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Sevgili Dostlar
Sevdiklerinin kaybýna, yokluðuna alýþmaya çalýþýrken bir yandan da
onlarýn beþ duyu ile algýlanamayan varlýklarýyla dopdolu yaþamak. Bir
yanda varolmayan cisim, öte yanda alabildiðine gerçek olarak algýlanan
sevgi enerjisi. Dünyamýzýn gerçeði her ikisini birden yaþamamýzý gerektiriyor. Birinden diðerine daha fazla önem ve aðýrlýk verirsek bütünü
görme iþini yapamýyoruz. Ve elbette bunu çoðu zaman yapamadýðýmýzda
ya da eksik yaptýðýmýzda kýrýklýk duygusu, hüzün ve endiþe bize hep eþlik
ediyor. Çünkü bedenlerimiz geliþip büyüyüp olgunlaþsa da, yaþlansa da,
gönüllerimiz, algýlarýmýz ve zihnimiz hep çocuk kalýyor; onlarý büyütüp
olgunlaþtýrma iþini her zaman tam yapamýyoruz.
Bilginin “hadiselere þekil veren bir hüviyet, bir kuvvet” olduðunu,
bilmediðimiz bir þeyi yapamayacaðýmýzý iyice bildiðimiz halde, uygulamanýn gerekliliðini, zorluðunu kabul ediyoruz diðer yandan; ama her þeyden öte insan olduðumuzu da. Ýnsan olmak, yukarýda sözünü ettiðimiz ve
daha da baþka pek çok nedenden ötürü yaman bir iþ. Bunu bize dýþarýdan
bakan varlýklar söylüyor ve onlar bizim gibi sevdiðini kaybedivermenin
þaþkýnlýðýný ve boþluðunu yaþamadýklarý için bize bu konu için de ayrýca
saygý duyuyorlar.
Son dört senedir Temmuz aynýn 13’ü yaklaþtýkça bizler daha bir baþka
heyecanlanýrýz. Hep birlikte ayný özlem ve saygýyla sevdiðimiz insana
kavuþma vakti geliyormuþ gibi bir telaþ alýr bizi. Acaba gönüllerimizi,
içimizi hazýr ve temiz edebilecek miyiz? Acaba bizi gördüðünde bizden
memnun olacak mý? Acaba o da bizi özlemiþ midir bizim onu özlediðimiz
kadar? Ölümün gerçekliðine raðmen yeri boþ deðil, çünkü hiç boþ
olmadý... Fazla söze gerek yok, Refet Kayserilioðlu, o hep orada, hayýrlý
bir yerde, hayýrlýlarýn arasýnda ve bizi bekliyor, bizden memnun olsa da
olmasa da her zaman olduðu gibi yine de bizi çok seviyor.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI

2
ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Burada hâkim, hanýmýn
idrâk ve þuuru olacaktýr.
Çünkü nefis denetlemesi
yapacak olan odur.
Davacý: Haným’ýn kendisi.
Davalý veya Sanýk:
Hizmetçi. Davanýn konusu
da, Çocuðun sütünü devirerek o gün aç kalmasýna
sebep olan hizmetçinin
kovulmasý olayý.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Nefis Denetlemesi
Örnekleri
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Erdem - Nefis
denetlemesinin prensiplerini geçen konuþmamýzda söylemiþtiniz.
Acaba bir örnek içinde
bunlarýn uygulamasýný
göremez miyiz?
Özden - Gayet iyi olur.
Fakat izninizle ben
örnekleri ortaya koyacaðým, siz de prensiplerimiz dahilinde nefis
denetlemesi uygulamasýný yapacaksýnýz.
Þayet gerekirse, ben de
yardýmlarda bulunurum.
Erdem - Gayret edeceðim.
Özden - Ýlk örnek
biraz basit olacak. Küçük
bir çocuðu olan bir
haným hem ev iþlerinde,
hem de çocuðun
bakýmýnda kendisine
yardým etsin diye bir
hizmetçi tutmuþtur.
Kadýnýn kocasýnýn maddi
durumu iyidir. Hizmetçi
fakirdir ve bir ihtiyar
annesine de bakmak
zorundadýr. Bunun için
birçok aramalardan sonra
bu evde hizmetçilik bulabilmiþ, buradan aldýðý
ücretle hayatýný kazanmaya ve annesine kýt
kanaat bakmaya
baþlamýþtýr. Fakat bir gün
bir aksilik olmuþtur.
Hizmetçi küçük çocuðun
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yegâne gýdasý olan o
günkü sütü dökmüþ ve
çocuðun o gün aç
kalmasýna sebep olmuþtur. Çocuk sütten baþka
bir þey içemeyecek kadar
küçük, annesinin sütü
çekilmiþ, o saatten sonra
þehirde süt veya onun
yerini tutacak bir þey
bulmalarý da imkânsýzdýr.
Haným, hizmetçinin sütü
döktüðünü görünce
deliye dönmüþ, baðýrmaya baþlamýþtýr.
“Beceriksiz kýz, çocuðumun aç kalmasýna sebep
oldun, þimdi ben ne
yapacaðým, yavrumun
karnýný neyle doyuracaðým?” diye feryat
etmektedir. Çocuðun
açlýktan dolayý aðlamalarý arttýkça kadýnýn
hýrsý artmýþ ve: “Git, seni
istemiyorum. Sen benim
zavallý yavrumun açlýðýna sebep oldun, sakar
kýz!..” diye hizmetçiyi
kovmuþtur. Þimdi bu
hanýmýn hareketi doðru
mudur? Doðruysa yani
vicdani bir hareketse
niçin, yanlýþsa, yani nefsanî bir hareketse niçin?
Biliyoruz ki nefis
denetlemesi
mahkemesinin amacý
nefsanî ve vicdani
hareketleri ayýrmaktýr.

Erdem - Burada prensiplerimize göre bir
davacý, bir davalý veya
sanýk, bir dava konusu,
bir hâkim olacaktýr.
Özden - Güzel
baþladýnýz. Þimdi burada
hâkim kimdir?
Erdem - Burada
hâkim, hanýmýn idrâk ve
þuuru olacaktýr. Çünkü
nefis denetlemesi
yapacak olan odur.
Davacý: Haným’ýn kendisi. Davalý veya Sanýk:
Hizmetçi. Davanýn
konusu da, Çocuðun
sütünü devirerek o gün
aç kalmasýna sebep olan
hizmetçinin kovulmasý
olayý.
Konulan prensipler
dahilinde düþünürsek
burada haným haksýzdýr.
Kazayla bir sütü döktü
diye hizmetçiyi kovmak
doðru deðildir.
Özden - Durunuz, öyle
acele karar vermeyiniz.
Konulan prensipler
dahilinde düþünmüþ
olmak için önce hakimin
gayet tarafsýz bir þekilde
kendisini davacýnýn yani
burada bizzat hanýmýn
yerine koymasý lâzýmdýr.
Burada davacý haným
diyor ki: “Bu salak kýz,
çocuðumun yegâne
gýdasý olan sütünü döke-
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rek yavrumun bugün aç
kalmasýna ve açlýktan
ýstýrap çekmesine sebep
oldu. Madem ki o
çocuðuma bu kötülüðü
yaptý, bundan sonra ben
para verip onu besleyemem. Þaþkýn kýz biraz
sürünsün de aklý baþýna
gelsin.”
Burada hanýmýn þuur
ve idraki (Hâkim) bizzat
kendi yerine geçtiði
zaman kendisini haklý
buluyor ve araya masum
yavrusunu da katarak,
hizmetçinin böylece akýllanacaðýný, dolayýsýyla
akýllanmasýna yardým
ettiðini düþünerek yaptýðý
hareketi doðru buluyor.
Eðer yaptýðý hareketi
doðru bulmasaydý
hatasýndan dolayý vicdan
azabý çekerdi. Ama o
böyle bir þey duymuyor.
Olabilir ki vicdaný daha
fazla geliþmemiþtir. Ona,
hatalýysa hatalý
olduðunu, doðru yolda
ise doðru yolda olduðunu
nasýl açýkça gösterip
yardým edeceðiz?
Erdem - O halde
hâkim, yani kadýnýn
þuuru tarafsýz olarak kendisini bir de hizmetçinin
yerine koysun. Hizmetçi
de diyor ki: “Ben bu sütü
asla isteyerek dökmedim.

