geçmiþteki kimliðini kabul
etmiþti. Aradan yýllar
geçtikten sonra
Swarnlanta evlendi.
Ancak evlenmeden önce
eski ailesinin de fikrini
aldý.
Swarnlanta tüm bunlarla ilgili neler hissetmiþti?
Eski hayatýný hatýrladýðý
için kafasý karýþmýþ
mýydý? Dr. Stevenson
kitabýnda, onu yýllar
boyunca ziyaret ettiðini
ve gayet normal bir þekilde yetiþkinliðe adým
attýðýný ve güzel bir
kadýn olduðunu,
evlendiðini ve üniversitede derece sahibi
olduðunu yazýyordu.
Swarnlanta, Katni’deki
zengin hayatýný arada bir
özleyecek olsa gözleri
mutluluk içinde yaþarýyordu ama hayatý
boyunca yeni ailesine
sadýk birisi olarak yaþamaya devam ediyordu.
Gelecek Ay: Geçmiþi
Yansýtan Davranýþlar
baþlýðý altýnda kitaba
devam edeceðiz.

ELFLER DÜNYASININ
GERÝ DÖNÜÞÜ - II
Çeviren: Arýn Ýnan

Fred Sterling medyumluðunda, usta rehber varlýk
“ Kahu
Kirael tarafýndan iletilen bilgilerdir. Kirael’in Elflerin
dünyasý hakkýnda ilettiði inanýlmaz bilgiler, medyum
Kahu Fred Sterling tarafýndan bir kitapta toplanmýþtýr.
Okuyacaðýnýz yazý bu kitaptan yapýlmýþ bir alýntýdýr.

”
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Kýrael geçen ay, Elflerin bir
zamanlar, bizimkine çok benzeyen
bir dünyada yaþadýklarýný ve týpký
bizim gibi tekâmül etmek zorunda
olduklarýný söylemiþti. Ne yazýk
ki, Elfler de týpký insan topluluðu
gibi bölünmüþler ve birbirleri
arasýndaki farklýlýklara ve yaþam
tarzlarýna takýlmýþlardý. Onlar da
insanlar gibi deðiþik renklerde
idiler. 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.
Bu bölünmenin oldukça derin
olmasýndan dolayý, kozmosun
güzel gerçekliðinin içine
daðýlarak kendi baþlarýna kalabilecekleri yerler aramaya
baþlamýþlar ve bulduklarý yerlerde
kendilerine eklenen yeni Elf
formlarýyla birlikte harika bir ýþýk
kaynaðý oluþturmaya devam
etmiþlerdi. Sonunda Elfler öyle
bir seviyeye gelmiþlerdi ki, kendilerini gökkuþaðýný oluþturan
muhteþem renklerin bir karýþýmý
olarak algýlamaya baþlamýþlardý.
Bu ay konumuza kaldýðýmýz
yerden devam ediyoruz.
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Ýþte bu sizin varmanýz istenen
dünyadýr. Bilinçlerinizde büyük bir
deðiþim oluþmakta ve bir gün dünyanýz
az önce tarifini yaptýðým Elflerin
dünyasýna benzeyecek. Dünyanýz buna
doðal bir þekilde varacak çünkü Gaia
her zaman yanýnýzda olacak ve size
ihtiyacýnýz olan her þeyi ve hattâ daha
da fazlasýný verecek. Melekleriniz
ýþýðýnýzýn içine girip çýkacaklar ve Elf
topluluðu, Zamanýn aldatýcý bariyerlerini nasýl aþmanýz gerektiðini size
gösterecekler ve kendi dünyalarýnda
yolculuða çýkmanýza izin verecekler.
Siz de ayný tür enerji içinde yaþayacaksýnýz. Ne eril ne de diþil olan o Yaratýcý
gücün önünde eðileceksiniz, çünkü o
tüm güzelliðiyle ortada olan ýþýklarýn
ýþýðýdýr.
Dostlarým, Bilincinizde oluþmaya
baþlayan bu büyük deðiþimden asla
korkmayýnýz. Ýçsel huzurunuzu yakalamaya çalýþýnýz ki, bu büyük deðiþim
kendini tam olarak gösterdiðinde üç
boyutlu görüþün ötesine geçebilesiniz.
Ýþte o zaman Elf kardeþlerinizin de
sizinle birlikte yürüdüklerini
görürsünüz. Onlar þu anda bile size
enerjilerinin çoðunu göndermekteler.
Elflerin bir çoðu Japonya’da, Çin’de
ve diðer Asya ülkelerinde yaþamaktadýrlar. Çünkü buralarda yaþayan
insanlarýn enerjileri onlarýnkine çok
benzemektedir. Elfler dünyasýnda
yaþayan herkes, hayatlarýný huzur ve
uyum içinde sürdürebilmek için kendilerini kendi ýþýklarýnýn içine hapsetmiþ
ve böylece diðer toplumlarýn þamata ve
gürültüsünden uzakta kalabilmeyi
baþarmýþlardýr. Elfler, her bireye ayrý

SEVGÝ DÜNYASI

ayrý hizmet eden yapýlandýrýlmýþ bir
toplum içinde yaþamayý öðrenmiþlerdir.
Büyük Bilinç deðiþimi þimdi sizde
olmak üzeredir. Bu sizden çok uzakta
deðildir. Deðiþim aslýnda bugün
Dünyanýzda olmaktadýr. Dünyanýzdaki
herkesin Elf toplumunun gerçek
olduðunu bildiðini ve bu konuda hazýrlanan tüm filmlerin ve yazýlan tüm
kitaplarýn doðru olduðunu tahayyül
edin. Elf dünyasýyla ilgili o harika resimleri yapan sanatçý ilhamýný nereden
almaktadýr? Peki ya Elf toplumu
hakkýnda yazýlar yazan kiþi, hikayesini
yaratacak düþünceleri nereden bulmaktadýr? Bu sanatçýlar düþüncelerini ve
ilhamlarýný “Doðru’nun eterik
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kumaþýndan” yani Kozmik ýþýðýn
rehberliðinden veya Akaþa
Kayýtlarýndan almaktadýrlar. Sizi temin
ediyorum ki, dostlarým, uyanýþ
baþlamýþtýr.
Dünyanýza bakýp da siz insanlarýn
oluþturmuþ olduðu toplumun, birbirlerinin ellerini tuttuklarýný, birbirlerinin
renklerini unuttuklarýný, birbirlerini
maddi deðerlerine göre yargýlamadýklarýný görmek istiyorum. Her þeyi
sevgiyle yapabilmeniz için size dua
ediyorum. Rehberlik realitesinden
gelen ben Kýrael, dünyanýz ile Elflerin
dünyasý arasýndaki perdeyi açmýþ
bulunuyorum. Böylece siz kalbinizin
içindeki doðruyu keþfetmek için ben-
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imle birlikte bu boyutlarýn içinde
yürüyebileceksiniz. Büyük Bilinç
Deðiþimi kapýnýzdadýr. Siz güvendesiniz. Siz yolcusunuz. Ben sadece
konuþan ve bilgi verenim. Þimdi sorularýnýzý sorabilirsiniz.
Soru: Periler, Elflerin Dünyasýnýn
bir parçasý mýdýrlar?
Kýrael: Düzleminizde bir zamanlar
var olmuþ olan periler, Elflerin
dünyasýnda önemli bir rol
oynamýþlardýr. Elf toplumundaki Periler
Yeryüzü Anne’ye hayat veriyorlardý.
Aslýnda onlar her nerede olurlarsaolsunlar, bulunduklarý yere hayat verirler. Örneðin, Gökyüzü Baba’ya ve
Güneþe ulaþmaya çalýþtýkça aðlayan ve
inleyen her çiçeðe kendi ýþýklarýyla
dokunurlar ve onlara yeni bir renkle
beraber yeni bir deneyim yaþatýrlar.
Böylece o çiçeðin boyu uzar ve çok
güzel bir çiçek haline gelir.
Lemurya’daki çiçekler de aðladýklarýnda, gözyaþlarý petallerinin üzerine çið
taneleri olarak düþerek çiçeklerin renklerini damla damla akýttýlar. Boyamak
için kullandýðýnýz renkler iþte o çiçek
dünyasýndan geriye kalanlardýr. Periler
geliþen her toplumda büyük roller
oynamaya devam etmektedirler.
Enteresan olan þudur ki, Periler içindeki bulunduklarý toplumun tekâmül
seviyesinin üzerine çýkmazlar. Ýþte bundan dolayý çok utangaçtýrlar ve sizlerle
sýkça gelip oynamazlar. Ýþte bu nedenle, kendilerini size gösterdikleri zaman
onlarý sevinç ve þükranla karþýlamalýsýnýz. Onlar Elf dünyasýnýn harika
ýþýðýdýrlar.