Çocuðun benim yüzümden aç kalmasýna da çok
üzüldüm. Ama ne
yapayým bu elimde
olmadan iþlediðim bir
hatadýr ve bir kazadýr.
Fakat þimdi sokaða
atýlýnca günlerce belki iþ
bulamayacak hem
kendim, hem de ihtiyar
annem aç kalacaðýz.
Çocuðun istemeyerek
bugün açlýðýna sebep
oldum diye böyle günlerce ve haftalarca aç
kalmamýz hak mýdýr,
hiçbir vicdana sýðar mý?”
Eðer hâkim yani
hanýmýn þuuru kendisini
tarafsýz olarak
hizmetçinin yerine koyabilirse onun bu mazlum
feryatlarýný duyacaktýr.
Ve o zaman hizmetçiyi
kovma kararýnýn aleyhine
karar verecektir. Ve bundan dolayý da vicdan
azabý çekecektir.
Özden - Doðru söylüyorsunuz. Þunu da ilâve
edeyim. Olabilir ki
haným buna raðmen kendisinin haklý olduðunda
ýsrar eder. O zaman,
aradan biraz zaman
geçince ve idraki de
biraz açýlýnca lâftan ve
amandan, yamandan
anlamaz vicdan hakimi
haþin ve sert çehresiyle

karþýsýna dikilecek ve
ondan bu hatasýnýn
hesabýný pek acý bir þekilde soracaktýr. O zaman
çekeceði ýstýraplar da
bugünkünden çok fazla
ve faiziyle olacaktýr.

Vicdan azabý
ancak, bilerek ve
isteyerek baþkasýnýn
zararýna yapýlmýþ,
hareketlerden duyulur. Yahut da
farkýnda olmadan
baþkasýnýn ýstýrabýna sebep olup da
sonradan bunu telâfi etmesi
mümkünken telâfi
etmemiþ ve böylece
de nefsanî
davranýþýnda ýsrar
etmiþse yine gayri
vicdani bir iþ yapmýþ olur ve sonunda
vicdan azabý çeker.
Yukarýda verdiðim
örnek oldukça basitti.
Her zaman bir hareketin
vicdani mi, yoksa nefsanî
mi olduðuna bu kadar
kolay karar verilemez.
Erdem - Ben böyle bir
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örnek biliyorum. Bir
doktor arkadaþýmdan dinlemiþtim. Ama önce sizin
söylemek istediðiniz
varsa onu dinliyorum.
Özden - Evet ben de
size enteresan ve bir doktorun uzun uzun üzülmesine sebep olan bir olaydan bahsedeceðim. Ve bu
olay üzerine nefis
denetlemesi yapmanýzý
rica edeceðim.
Anadolu’nun bir
kasabasýnda serbest doktorluk yapan hekime bir
hasta kýz getiriyorlar.
Kýzýn ateþi var. Hastanýn
babasý bekleme salonunda kalmýþ, muayene
odasýna kýzla beraber
gelen bir haným da girmiþtir. Doktor genel
muayenesi sýrasýnda
kýzýn hamile olduðunu
görmüþ ve “Evli misin?”
diye sormuþ. Hastadan
kýz olduðu cevabýný alýnca ve onun renkten renge
girdiðini görünce, yavaþ
sesle içerideki kadýnýn
nesi olduðunu sormuþtur.
Komþusu olduðunu
öðrenince de muhtemel
dedikodularý önlemek
için kadýný dýþarý çýkarmýþtýr. Sonra kýza:
“Kýzým sen hamilesin”
demiþtir. Kýz önce olamaz diye inkâra kalkmýþ,
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fakat doktorun delilleri
göstermesi ve gebeliðin 3
– 3,5 aylýk olduðunu
söylemesi üzerine aðlamaya baþlamýþtýr.
Çocuðun kimden
olduðunu önce söylemek
istememiþ, fakat saklamasýnýn kendisi için daha
fena olacaðýnýn izah
edilmesi üzerine de aðlayarak: “Eniþtem yaptý”
diye ikrar etmiþtir.
Doktor, ablasýyla evli
olan eniþtesinin ablasýndan üç çocuðu olduðunu
öðrenince mesele büsbütün karýþmýþtýr.
Doktor kýzýn babasýný
daha önceden tanýmaktadýr. Namus meselelerine çok düþkün olan ve
sýk sýk cinayetler iþlenen
bir köyün ileri gelen
eþrafýndandýr.
Babasýnýn bu
meseleyi duymasý
belki de damadýný
öldürmesine kadar
gidebilir. Fakat o
takdirde öbür
kýzýnýn çocuklarý
babasýz kalacak,
kendisi de hapse
atýlacak. Böylece
hem kendi evi,
hem de kýzýnýn
yuvasý yýkýlacaktýr. Böyle bir
hareket daha
Resim: Shannon White