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Soru: Yetiþkin Elfler, çocuklarýný
nasýl yetiþtiriyorlar?
Kýrael: Elfler kendilerini yetiþtirilmiþ
saymazlar. Elflerin çocuklarý ince
damarlarla ve neredeyse damarsýz bir
þekilde doðarlar. Hangi toplum içinde
olursanýz olun her zaman damarlarýnýz
olur. Çünkü damarlarýnýz fiziksel
mevcudiyetiniz için her zaman önemlidirler. Elfli bir çift her kýrk yýlda bir
çocuk sahibi olur. Bazýlarý için bu süre
daha da fazla olabilir. Elfler sizin
dünyada yaþadýðýnýz gibi doðum
deneyimi yaþamazlar. Onlar çok uzun
ömürlü olduklarýndan dolayý sýkça üremezler.
Geçmiþte adýna Drow Elf denilen bir
Elf toplumu yaþardý. Bunlar Elf
dünyasýnýn çok genç olan enerjileriydi.
Bunlar sizin bugün cinsel yönden sapkýn diye nitelediðiniz varlýklardý. Drow
Elfler kozmosta savaþ çýkararak Elf
dünyasýnýn bütününü ele geçirmeye
çalýþtýlar. Ýþte o zaman Elf toplumunun
epeyce üyesi Dünya düzleminden yok
olup gittiler. Her þeyi yeniden kurmak
kolay olmadý. Yeni kurulan düzende
Drow’lara asla yer verilmedi. Bazý
gezegen sistemlerinde halâ Drow’lar
vardýr ve siz onlar hakkýnda bazý þeyler
iþitmiþ olabilirsiniz ama artýk bunlar
çevrelerine zarar vermeden sakin bir
þekilde yaþayýp gitmektedirler.
Elflerin çocuklarý doðumlarýndan 73
ila 75 gün sonra konuþmaya baþlarlar
ama konuþtuklarýnda her þeyi tam
konuþurlar. Elfler konuþmaya baþlar
baþlamaz okula giderler. Normal bir
Elf, konuþmadan önce yürümeye
baþlar. Onlar uzun süre çocuk olarak
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kalýrlar ve her biri farklý yerlerdeki
farklý okullara gönderilir. Onlarý hep
minik varlýklar olarak hatýrlamanýzýn
bir nedeni de budur.Aslýnda tipik bir
Elf 45 ila 50 yaþýna geldiðinde yetiþkin
olmuþ sayýlýr. Ýþte bundan dolayý,
onlarýn çocukluklarý insanýnkinden
daha uzun bir süreye yayýlýr. Yüzlerce
yýl yaþadýklarýndan dolayý epeyce bilgi
sahibi olurlar. Akaþa kayýtlarýna kolayca girebilen Elfler bu kayýtlara göre
eðitilirler. Týpký bir sünger gibi, en ufak
bir bilgiyi bile toplarlar. Dünyadaki
çocuklar, çocukluklarýný üç ila dört yýl
boyunca yaþadýktan sonra büyükleri
onlara aðlamamalarýný, mükemmel bir
þekilde giyinmelerini ve bazý þeyleri
yapmamalarýný tembihlerler. Halbuki

41
Elflerin dünyasýnda : “Hayýr”, “Sakýn
Yapma”, “Bilmiyorum”, “Hiç bir çýkar
yol bulamýyorum” sözcükleri asla yer
almaz. Bir Elf otuzlu yaþlarýna
geldiðinde dünyanýzdaki ergenlerle
ayný yaþta sayýlýr. Elfler birer yetiþkin
olduklarýnda bile çabuk yaþlanmazlar.
Çocukluða özgü olan o ýþýða ve
sevgiye mümkün olduðunca uzun süre
sarýlýrlar. Elf toplumunda birkaç hayvan da yaþar. Bunlar küçük atlar ve
diðer binek hayvanlarýdýr. Ýþte bunlar
sizin dünyanýz ile Elflerin Dünyasý
arasýndaki benzerliklerdir.
Gelecek ay: Kýrael’in Elflerle ilgili
verdiði bilgilere kaldýðýmýz yerden
devam edeceðiz.

Bilgelik, Tutuculuk, Felsefe ve Din
Özer Bayseling

G

Üzerine Düþünceler

ünümüzde, ne
yazýk ki birçok
insanýmýz, kör inancýn
tutsaðý. “Hiçbir þeyin;
tam, kesin, doðru, yanlýþ, son, tam ve yetkin
olmadýðý!..”hatta bu
sözün bile tam ve
yetkin olamayacaðý savý
varken baðnazlýðý anlamak mümkün deðil.
Baðnazlýk; “insaný
bir inanç, fikir, ideoloji
vs. ye körü körüne
baðlanmaya iten tutku”
þeklinde özetlenebilir.
Gerçekten görmek
istemeyenden daha kör
insan olamayacaðý gibi,
baðnazýn zihni gözbebeði gibidir. Üzerine ne
kadar çok ýþýk düþerse,
o kadar küçülür. Baðnazlýk önyargýyý oluþturur. Bu da insanlarý bilgisizlikten kaynaklanan
ayrýlýklara götürür.
Genelde ayni anlamda
kullanýlan baðnazlýk,
gericilik ve kör inanç;
bilgisizce yeniye direnmek, hiçbir þeyin deðiþmediðini ve deðiþmeyeceðini düþünmektir. Bir
düþünceye baþka hiçbir
gerçeði görmemecesine
inanmaktýr.
Oysa doðasal ve
toplumsal bütün olaylar,
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deðiþip yenilenerek sürüp devam eder.
Baðnaz akýl, düþünce ve bilgi yeteneklerine baþ vurmadan, hiçbir eleþtiri ve
karþýlaþtýrma yapmadan, olaylarý körü
körüne kabul eder. Ýnandýðý düþünceleri
tartýþmasýz kabul ve inanmadýklarýný da
tartýþmasýz ret eder.
Özellikle dini istismar eden ve bundan
çýkar saðlayan, baðnaz yönetici ve menfaat gruplarý, bu tür kör inanýþ içinde
olan alt tabakayý, üstün bir inanç ve
erdem içinde olduklarýna inandýrýrlar.
Kesin doðru olduðuna inanýlan bu tür
tutkusal inançlar, tartýþýlmaz tabu halini
aldýðýndan, duraðanlýðýn nedeni olarak
geliþmeyi de önler.
Oysa baðnazlýðýn yapýsýnda bulunan
kesin doðru ve iyi olduðuna inanýlan ve
baþka alternatifi bulunmayan kör
inanýþlarýn kaynaðý bilgisizliktir.
Varlýðýn araþtýrýlmasý ve “Felsefe”:
Varlýk, anlam ve öz sorunlarýnýn eleþtirel
bir yaklaþýmla araþtýrýlmasýna ve varýlan
sonuçlarýn sistemli bir biçimde ortaya
konulmasýna yönelik düþünsel etkinliktir.
Yaþam, ölüm, kainat ve tüm bunlara ait
neden ve niçinler üzerinde düþünmek
felsefenin konusu içine girer.
Milattan önceki eski doða filozoflarý,
maddenin yapýsýný araþtýrarak, bunlarýn
özü üzerine sorduklarý sorularý da, ilk
kez içindeki öðelerle yanýtlamaya
çalýþmýþlardýr. Bu daha sonraki filozoflara da ýþýk tutmuþtur. Onlar da maddenin özünü ateþ, hava, su ve toprak vs.
gibi çeþitli öðelerle açýklamaya
çalýþmýþlardýr.
Felsefenin en önemli geliþimi de, bu
arayýþlarda inanç sistemleri ve doðmalardan ayrýlarak “Kuramlar” üzerinde kafa
yormakla baþlamýþtýr. Felsefe böylece
felsefi düþünme biçiminin geliþmesiyle
bilimin yolunu açmýþtýr.
Hýristiyanlýk özgür felsefeyi (özellikle
Aristo felsefesini) kilise amaçlarý doðrultusunda yorumlayarak; yaratýlýþ, inanç,
us, gerçek vs. gibi konularý açýklamaya
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çalýþmýþtýr.
Felsefe gerçek anlamda Rönesans’la
birlikte özgürlüðüne kavuþmuþtur.
Böylece laikleþerek ilahiyatýn
hizmetinden kurtulup, esas bilim konularý ve doðal dünyanýn gizlerine yönelmeye baþladý. Birçok filozof felsefeyi
doðayý bilmek, doðru düþünmek, doðru
olaný anlamak vs. ifadelerinde tarif
etmiþlerdir.