büyük bir felâket olacaktýr. Doktor þaþýrmýþ bir
haldedir. Bunu kýzýn
babasýna anlatsa onun
fevri bir hareketinden
korkmaktadýr. Diyelim ki
onu yatýþtýrsa, bu defa da
3,5 aylýk olmuþ bir
yavrunun hayatýna son
verilmesini tavsiye etmek
zorunda kalacaktýr.
Bunun da aðýr bir suç
olduðunu bilmektedir.
Ayrýca zaman da kýsadýr,
derhal karar vermesi
lâzýmdýr. Þimdi doktor
nasýl hareket ederse nefsanî, nasýl yaparsa vicdani bir karar vermiþ
olur. Ve nasýl yapmalýdýr.
Bunu gelecek konuþmamýza kadar
düþününüz. Üzerinde
duracaðýz.
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Daðdaki Vaaz’ýn
Üç Bildirisi
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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ÝÇÝLEN BÝR KAHVE
BÝR HAYATA MÂLOLUYOR
Bir anlýk gafletin ne dramatik
sonuçlar doðurabileceðini içimiz ürpererek bizzat yaþayanýnýn aðzýndan dinlemiþtik.
Aldýklarý bir ruhsal mesajý deðerlendirerek 1962 yýlýnda Ýskoçya’nýn
kuzey sahillerindeki Findhorn bölgesinde karýsý ve bir arkadaþýyla bir
toplu yaþam ünitesinin, bir ýþýk
merkezinin temellerini atan ve adým
adým yüzlerce kiþinin kapalý bir ekonomide ortak yaþadýðý bir yer haline
getiren Peter Caddy’nin aðzýndan dinlemiþtik bu unutulmaz öyküyü...
1975 Kasým ayýnda Baþkan Peter,
Findhorn Grubunun rehber varlýðý
Elixir’in medyumu karýsý Eileen ile
Türkiye’yi ziyaret etmiþlerdi.
Derneðimizdeki uzun sohbetlerimizin
birinde anlatmýþtý bu yaþadýðý olayý.
Gençlik yýllarýnda Ýngiliz Hava
Kuvvetlerinin bir pilot subayý olarak
Mýsýr’da görevde iken Peter’in yolu bir
kahvehaneye düþüyor ve bir kahve
ýsmarlýyor. Sezgileri ve ruhsal yetenekleri çok kuvvetli olan Peter, kahvesini
beklerken, ayný bölgede görev yapan
bir subay arkadaþýnýn þu anda çok zor
durumda olduðu ve hemen yanýna koþmasý gerektiði ilhamýný alýyor. O sýrada
önüne gelen kahvesini içip derhal
arkadaþýna koþunca gördüðü manzaradan yýldýrým çarpmýþa dönüyor.
Öðreniyor ki birkaç dakika önce
arkadaþý intihar ederek hayatýna son
vermiþ.
Peter: “Eðer ilhamý alýr almaz,
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kahveyi beklemeden ve içmeden
hemen yardýmýna koþsaydým
arkadaþýmý kurtarabilecektim!.. Bu
benim içimde onulmaz bir yaradýr...”
diye sözlerini noktalamýþtý. Ve sonraki
yýllarda aldýðý bu acý dersin ýþýðýnda
her þeyi kýlý kýlýna anýnda yerine getirerek sýfýrdan Findhorn mucizesini
yaratan baþ aktör olmuþtu.
“MERHAMETLÝ OLANLARA
NE MUTLU... ÇÜNKÜ ONLAR
MERHAMET
GÖRECEKLERDÝR...”
Hz. Ýsa’nýn Daðdaki Vaaz’ýnýn 5.
bildirisinde dile getirdiði bu gerçeðin
bir örneðini çocukluðumda mahalle
arkadaþlarýmla top oynarken babamla
yaþamýþtýk. Önceki yazýlarýmda detaylarýyla anlattýðýmdan hatýrlayacaksýnýz.
Babam, oyuna dahil edilmeden bir
kenarda boynu bükük duran kör
arkadaþýmýzý da oyunlarýmýza dahil
etmemizi ve ona kör demememizi
öðütlemiþ ve bizler de aynen uygulamýþtýk. Ve Ýbrahim aramýzda çok
mutlu bir çocukluk geçirmiþti.
Eðer babam sýcaðý sýcaðýna o aný
deðerlendirmeyip, baþkan Peter’in
gençlik anýsýndaki gafletine düþüp
zamanýnda davranmasa geçip gitseydi
kuþkusuz ki Ýbrahim bir kenarda hep
boynu bükük yaþamaya mahkûm olacaktý.
Sadece Hz. Ýsa’nýn Daðdaki
Vaaz’ýnda deðil O’nun katýndan gönderilen bütün dinlerde tüm canlýlara
merhametle yaklaþmamýz tekrar tekrar
öðütlenir.
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RAHMAN VE
RAHÝM
TANRIMIZIN
ADIYLA...

* Yokuþ yol, iyilik yolu; merhamet, þefkat yolu;
Uzanacak el bekler: Yetim var yoksul dolu...
Varsa böylelerini muhtaç kardeþ sayanlar,
Aslýnda her iþe
Bunlardýr Tanrýsýna inananlar uyanlar.
baþlarken
Koruyan
(Beled Suresi)

Veren Vareden’i;
Rahman ve Rahim
* Bir kul ki yardýmsever, bir kul ki hakký tanýr, Yüce Rabbimizi
Yüreði bu sayede arýnýr, aydýnlanýr;
besmele ile anarak
O’nun o sonsuz merKarþýlýk beklemeden iyilik yapar her sabah;
hametini baðýþlayýcýÝþte böyle kulundan râzýdýr elbet Allah.
lýðýný sürekli dile
(Leyl Suresi)
getirmiyor muyuz?
Hz. Muhammed’in
* Bunlar adaklarýný yerine getirenler;
gerçek hadislerinde
de vurgulanan hep
Kendi kýsmetlerinden yoksullara verenler.
budur. Kaybettiði
Onlardan ne karþýlýk ne de minnet beklerler
yavrusunu bulunca
Hattâ ne de Tanrýdan ayrý rahmet beklerler;
onu içine sokarcasýGüldükleri yerlerde inilti dinsin diye,
na sýmsýký kucaklayýp emziren anayý
Ýçlerine Allah’ýn nimeti sinsin diye...
seyreden arkadaþlarýAllah böyle kulunu korumaz olur mu hiç?
na Hz. Muhammed:
Ötede de var ona asýl þevk, asýl sevinç.
“Bu ana çocuðunu
(Dehr Suresi)
ateþe atar mý?” diye
sorup “Hayýr asla
atmaz.” Cevabýný
* Birgün gelip Allaha döneceðini bilen,
alýnca, sonsuz merYüreði titreyerek yoksullara eðilen,
hamet sahibi Yüce
Hayra yaramak için yarýþa çýkar gibi
Rabbimizin de
Çabalayandýr ancak gerçek huzur sahibi...
kullarýný ateþe
atmayacaðýný
(Müminin Suresi)
müjdelemiþti. Çölde
susuzluktan ölmekte
olan köpeðe su vererek hayata
Behçet Kemal Çaðlar’ýn
“Kuran-ý Kerimden Ýlhamlar”
döndüren hafifmeþrep kadýnýn tüm
adlý kitabýndan
günahlarýndan arýndýrýldýðý anýnda
vahiyle peygambere bildirilmiþti.
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Bütün bunlar gerçek hadis kitaplarýnda satýr satýr yazýlý. Ancak Rahman
isminin bir gereði olarak Yaratan’ýn
hiçbir ön þarta baðlý olmadan
baðýþlayýcýlýðýnýn yanýsýra; sebepsonuç, etme-bulma Yasasýnýn yani
Rahim sýfatýnýn da yürürlükte olduðunu
unutmadan doðru dürüst yaþamaya
özen göstermeliyiz. Bir hadisinde
kedisini hapsedip, açlýktan ve susuzluktan ölümüne sebep olan kadýnýn öbür
dünyada sürekli bir kedi tarafýndan týrmalanýp durduðunu gözlemlediðini söyleyerek
Hz. Muhammed bu
sebep-sonuç
yasasýnýn herkes
için geçerli
olduðunu özenle
vurgulamýþtý.
Hz.
Muhammed’in
amcasý Bedir
Savaþýnýn baþ
kahramaný Hz.
Hamza’nýn, Buhari
ve Müslim gibi en
doðru sayýlan
hadis kitaplarýnda
detaylý bir þekilde anlatýlan þu öyküsü
hepimizin ibret alarak kendimize çeki
düzen vermemiz merhamet prensibine
aykýrý davranýþlarýmýzýn kim olursak
olalým mutlaka bedelinin ödeneceði
konusunda uyarýlarla dolu. Ulu
Tanrýmýz islâma büyük hizmetleri
geçen Hz. Hamza’yý geçmiþteki bir
gaflet anýndaki hatasýný ödetip öyle
almýþtý kendi katýna.
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HZ. HAMZANIN
ÝBRET DOLU ÖYKÜSÜ
Hz. Muhammed devrinde Medine’deyiz. Bedir ile Uhud savaþý arasýndaki
yýllarda henüz içki yasaðý gelmemiþken
eðlenceli bir manzara seyrediyoruz.
Peygamberin amcasý ve Müslümanlarýn
ulularýndan Hz. Hamza þarkýcý
hafifmeþrep bir kadýnla içki âleminde...
Kadýnýn þuh kahkaha ve þarkýlarý evden
dýþarý taþýp sokaklara yayýlýyor...