Felsefe deðiþik çaðlarda, deðiþik
anlamlarda geliþmiþtir. Ýlk çaðda, insanýn
yaþadýðý dünya üstüne bilgileri þeklinde
baþlamýþ, antik çaðda, evrenin hangi
maddeler ve özelliklerden oluþtuðu
araþtýrýlmýþ, orta çaðda dinle
özdeþleþerek tanrýyý bilmeye yoðunlaþmýþtýr.
Bruno’ya göre; “Felsefenin görevi
doðayý bilmektir.”
Hobbes’e göre; “Felsefe doðru düþünmektir.”
Leibniz’e göre; “Felsefe doðru olaný
anlamaktýr.”
Auguste Comtea ise; “Felsefe bütün
bilimleri birleþtiren bilimler bilimidir.”
Felsefenin genel bir tanýmýnýn yapýlmasýndaki zorluk, ilgi alanlarý ve konularýndaki farklýlýklardan kaynaklanmaktadýr. Kimi dinin ispatýnda, kimi aklýn
yorumlanmasýnda, birçoklarý da bilimsel
konular açýsýndan ele alarak iþlemiþlerdir.
Bu farklý yaklaþým biçimlerinden de;
çokçu, maddeci, gerçekçi, usçu vs. ve
bunlara baðlý çok çeþitli görüþler ortaya
çýkmýþtýr. Bence felsefe bunlarý hepsidir.
Düþünme tarzý ve görüþ açýlarý ne olursa olsun, felsefe esas anlamda, öðrenilecek bir þey olmaktan çok “felsefi düþünme tarzýnýn öðrenilebileceði” anlamýnda
ele alýnmalýdýr.
Felsefenin basit anlamda iki önemli
yararý vardýr. Bunlar; insan düþüncesini
sýnýrsýz kýlmasý ve bilimin henüz
çözemediði sorular üzerinde düþünme
olanaðý saplamasýdýr. Sorulara bilimsel
yanýt gelince de konu felsefe olmaktan
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çýkýp bilim alanýna girer.
Felsefe kimim? Neyim? Neden? Niçin?
Yaþam vs. gibi soru ve kavramlara, tarihsel süreci içinde çeþitli görüþler getirmiþtir. Ancak bunlara karþý görüþler de
oluþturulduðundan, bunlarýn hiçbirinin
tek baþýna çözüm, doðruluk ve yanlýþlýðý
mümkün olamaz.
Burada “gerçek” ve “hakikat” sorusu
da ortaya çýkmaktadýr. Gerçek, basit
anlamýyla salt gerçekliði ifade eder.
Hakikat ise nesnel gerçekliðin
düþüncemizdeki yansýsýdýr. Esasýnda her
ikisinde de gerçek vardýr.
Örneðin gördüðümüz aðacýn kendi nesnel gerçektir. Bilincimize yansýmasý ise
hakikati oluþturur. Pratik olarak algýlanan
her düþünce, nesnel gerçeklikten hakikat
olarak yansýr.
Mantýk; düþüncenin, düþünce ile
doðrulanmasýdýr. Düþüncenin mantýki
düþünceyle yorumudur. (Örneðin bir þey
hem doðru hem de yanlýþ olamayacaðýndan doðru; doðruysa yanlýþ, yanlýþ; yanlýþsa doðru olamaz gibi)
Özdekçilik (Materializm); dýþ dünyanýn
nesnel varlýðýný tanýyan ve özdeðe öncelik veren felsefe akýmýdýr.
Us (Akýl); insanýn eylemsel çabasýyla
oluþmuþ düþünme yetisi ve gücüdür. El,
emek, dil, bilim, bilgi ve bilinç diyalektiði, asýrlarca devam eden süreç içinde,
adeta bir hayvansal beyinden bir insan
usunu (aklýný) meydana çýkarmýþtýr. Akýl
da geliþtikçe boþ inançlara karþý çýkarak,
doða üstü verileri tanýmayan usçuluðu
oluþturmuþtur.
Nasýl; felsefi anlamda bir þeyin özünün
belirtilmesini isteyen sorudur.
Neden; Bir olayý meydana getiren etkendir. Nedensellik ise, nedenle sonuç
arasýndaki iliþkidir.
Niçin; bir þeyin nedeninin ve amacýnýn
belirtilmesini isteyen sorudur.
Daha nice soru ve görüþler felsefeyi
çok geniþ bir alana yayar. Bu yüzden
felsefi düþünme tarzý da sonsuza dek de-
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vam edecek bir geliþimi kapsar. Ýnsanlar
böylece sýradan insan olmaktan kurtulur.
Bilim: Lügat anlamýnda, “Nesnel
dünyaya ve bu dünyada yer alan olgulara
iliþkin, tarafsýz gözlem ve sistematik
deneye dayalý, zihinsel etkinliklerin ortak
adýdýr.” Bütün bilimlerin ortak amacý da
genel doðrularýn ya da temel yasalarýn
bilgisine ulaþmaktýr. Bir baþka açýdan
bilim; yöntemle elde edilen, pratikle de
doðrulanan bilgidir. Evreni doðru deðerlendirmenin ilk koþulu bilimi anlamaktýr.
Bilim sadece bir bilgi birikimi de
deðildir. Bilim ürettiði bilgi kadar, yeni
bilgiler üretme özelliðine de sahiptir.
Sonsuz bir deneme-yanýlma-sýnama ile
yanýlgýyý ayýklamaya çalýþýr. Bu yüzden
bilimde kesin ispat olmayýp, yasanýn
yanlýþlýðýnýn bulunmasýna kadar doðruluk ifade eder.
Bilimsiz bir medeniyet mümkün
deðildir. George Sarton’un ifade ettiði
gibi; Bilim tarihi, bilgeliðin ve hümanizmin kaynaðýdýr. Bize düþüncemizi
sorgulamayý, kendini beðenmiþlikten
kurtulmayý, boþ umutlara kapýlmamayý,
baþarý yolunda uðraþ vererek, sessizce
ilerlemeyi öðretir.”
Tarihi geliþimi ve doða felsefesi açýsýndan bilimin açýklanmasý ise; akýlcý
nedenlerle açýklanan ve belirli bir kuþkucu dikkatle incelenen, doðal düzenliliklerin bilgisi olarak ele alýnmaktadýr.
Bilgi; doðada hazýr halde deðildir.
Bilgiyi yaratan çalýþma ve düþünceyle
insanýn kendisidir. Bilgi nesnelerin
kendinden baþlar, duyularla algýlanýr,
insan bilincinde çeþitli soyutlamalara ve
birleþimlere uðrayarak geliþir. Sonra
tekrar doðaya döner ve pratikte doðrulandýktan sonra yeni tekrarlarla devamlý
olarak geliþir ve bilgi olur.
Bilgi ne tek baþýna akýlla, ne de tek
baþýna duyumla elde edilir. Pratikle
duyumsar, sonra akýl ve mantýkla yorumlar ve tekrar pratiðe ve gidiþ geliþlere
yönelerek bilgimizi geliþtiririz. Örneðin
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sesin saniyedeki hýzýný düþüncemizle
hesaplamaya çalýþýrýz. Sonra bu tasarýmlarýmýzý nesnel dünyada çeþitli aygýtlarla
pratik olarak denetleyip doðrularýz.
Ancak böyle defalarca gidiþ, geliþ ve
doðrulamalarla bilgi oluþur.
Doða ve doða olaylarý sonsuzdur. Bu
nedenle bilgi ve bilgi süreci de sonsuz
olacaktýr. Popper’e göre; Bilim kesin
olmamakta ve bilimsel kuramlar doðrulanmamakta, yalnýzca aksi ispat edilene
kadar yanlýþ olamayacaklarý doðrulanmaktadýr.”
Bu yüzden yeni doðrular ve bilimsel
bilgiler bulununcaya kadar, eldeki doðrulardan yararlanýlýr ve yaþam, bilgi ve
bilim yolunda devamlý arayýþlarla geçer.
Bilimsel insan için, her zaman aranacak
gerçekler vardýr.
Bilgi kimsenin yaðma edemeyeceði
gerçek soyluluk ve zenginliktir. Ancak,
eyleme geçirilmiþ en küçük bilgi bile,
yansýtýlmamýþ ve topluma iletilmemiþ
çok büyük bilgilerden de daha deðerlidir.
Bu noktada gerçeði bulmaktan daha güç
olan iki þey vardýr; gerçeði yayabilmek
ve kabul ettirmek.
Konfiçyüs’ün þu sözü bilgiyi ne güzel
açýklýyor:
“Bildiðini bilenin arkasýndan gidiniz.
Bilmediðini bilene öðretiniz.
Bilmediðini bilmeyenden ise
kaçýnýnýz!..”