Eðlencenin en coþkun anýnda kadýn
pencereden gördüðü iki deveyi iþaret
etti yanýndaki erkeðe: “Þunlarýn ciðerleri kimbilir ne nefistir, þarapla da ne
güzel gider!...”
O anda bu bir dilek deðil, bir emirdir
sanki. Hz. Hamza fýrladý yerinden,
boyunlarýna yedikleri iki kýlýç darbesiyle yerlere serildi zavallý develer. Ve
hemen çýkarýldý ciðerleri, þarkýcý kadýna
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sunulmak üzere...
Yakýnda yapýlacak düðününün giderlerini karþýlamak üzere gözü gibi baktýðý develerini, boyunlarý kesilmiþ,
karýnlarý yarýlmýþ boylu boyunca cansýz
yatarken gören peygamberin müstakbel
damadý Hz. Ali gözyaþlarýný tutamadý.
Hele onlarý bir hiç uðruna bu hâle
getirenin amcasý Hz. Hamza olduðunu
etrafýndakilerden iþitince, üzüntüsü bir
kat daha arttý. Aðlaya aðlaya þikâyete
gitti Hz. Muhammed’e. Peygamber
olanlarý duyunca yanýndakilerle birlikte
doðruca içki âlemi yapýlan eve yollandý, izin isteyip hep beraber içeri
girdiler. Peygamber yaptýklarýndan
dolayý Hz. Hamza’yý kýnamaya baþladý.
Hz. Hamza içkiden ve hiddetten kýpkýrmýzý kesilmiþ gözlerle Peygamberi
aþaðýdan yukarý süzdü ve bakýþýný
yüzünde noktaladý. Ayný hareketi iki
defa tekrarladý. Nihayet küçültücü bir
edâ ile “Sizler babamýn köleleri deðil
misiniz?!..” diyerek sert cevaplar vermeye baþlayýnca Peygamber daha ileri
gitmenin tatsýz olaylara yol açacaðýný
anladý herhangi bir fiili saldýrý ihtimalini düþünerek geri geri uzaklaþtý oradan,
yanýndakilerle birlikte!..” ( Hadis:
Buhari ve Müslim)
Köprülerin altýndan bir süre daha aktý
sular... Bedirdeki büyük bozgunu
hazmedemeyen Mekkeliler bütün güçlerini seferber ederek Medine’ye doðru
yola çýkmýþlardý. Müslümanlar da
baþlarýnda Hz. Muhammed onlara
doðru harekete geçtiler. Uhud’da çetin
bir savaþ baþladý. Hz. Hamza,
olaðanüstü yararlýklar gösteriyor önüne
geleni deviriyordu ama yine de ecelinin
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önüne geçemedi. Sýrf onu öldürmek
için pusu kuran Vahþi’nin tam hedefini
bulan mýzraðý hayat defterinin son noktasý olmuþtu, Uhud kahramaný
Hamza’nýn... Din yolunda büyük
gayretler sarfeden ve þehit mertebesine
ulaþan Hamza’sýný Yüce Allah bütün
borçlarýndan temizlenmiþ olarak yanýna
almak istemiþti herhalde. Savaþýn
sonunda Hz. Hamza’nýn cesedi bir
vadide bulunmuþtu ama tanýnmayacak
haldeydi. Mekke reislerinden Ebu
Süfyan’ýn karýsý Hint bütün hýncýný
onun ölüsünden almak istercesine
karnýný deþmiþ ciðerini çýkarmýþ
yüzünü gözünü yaralamýþtý.
Yüce Allah Hz. Hamza’nýn olduðu
kadar Hz. Ali’nin develerinin de Rabbi
idi ve onlarý da sevgisinden yaratmýþtý.
“MERHAMET ÇEÞMESÝNDE
BÝR YUDUM SU KALMAMIÞ”
Osmanlý döneminde divan þairi
insanlarýn merhametsizliklerinden
böyle yakýnýyordu. Günümüzde ise her
gün her an nice trajik olaylarla sarsýlýp
durmaktayýz. En uygar olmasý gereken
batý ülkelerinin Irakta yaptýklarý þimdi
kendi kamuoylarýnda bile nefret ve
tiksinti uyandýrmýyor mu?!..
Kuran’ý Kerimde, hadislerde bu
derece yükseltilen merhamet prensibinin en iyi uygulamalarýnýn Ýslâm
ülkelerinde olmasýný beklemek
hakkýmýz. Ama nafile. Þekiller,
merasimler, ritüeller öne alýnýp dinin
özündeki hürmet, merhamet ve hizmet
öðütleri en sona býrakýldýðýndan (altta
kalanýn caný çýksýn kuralý) Ýslâm
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ülkelerinde de tam tamýna yürürlükte.
Sorbon doktoralý felsefe doçenti ve
gerçek bir Müslüman olan Nurettin
Topçu bu konuda 1960 lý yýllarda can
havliyle þöyle kükrüyordu:
“Ýslâm ahlâkýnýn merhamet prensibi
Ýslâm dünyasýnda bugün bir ucube
gibidir. 20. asýr hayatýnýn bunca sefâletleri karþýsýnda namazýný kýlýp hac vazifesini yapmakla Müslüman olduklarýný
vehmederek akýbetlerinin selâmetine
güvenenler, taþ gibi duygusuz ve elemsiz yaþayabiliyorlar...” (Ýslâm ve insan
S:69)
Ayný yýllarda bunun küçük bir örneðini bir meslektaþýmla yaþamýþtýk:
Bir caminin arka bahçesindeki yeni
yanmýþ eski ahþap binanýn kalan
parçalarýnýn yýktýrýlmasý için mühendis
raporuna gerek duyulduðundan yerinde
incelemeye gitmiþtik. Mahalle sâkinlerinden sakallý ve her hâlleriyle dini
bütün Müslüman olduðu anlaþýlan
þikâyetçiler bizi çok geriden izlediklerinden camiye biz daha önce varmýþtýk. Binadan geriye fazla bir þey
kalmamýþtý fakat önemli olan o deðildi.
Cami duvarýnýn bir kovuðuna kucaðýnda çocuðu ile sýðýnmýþ, diðer çocuklarýný ve kaynamakta olan tenceresini
dýþarýda yaðmurun insafýna terketmiþ
yangýnzede kadýncaðýz bizi yerimize
mýhlamýþtý!.. Kocasý hapiste, dam
yandý, þimdi nereye sýðýnacaktý bu
kadýn çocuklarýyla?!.. Ýþlerini güçlerini
býrakýp cami bahçesinin güzelleþmesi
için çaba gösteren, aslýnda hayýr
niyetiyle hareket eden þikâyetçileri,
önemli olanýn cami bahçesi deðil, þu
kadýn ve çocuklarý olduðunu,
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Peygamberin: “Komþusu aç yatan
gerçek Müslüman deðildir.” hadisini de
hatýrlatarak uyarmak istedim. Anlamsýz
boþ gözlerle yüzüme baktýlar bir süre
ve sonra içlerinden biri hepsine tercüman oldu: “Hangi birine yetiþeceðiz?!”
Doçent Nurettin Topçu günümüzde
de bütün dehþeti ile yaþadýðýmýz dindeki bu deðerler karmaþasýnýn gerçek
nedenlerini 40 yýl öncesinden içi kan
aðlayarak þu ateþli cümlelerle ortaya
döküyordu:
“Adeta bugün taassup cihadý yapýlmaktadýr. Sahtekâr mürþitlerle
dolandýrýcý þeyhler ve derviþler alayý,
yumruk ve tehdit vaveylâlarý arasýnda
yol alýrken, nikâh kaçakçýsý hocalar,
çýðlýkçý, duacý ve mevlitçiler, pazarlýkla
Kuran âyetleri satan hafýzlar, Kâbe yolunda birbirini soyan âlimler, teþhirci
ve kinci serapa cehalet, serapa taassup
sermayesini kullanan sözde dinî neþriyat, siyasetle ve masonlukla el ele