Bilim ve bilgi akýlla yapýlabilir. Ne var
ki aklýn deðerini anlayacak olanlar da,
gene akýllýlardýr.
Peki ya “bilinç” ve “bellek” gerçekte
nedir? Nasýl oluyor da görüp yaþadýklarýmýzý hatýrlayabiliyoruz? Burada
“Empirisizim” ortaya çýkýyor.
Emprisizm; “Duyumsal deneyimler
olmaksýzýn, akýlda hiçbir þeyin oluþamayacaðý görüþüdür.” Buna göre,
dünyadaki þeyleri görmeden, bunlar
hakkýnda bir þey bilemeyiz.
Locke; “Çevremizi duygularla algýlarýz. Bilinç bunlarý düþünme süzgecinden geçirir ve birleþik kavrayýþa ulaþýr.”
Bilinç ise; “Toplumsal bir ürün olup,
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dille geliþip þekillenir.” Bu sebeple insan
topluluðu ve dil olmadan, bilinç olmaz.
Bunlarýn ýþýðýnda, “din nedir?” sorusu
akla geliyor. Ýyiliklerden yola çýkýp,
toplumlarý bir açýdan geliþtiren, bir baþka
açýdan ayrýlýða götüren din olgusu...
Singapur’da, yöresel kýyafetler giyinmiþ çeþitli insan gruplarýnýn, parkýn içindeki bir binaya girdiðini gördüm. Meðer
burasý “Evlendirme Evi” ymiþ. Ýçeride,
beþ ayrý salonda, beþ ayrý dinden nikah
kýyýlýyordu. Ýçeride ve nikah çýkýþýnda,
bu ayrý dinden insanlar, birbirlerini
hararetle tebrik ediyorlardý. Ýbret ve
hayranlýkla izledim.
Bizde ise birçok yerde, ayni dinden
olduklarý halde, birbirleriyle çekiþen
insanlar olduðunu düþünmekten üzüntü
duyarým.
Yunus yobazlýðý ne güzel açýklýyor;
“Peygamber yerine geçen hocalar, þu
halkýn baþýna zahmetli oldular.”
Din: “Ýnsanýn kutsal saydýðý gerçeklikle
iliþkisi; Bu iliþkinin çevresini oluþturan
inançlar, öðretilen deðer yargýlarý,
davranýþ kurallarý, tapýnma biçimleri ve
kuramsal yapýlardýr.” Bir baþka tarifle
din; inanca dayanan doðaüstü tasarýmlar
ve iþlemler sistemidir.
Dinin ilk tasarýmlarýnýn, insanýn doða
karþýsýnda hissettiði güçsüzlük ve korku
duygusundan kaynaklandýðý iddia ediliyor. Örneðin ateþten korkup, ateþe tapýnmak gibi. Bu duygu zaman içinde
babaerkil tanrýsallýða dönüþmüþtür.
Babaya sýðýnma gibi. Buna göre tanrý
baba gibi, korur, sever ve mükafatlandýrýr. Ancak koþullar da koyar ve
uyulmazsa cezalandýrýr.
Dinsel deneyim, kutsal gerçeðin bilincine varmaktan kaynaklanan huþu,
onun karþýsýnda ürpererek saygýyla eðilme, insanýn yaratýlmýþ bir varlýk olduðunu vurgulayan Yaratan’a karþý mutlak
baðlýlýk bilincidir. Bu da insaný sevgisi
ile kuþatan, hem de yargýsýyla titreten bir
manevi güç olarak ortaya çýkýyor.
Toplum açýsýndan din, gerçek anlamda
düzen getirici rol oynar. Oysa baðnazlýk
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ve kökten dincilik bundan ayrý bir þey
olup, din kisvesi altýnda bu düzeni kendi
kýsýr görüþü ve çýkarlarý doðrultusunda
kurmaya çalýþýr.
Aile yapýlarýnýn korunmasý, cinsel
davranýþlar, üreme etkinliði, ekonomi vs.
dinsel normlardan etkilenmektedir.
Durkheim’e göre; her din birbirinden
etkilenmiþ olmasýna ve benzer yönleri
bulunmasýna raðmen, deðiþik kültürlerin
etkisiyle de kendine has özerkliðini oluþturur.
Düþünce tarihi ve felsefe açýsýndan,
dinin kökenini ve dini açýklama çabasý,
Ý.Ö.600 yýlarýna dayanmaktadýr. Oysa o
tarihlere kadar, insanlarýn tüm sorunlarýna, dinin ne olduðu düþünülmeden,
“Dinsel Mitlerle” çözüm aranmýþtýr.