veren dinî faaliyet, soyguncu tüccardan
yardým dilenen din idealcileri, hepsi de
tarihin kaydettiði en ileri küstahlýða
bürünmüþ, Ýslâm’ý tüyler ürpertici bir
karanlýða götürüyorlar...” ((Ýslâm ve
insan S:23)
GÜZEL ÖRNEKLER
Daðdaki Vaaz’ýn 6. bildirisinde “Kalbi temiz olanlara ne mutlu! Çünkü onlar Tanrýyý göreceklerdir.” denmektedir.
Ne mutlu bizlere ki, Atatürk gibi bir
örneðimiz var önümüzde; kýsa hayatý
içinde baþardýklarýnýn, hepimizin
yaþamýna ne deðerler kattýðýný her
geçen gün gittikçe artan bir idrak ve
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minnetle görüp durduðumuz!.. Ve
dualarým, onu yetiþtiren geliþtiren nice
hayýrlý insanlar için de... Annesi, öðretmenleri, harp okulundaki arkadaþlarýnýn ilim irfan yuvalarý, Yusuf Akçuralar, Tevfik Fikretler, Ziya Gökalpler...
Ayrýca yolunda ona destek olan Ýsmet
Ýnönüler, Kâzým Karabekirler, Fevzi
Çakmaklar ve daha niceleri...
Benim bir baþka þansým da Dr. Bedri
Ruhselman ve Dr. Refet Kayserilioðlu
gibi iki yýlmaz ve yýkýlmaz öncüyü yol
açýcý buldozeri yakýndan tanýmam oldu.
Batýnýn 100 yýllýk parapsikoloji birikimini özgün fikirleri, yorumlarý ve tezleriyle bizlere dur durak bilmeden
aktaran Ruhselman’ý; psikiyatri profesörü Dr. Recep Doksat ne güzel
tanýmlamýþtý: “Üstadým siz ülkemizde
alfabesi olmayan bir konunun felsefesini yaptýnýz...”
Ýki yýl sonra aralýksýz yayýmlanarak
50. yýlýný dolduracak dergilerimizin
sýfýrdan kurucusu ve yaþatýcýsý rahmetli
aðabeyim Dr. Refet Kayserilioðlu’na
kýzý Ayþegül’ün anýlarýyla geçen
sayýmýzda sanýrým bir baba olarak da
sýcaklýk duydunuz.
Bülent Ecevit’i de rahmetle anmamýz
boynumuzun borcu. Kýbrýs Barýþ
Harekâtýnda ince siyaseti ve azimliliði
sayesinde yýllardýr horlanan, itilen,
katliama uðratýlýp yokluða mahkûm
edilen kardeþlerimizi esenliðe kavuþturmasý; ülkemizde demokrasinin yerleþmesinde gözünü budaktan sakýnmayan aralýksýz çabalarý; dürüst saygýlý
davranýþlarý ile örnek insanlarýn neslinin tükenmediði duygusunu tattýrdý hepimize.
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“Bizim Celselerimiz” de
Kalp Temizliði ile Ýlgili Öðütler
* Temiz olmak için, beþ þartý,
mutlak her þeyi ile ve her mânâda tam uygulayan olmalýsýnýz.
Gerçek temizlik o zaman vardýr.
* Ýçinizde huzursuzluk hissettiðiniz an biliniz ki, baþkasý için
bir yanlýþý düþündünüz demektir.
Öyleyse kendinizi her zaman,
her iki mânâda temiz tutmayý
öðreniniz.
* Önce kendiniz temiz olunuz
ki, etrafýnýzý temizleyebilesiniz.
* O’nun yeri gönüllerdir,
unutmayýnýz. Gönlünüzü temiz
tutunuz. O’na yer yapýnýz. Ýnsan
kardeþlerinizi öylece kurtarýnýz.
* Siz ona mallarýnýzla ve kopamadýklarýnýzla deðil arýnmýþ
gönüllerinizle yakýn olursunuz.
Gerçekten arýnmýþ gönül, aklý ile
onu yýkamasýný bilendedir. Aklýný
gönlü için kullanan, gönlü açýk
olacaðýndan gerçeðe, her þeyi
kolayca bulacak olandýr þüphesiz.
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“Bizim Celselerimiz” de
Kalp Temizliði ile Ýlgili Öðütler
* Gönlünüzdeki inanç, gönlünüz temiz olduðu kadar
gerçektir.
* Akýl hürriyeti engel olunamaz bir oluþumdur. Bilgi ve
tecrübe ile terbiye edilir. Ve
içgüdü yanlýþý gösterdiðinde,
terbiye edilmiþ akýl iþe karýþýr ve
bastýrýr. Siz buna nefis mücadelesi diyorsunuz. Ýþte bu
doðrudur. Bunu yapmak güçtür
ama bunu yapabilenler bilsinler
ki, O’na en yakýn olanlardýr.
* Siz gönlünüzü görünüz birbirinize bakýnca gözlerinizde.
Gönlünüzün O’na yer olduðunu
biliyorsanýz orada kin orada
nefret olmasýn . Ve birbirinizi
seviyorsanýz bunda yalan
olmasýn.
* Gönlü temiz olanlarýn yüzlerinde O’nun güzelliði vardýr.
Çünkü onlar yalnýz hayýrdadýrlar. Çünkü onlar sabahýn çiðinden nasiplerini almasýný bilenlerdir. Birbirinizin yüzüne güzel
bakmasýný biliniz. Siz güzelliðin
dilde olduðunu bilenlersiniz
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“NE MUTLU
BARIÞ YAPICILARINA”
Daðdaki Vaaz’ýn 7. bildirisinde insanlar arasýndaki kin nefret ve düþmanlýðý
dostluk ve barýþa çevirmek için gayretle çalýþanlar böyle onurlandýrýlýr. Baþta
gülyüzlü peygamberler olmak üzere
dostluk ve barýþý öðütleyen ve bunun
mücadelesini veren insanlar hiç yaþamamýþ olsaydý, birbirimizin gözünü
çýkarýp insan neslini çoktan kendi elimizle yeryüzünden silip gitmiþtik
büyük olasýlýkla. Uzaya gitmeye gerek
yok 50 li, 60 lý yýllarda büyük filozof,
matematikçi ve düþünür Ýngiliz
Bertrand Russel ve nükleer fizik bilgini
Rus Saharov gibi insanlýk dostlarýnýn
büyük barýþ çabalarý ve nükleer tehlikeye karþý uyarýlarý olmasaydý belki
birçoðumuz bir atom savaþýnýn kurbanlarý olarak bugünleri göremeyecektik.
Ýki büyük nükleer güç ABD ve Sovyet
Rusya arasýndaki 1962 Küba krizinin
kazasýz belâsýz atlatýlmasýnda mutlaka
o düþünürlerin önceki gayretlerinin
büyük katkýsý olmuþtur. Eðer onlar yýllar süren çabalarýyla dünya kamuoyunu
hazýrlamasalardý çýkacak savaþta
ülkemiz bir numaralý hedefti. Küba’ya
karþý bir misilleme olarak Sovyet
Rusya’nýn Ankara veya Ýstanbul’a atacaðý bir atom bombasý giderilmesi
imkânsýz ne felâketlere neden olacaktý
hepimiz için. Ýnönü hükümeti o günlerde bir gecesini sivil savunma tedbirlerini plânlamakla geçirmiþti.
Dünyamýza akýn akýn gelmekte olan
Ýndigo çocuklarýn yetiþip olgunlaþmalarý ve dizginleri ele almalarý için
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daha vakit var. Bu nedenle dünya barýþý
için kollarý sývayacak her milletten ve
her meslekten öncü ruhlu yetiþkinlere
þimdi ihtiyacýmýz çok fazla. Onlarýn
yanýsýra dünyanýn her köþesinde
insanüstü âlemin rehber varlýklarýnýn
öðretileri ile aydýnlanmýþ gönülerlerinin örnek davranýþlarla iyilik,