Mit; yaþamý açýklamaya yönelik tanrýsal anlatý ve açýklamalardýr. Örneðin
“yaðmur yaðar, tanrýlar yaðdýrýr” gibi.
Felsefe ise, mitlere baðlý kalmadan,
deneyim ve akýlla doðal açýklamalar
getirdiðinden, baðnaz dinciler asýrlarca
felsefeyi kabul etmemiþlerdir.
Helenizm’de insan topluluklarýnýn
arasýndaki farklar, bir ölçüde ortadan
kalkmaya baþlarken; tüm kültürler ve
dinler, felsefi ve bilimsel görüþler
yumaðý içinde birbirinden etkilendi.
Tanrýnýn varlýðýný akýlla kanýtlamaya
çalýþanlar (ki bunlarýn arasýnda en önemlisi Descartes’dir) içimizdeki
“Mükemmel Varlýk” fikrinin, tanrýnýn da
var olduðu sonucunu getirdiðini
düþünüyorlardý.
Diðer gurup ise; Tanrýnýn varlýk
nedenini, her þeyin bir ilk nedeni olmasý
gerektiðine baðlýyorlardý.
Kant ise; Deney ve akýl ile tanrýyý izahýn yetersiz kaldýðýný düþünerek, oradaki
boþluðun dinsel inanç tarafýndan doldurulabileceðini savunuyordu. Kant insanýn
ölümsüz bir ruhu olduðunu, Tanrýnýn var
olduðunu, insanýn özgür iradesi bulunduðunu düþünmenin, insan ahlaký için
daha geçerli olacaðýna inanýyordu. Ona
göre “Tanrýnýn olduðunu var saymak,
insan ahlaký için kaçýnýlmaz bir
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gereklilikti.”
Din bu evrim içinde, en yüksek ve en
seçkin ideallerin kaynaðý ve evrensel
arayýþlarýn hareket noktasý olmuþ ve
olmaya da devam edecektir. Zeka ve
maneviyat, insanlýðýn mükemmel hale
gelmesi yönünden her devirde dinden
yararlanmýþtýr ve yararlanacaktýr da.
Toplumlar dinin olumlu gücüyle manevi
huzur bularak geliþir. Dürüst insan sayýsý
çoðalýr.
Ýnsanoðlu için tanrýyý arayýþ, kiþiyi en
yüksek iyinin ve en güzelin sahibi olma
noktasýna götürür. Goethe; insanlarýn
dinsel olduklarý sürece bilim ve sanatta
verimli olabileceklerini ifade etmiþ.
Alexis Carrel ise; insanýn her devirde, su
ve oksijen kadar Allah’a ihtiyaç duyduðunu söylemiþ.
Ýnananlar açýsýndan, Allah inancý þöyle
bir mantýk ikilemiyle açýklanmaya
çalýþýlmaktadýr; “Allah’ý bulanýn yarardan baþka kaybedeceði ne vardýr? Ve
Allah’ý kaybedenin bulacaðý boþluktan
baþka ne olabilir ki?”
Buna raðmen 19.Yüzyýldan itibaren
endüstrinin geliþmesi yeni fikirler ortaya
çýkarmýþtýr. Buna göre; dinin ilkel insanlarý avutan bir kurum olduðu, oysa akýl,
ilim ve bilimin esas yol gösterici olmasý
gerektiði düþünce alanýndadýr.
Komünizm ve baþýný Freud’un çektiði
maddeci filozoflar ise dini yadsýmýþlardýr.
Toynbee, Carrel, Boisard gibi bir kýsým
filozof ise; Allah’a ve dine inancýn kilise
yüzünden sarsýldýðýný ifade etmiþlerdir.
Doðmayý bünyesinde barýndýran kilisenin, ilim ve bilginler karþýsýndaki kötü
tutumu bu fikrin geliþmesine sebep
olmuþtur.
Esas anlamda insana ve topluma yararlý olan din, ne yazýk ki menfaat gruplarý
tarafýndan, insanlarý birbirine düþman
hale de getirmektedir.
Bunun en veciz vurgusunu Volney’in
bir hikayesinde bulurum: “Bir gün
yöneten, din ve mezhepleri birleþtirerek
bir bayrak altýnda toplamak ister. Ancak
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