doðruluk, çalýþma, bilgi ve sevgi
tohumlarý serpmeleri dünyanýn geleceði
açýsýndan hayati önemde.
Ýngiltere’de bir gruba 50 yýldan fazla
süre bilgiler veren ve rahmetli Jale
Gizer Gürsoy arkadaþýmýzýn büyük
gayretleriyle pek çoðu Türkçe’mize
kazandýrýlmýþ olan rehber varlýk Silver
Birch öðretilerinde ýþýk savaþçýlarýnýn,
barýþ elçilerinin yýlmadan yýkýlmadan
mücadelelerinin önemine sýk sýk
deðinilir. Ýþte oradan birkaç satýr:
“Dünyanýzýn ihtiyacý basittir: Eyleme
dönüþmüþ iþ gören sevgi. Ýþte bu hayatýnýzý baþtan baþa hayra doðru
deðiþtirir ve çeliþmelerin, didiþmelerin,
aç gözlülük ve kýskançlýðýn ne kadar
budalaca þeyler olduðunu gösterir.”
“Giriþtiðimiz barýþ savaþýnda generallerimizden emin olmalýyýz. Buhran
anlarýnda görevlerini terkeden subaylarý istemeyiz. Biz isteriz ki, onlar
cephede kalsýnlar, savaþsýnlar ve
zaferin kazanýlmasýný saðlasýnlar. Eðer
savaþ içinde sýnanýrsanýz bu savaþtan
daha kuvvetlenmiþ olarak çýkmaya
dikkat edin. Sýnanmanýn bütün maksadý
budur.”
Olumlu örnekler sözlerden daha etkili. Her alanda barýþa hizmet edilebileceðinin canlý bir örneðini, Ýki yýl önce
yurdumuzda konser verip söyleþiler
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yapan dünyaca ünlü Musevi orkestra
þefi Daniel Barenboim’in yaþamýnda
gördük. Onun bütün þiddetiyle hâlâ
süregelen Ýsrail - Filistin savaþýnýn sona
erdirilmesi için sergilediði büyük
gayret ve çabalarý hepimizin yüreðinde
tatlý rüzgârlar estirdi, kararlýlýðýmýzý
pekiþtirdi. Öyküsünü yeniden hatýrlayalým:
SÝLAH VE TANKI OLMAYAN
ÝLK ÝSRAÝLLÝ
Yahudi bir anne babanýn çocuðu
olarak Arjantin'de doðan, müzikteki
çok üstün yeteneði küçük yaþlarýnda
ortaya çýkan, ailenin Ýsrail'e göçmesiyle
on yaþýndan itibaren ortak yaþam çiftliklerinde, Kibutz'larda büyüyen, çok
geçmeden müzik kariyeri için ülke ülke
dolaþan, dünyaca ünlü orkestra þefi
Daniel Barenboim'in 1999’da Chicago
senfoni orkestrasý þefi iken yaþamýný
zora sokacak hiçbir nedeni yoktu. Yýlda
kazandýðý 1.5 milyon dolarla lüks ve
saygýnlýk içinde gül gibi yaþar giderdi.
Ama küçük yaþlarda okuduðu l7'nci
yüzyýlýn Yahudi Filozofu Spinoza'nýn
Ethica'sý ve havradan kovulma pahasýna filozofun sergilediði özgürlükçü ve
baðýmsýz düþünce yapýsý, Barenboim'in
tüm davranýþlarýnda etkisini sürdürüyordu. Bu nedenle Filistinlilere reva
görülen baský ve zulümler ruhunda
fýrtýnalar estiriyordu. Öte taraftaki benzer kiþi ise Filistinli Profesör Edward
Said'di. Columbia Üniversitesi öðretim
görevlisi olan ve ülkemizde
"Oryantalizm" "Filistin Sorunu" kitaplarýyla tanýnan Edward Said'le,
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Barenboim'in l993’de tanýþýp kaynaþmalarý, sorunlar üzerinde uzun tartýþmalarý, iki berrak gönlün ayný noktalarda kolayca buluþmalarýný saðlamýþtý.
Evet Ýsrail‘in yaþama hakkýna saygý
gösterilecekti ama, evlerinden,
ülkelerinden kovularak kamp yaþamýna
mahkûm edilen Filistinlilerin de...
Çünkü onlar da insandý ve onlarýn da
yaþam hakký vardý, en az Yahudilerin
olduðu kadar. Ýki kafadar vardýklarý
sonuçlarýn sadece teoride kalmamasý,
iki halkýn nefret ve düþmanlýktan kurtulmasý, birbirlerini tanýyýp sevmeleri
için çareler aradýlar. Nihayet 1999
yýlýnda dýþ destekler bularak isteklerini
gerçekleþtirdiler. Orkestra Þefi
Barenboim, Filistinli, Arap kökenli
Yahudi, Alman... bütün ülkelerin
çocuklarýndan ve gençlerinden bir
orkestra kuracak, onlarý yetiþtirecekti.
Filistin, Ýsrail baþta olmak üzere tüm
dünyada konserler vereceklerdi.
Gençleri birbirine yaklaþtýracak seminerler düzenlemek ise Edward Said'in
görevi olacaktý. 1,5 milyon dolarlýk
gelir terkedildi; Said’de tüm izinlerini
ve tatillerini orkestra üyelerine ayýrdý.
Olmaz gibi görünen gerçekleþmiþti.
Ama her iki milletin fanatiklerinin boy
hedefi olmalarý, aþaðýlanmalarý tehdit
ve zorlamalarý onlarý alabildiðine
yordu. Yýlmadýlar, erken bir yaþta
2003'de Edward Said'in ölümüne raðmen, karýsýnýn devreye girip iþbirliði
yapmasýyla kurduklarý vakýfla çalýþmalarýný sürdürdüler. Ýyilerin gözle
görülmeyen ordularý olduðu gibi, gözle
görülenleri de olabilir. Deðiþik ülkelerde konserler verirken, Ýspanya
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hükümeti boþ durmadý.Yer tahsisi, yýllýk yardým fonlarýnýn yanýsýra tüm
orkestra üyelerine diplomatik pasaport
saðlayarak, orkestranýn en umulmadýk
yerde, Filistinlilerin acýlar içinde
yaþadýklarý Ramallah'da konser verme
imkânýnýn kapýsýný araladý. , Ölüm
tehditleri altýnda Ramallah'da gerçekleþtirdikleri konser, çabalarýnýn en
lezzetli meyvesi olmuþtu. Orkestranýn
kuruluþu, üyelerinin yaþam görüþleri,
tartýþmalarý ve konserleriyle ilgili
belgeseli 2006 yýlý Aðustos ayýnda
Ýstanbul'da Aya Ýrini'de verdikleri
konser öncesi, televizyonlarýmýzda
seyrederken gözyaþlarýmýzý tutamadýk.
Ramallah’ta Beethoven’in 9. senfonisini dinlerken gözyaþlarýmýz sel oldu.
Hele konser sonrasý dinleyicilerden bir
küçük Filistinli kýzýn orkestra þefi
Barenboim’e teþekkür ederken þu içten
gelen cümlesi hepimizi hýçkýrýklara
boðdu:
“Ýnanýr mýsýnýz ?..” diyordu küçük
kýz: “Ýlk defa tüfeksiz ve tanksýz bir
Ýsrailli ile karþýlaþýyorum.”
"Sizin yaptýðýnýz da iþ mi, müzikle,
orkestrayla barýþ mý saðlanýrmýþ?!..”
diyerek yaptýklarýný naif ve çocukça
gören soydaþlarýna Barenboim'in cevabý çok çarpýcý:
"Sizlerin 60 yýldýr sürdürdüðünüz
yöntemlerin barýþ bir yana, düþmanlýk
ve nefretleri alabildiðine körüklediði
gün gibi ortada, öyleyse gelin bir de bu
yöntemi deneyelim!.."
Ýnsanlar ne çabuk unutuyorlar. Hedefi
bulan bir taþýn bir devi yere serivermesi kendi tarihlerinde anlatýlan bir öykü
olduðu halde...

Babam,
Koç’um Benim!..
Güngör Özyiðit, Psikolog
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nneler günü herkesin gönülden
kucaklayýp kabullendiði bir gün.
Babalar günü ise, biraz zorlama,
hadi onlarýn da hatýrý kalmasýn kabilinden kutlanan bir gün gibi geliyor bana.
Sonradan olma, bir yerde uydurulmuþ
bu iki günün tüketimi kýþkýrtan bir
pazarlama taktiði olduðu bir gerçek. Ne
var ki, her iki günün de kutlanmasýný
sevgileri tazelemesi bakýmdan anlamlý
ve deðerli buluyorum.
Anneler gününe nazire olarak
Babalar Günü’nün çýkýþ gerekçesi þu:
Batý Virginia’da yaþayan John
Dowdy’nin annesi öldükten sonra,
onun yerini alan babasý için böyle bir
kutlama istediði söyleniyor.
Diðer araþtýrmacýlara göre 1910 yýlýnda Washington’daki John Bruce
Dodd’un altýncý çocuðunun doðumu
sýrasýnda hayatýný kaybeden annesinin
ardýndan, hayatýný çocuklarýna adayan
babasý William Smart’a özel bir gün
armaðan etmek amacýyla bu fikri
ortaya attýðý belirtiliyor.
Dodd, anneler günü kutlanýrken,
babalar gününün olmayýþýný büyük bir
haksýzlýk olarak niteler. Ve babalar
günü ilk kez 19 Haziran 1910’da
Washington’un Spokane bölgesinde
kutlanýr. Daha sonra diðer eyaletlere
yayýlýr. 1924’te ABD’nin desteðiyle
kutlanmaya devam eder.
1966’da o dönemin baþkaný Lyndon
Johnson, her yýl Haziran Ayý’nýn
üçüncü Pazarý’nýn ‘Babalar Günü’
olarak kutlanacaðýný açýklayan bir
bildiri yayýnlar. Günümüzde ‘Babalar
Günü’ dünyanýn birçok yerinde kutlanýr.
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ANNE VE BABA SEVGÝSÝ
Anne sevgisi ne olursanýz olun, sizi
sarýp sarmalayan koþulsuz bir sevgi. Bu
insana güven verir ve kendini olduðu
gibi kabullenmeyi öðretir. Baba sevgisi
ise yönlendiren, hayata hazýrlayan,
baþardýkça ödüllendiren, aferin diyen
ve insana koç’luk eden koþullu bir
sevgi.
Ýnsan kiþiliðinin geliþmesi için her
ikisi de gerekli.
YAZARLARIN DÝLÝNDEN...
“Hürriyet’ten” Nil Ýbrahimgil, “Üç
Baba Sevgi” baþlýklý yazýsýnda,
babasýnýn ona üç þeyi öðrettiðini belirtiyor: Birincisi kitaplarý, ikincisi hayatý
sevmeyi ve üçüncüsü hayata mizah
gözlüðüyle bakmayý.
Kitap sevgisi ona yaþam boyu sürecek olan okuyarak öðrenmenin aydýnlýk
yolunu açýyor. Hayat sevgisi, olaylarý
olduðu gibi kabullenip, olumlu yanýyla
ele almasýný saðlýyor. Mizah sevgisi
ise, gülmenin pozitif enerjisini ve
þakanýn kaldýrma gücünü öðretiyor.
“Vatan’dan” Tuna Kiremitçi,
Ribbavd’nun “Ben bir baþkasýdýr”
sözünden hareketle, insan kiþiliðinin
baþkalarýyla iliþkileri içinde þekillendiðine deðiniyor. Ve kendi kiþiliðinin ne olup olmadýðýný öðrenmenin
yolu olarak da, biraz büyüdükten sonra
bunu oðluna sormak gerektiðinin altýný
çiziyor.
“Güzin Abla” köþesinde yazan Feyza
Algan, bir baþlýkla her þeyi söylemiþ
oluyor: “Babanýz yaþýyorsa hâlâ çocuk-
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sunuzdur.” Hemen eklemek gerek:
Hem babanýzýn gözünde, hem de
‘çocuk benliði’nizin özleminde.
“Sabah’ta” Hýncal Uluç, her babalar
gününde yayýnladýðý, babasý M. Fuat
Uluç’u anma yazýsýný yineliyor. Subay
olan babasýnýn her tayininde birlikte
götürdüðü, Kafkasya’dan, atalarýndan
gelme iki simgeden söz ediyor. Biri
üzerinde mühürleri olan bir Çerkez
semaveri. Diðeri de üzeri elle yapýlmýþ
oyma ve gümüþ iþlemelerle süslü av
tüfeði. Yani bakýlmaya kýyýlamayacak
türden bir Kafkas çiftesi.
Çocuk Hýncal, bayrama birkaç gün
kala okuldan eve dönerken, babasýnýn
çok özel bir deðer verdiði bu tüfeði bir
satýcýnýn elinde görüyor. Beyninden
vuruluyor. Nefes nefese eve koþup,
durumu annesine bildirdiðinde, annesi
aðlayarak þunlarý söylüyor: “Oðlum,
maddi yönden çok sýkýntýdaydýk. Baban
‘Benim çocuklarým bu bayram öksüz
çocuklar gibi kalmayacaklar. Tepeden
týrnaða giydireceðiz onlarý, bayram
sabahý elimi öperlerken harçlýklarýný da
vereceðiz haným” der.
Peki neyle? Ýþte o tüfekle!..
Hýncal Uluç, duygu dünyamýza böyle
damardan girdikten sonra, yazýyý þöyle
bitiriyor: “Caným babam... Bize öðrettiðin sevgi ile seviyorum seni... Babalar
günün kutlu olsun!..”
BABAMIN BIRAKTIÐI...
Atatürk ve Ýnönü döneminin saygýn
mesleklerinden biri olan ve devleti
temsil eden bir polisti babam. O
zamanlardan hatýrladýðým, polislerin
paþalar gibi çok süslü ve gösteriþli
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Yusuf Ziya Özyiðit... “Paþa babam” deðil, Polis babam

Beni koruyup kollayan
Eðitip yetiþtiren
Doðruya yönlendiren
Öðrenmeyi sevdiren
Geliþmeme emek verip, özen gösteren
Beni övüp yücelten
Kendim olma konusunda yüreklendiren
Yaþam yolunda bana koç’luk eden
Babam benim! Koç’um benim!..

SEVGÝ DÜNYASI

elbiseleri vardý. Ve bellerinde de koca
tabancalarý. O haliyle babam, hem baba
hem polis olarak, iki misli güven verirdi. Onun Peugeot marka bisikleti ile
çekilmiþ resmi çok hoþuma giderdi.
Bisikletine çok düþkünmüþ. Onu
yaðlar, bakýmýný kendi yaparmýþ.
Babam ayrýca çok güzel dikiþ dikerdi.
Bir ceketi tersyüz ettiðini bilirim. Bu
tür el becerileri yönünden babama hiç
çekmemiþim. Býrakýn terziliði, bir
düðme bile dikemem. Ben ailenin kýrklý yaþlarda olan ve ‘tekne kazýntýsý’
denen üçüncü çocuðu olduðum için,
babamla çok uzun bir beraberliðim
olmadý. Topu topu otuz yýl kadar. Öyle
pek yoðun bir baba-oðul muhabbeti
yaþamadýk. Beni elimden tutup Mýsýr
Çarþýsýna götürdüðünü, su böreði
yedirdiðini tatlý bir aný olarak hatýrlýyorum. Babam beni hayata hazýrlama,
hedef gösterme biçiminde bir yönlendirmede bulunmadý. Hiçbir baský
uygulamadý. Belki de babalýk yapmayarak, bana en büyük babalýðý yaptý.
Öylece özgürce geliþmeme olanak
saðladý. Ve dürüstlüðü, efendiliði ile,
biz çocuklarýna, onun evlâdý olma
gururunu miras býraktý.
BABALIK ROLÜNDEN
BABALIÐA...
Oldum olasý çocuklarý sevdim. Yakýn
arkadaþlarýmýn çocuklarý daha dünyaya
gelmeden, onlar için þiirler, dörtlükler
yazdým. Hayat bana bu konuda cömert
davrandý. Arkadaþlarýmla ayný apartmanda ve bazen kapý-komþu olduk.
Onlarýn çocuklarý, bizim de çocuklarýmýz oldu ve elimizde büyüdüler.
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Sonra misyonum ve mesleðim gereði
birçok genci hayata hazýrlama, doðru
bilgilerle aydýnlatma yönünde
katkýlarým oldu. Manevi kýzlarým ve
oðullarým olarak, onlara babalýk yaptým. Onlar da beni baba bildiler ve öyle
benimsediler. Yýllardýr ‘babalar
Günü’nde ya gelerek, ya telefon ederek
o günü kutlama inceliðini gösterirler.
Ve nihayet ömrümün sonbaharýnda,
hayat bana bir ilkbahar bereketliliði
içinde, iki goncasý olan güzel bir gül
sundu. Gül benim sevgili eþim,
goncalarýn küçüðü oðlum, büyüðü ise
kýzým. Böylece biz oðlum Övünç’ün
dediði gibi dört kiþilik dört dörtlük bir
aile olduk.
Övünç doðmadan önce, hamile olan
annesi rüyasýnda ak sakallý nur yüzlü
bir dede görüyor. Ve doðacak çocuðun
övünülecek iþler yapacaðýný onunla
kývanç duyacaklarýný müjdeliyor. O
nedenle mesajlý olarak dünyaya geldiði
için ismi Övünç oluyor.
Övünç, bir yaþýndayken çok deðerli
bir öðretim üyesi olan babasýný kaybediyor. Ve sekiz yýldýr hep ayný duayý
ediyor: “Allah’ým, anneme iyi bir koca,
bana iyi bir baba” ver. Sekiz yýl sonra
dua yerini buluyor ve Övünç benim
þahsýmda babaya kavuþuyor. Ve benimle birlikte gece kâbuslarý sona eriyor.
Evliliðimizin ilk yazýnda, yazlýða gittiðimizde, Övünç’ün ev ev dolaþarak,
büyük bir coþkuyla “Babam geldi” diye
çaðrýda bulunuþunu görseydiniz sizin
de gözleriniz yaþarýrdý. Boynu bükük
yetim deðildi artýk. Onun da bir babasý
vardý. Ve bir gün bunu þöyle dile getirdi: “Babacýðým, ben babamý tanýmýyorum, hayal meyal hatýrlýyorum. Bana
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Övünç gerçekten sýradýþý bir çocuk. Zeki, coþkulu, sevimli, hayat dolu.
Ve benim tarzýmda esprili.

zaman ayýran, beni seven, koruyan,
yetiþtiren, emek veren sizsiniz. Öyleyse
siz benim gerçek babamsýnýz.”
Cengiz Aytmatov’un “sevgi emektir”
sözüne gel de inanma.
Övünç gerçekten sýradýþý bir çocuk.
Zeki, coþkulu, sevimli, hayat dolu. Ve
benim tarzýmda esprili. Geç yattýðýmýz
bir gecenin Pazar sabahýnda Övünç, her
zaman ki gibi erken kalkmýþ, yatak
odamýzýn kapýsýný týklatýyor ve
“Babacýðým, hadi kalkýn artýk, Üsküdar’da sabah oldu.” Üsküdar’da oturduðumuzu düþünürseniz, esprinin daha
çok tadýna varýrsýnýz.
Övünç, ev ödevi olarak bir insanýn iç
organlarýný çizip, okula götürüyor.

Öðretmen, ödeve bakýyor, beðeniyor,
“Yalnýz biraz büyük olmuþ” diyor.
Övünç’ün hazýrcevaplýðý anýnda imdada yetiþiyor: “Öðretmenim, bu bir basketçinin iç organlarý!”
Annesi ile birlikte Övünç’e takýlmayý
pek seviyoruz. Þimdi ergenlik çaðýnýn
eþiðinde. “Ergenlik çaðýna girdiðinde
sende ne gibi deðiþiklikler olacak?”
diye soruyoruz. “Yüzümde sivilceler
çýkacak, sesim kalýnlaþacak” diyor.
“Eee, sonra?” “Sonrasý, ele avuca sýðmaz olacaðým!” diyor. Hep birlikte
gülüyoruz. Yüzünde biraz sivilce belirtileri var gibi. Sesi az buçuk çatallaþtý.
Ele avuca sýðmama durumunu henüz
çözmüþ deðiliz.

DUYURU: Pamuk, veterinerlerin dediðine göre mucize eseri yaþýyor. Keyfi yerinde. Kedi cennetini deðil, bizimle birlikte olmayý seçti. Ne güzel.
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BÝR ÝÇÝM SU
Kýz çocuklarýný çok severdim. Tanrý
bana bir de kýz çocuk verdi. Daha
doðrusu genç, güzel bir kýz. Ýsmi de
Ýçim. Gönlü gibi kendi de güzel, akýllý,
sorumluluk sahibi, çalýþkan, kiþilikli,
arkadaþlarý tarafýndan çok sevilen
sosyal bir insan. Evlendiðimiz de 14
–15 yaþýnda ergen bir kýzdý. Bana
“Baba” demesi konusunda hiç baský
yapmamamýzý söyledim eþime. Kýsa bir
süre sonra kendiliðinden “Babacýðým,
babiþ” demeye baþladý. Beni telefonla
arayan bir arkadaþa “Bir dakika
efendim” deyip “Babacýðým sizi arýyorlar” diye telefonu verince, arkadaþ “O
kadar içten, sevgi dolu babacýðým dedi
ki, imrendim, onda böyle bir sevgi
uyandýrdýðýn için seni kutlarým” dedi.
Çocuðu olmadýðý için, hep bir kýz
çocuk hasreti çeken Sayýn Güneri
Cývaoðlu, bir babalar günü yazýsýnda
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“Eðer bir kýz evlâdým olsaydý, adýný
‘Su’ koyardým ve onu içmeye doyamazdým” der.
Çok þükür, benim böyle bir kýzým geç
de olsa oldu. Adý gibi bir içim su. Onu
sevmeye do-yamýyoruz.
Geceleri tuvalete kalktýðýmda, oðlumun odasýna uðruyorum. Annece bir
baba duyarlýlýðýyla, açýlmýþsa üstünü
örtüyorum. Bazen uyanýp o hiç
eksilmeyen coþkusuyla “Ýyi geceler
babacýðým!” diyor. Kalbim sanki kanatlanýyor.
Ýçim’in “Babacýðým!” sözündeki
sevgi titreþimi içimin yaðýný eritiyor.
Bana evlât sevgisini tattýrdýklarý için
oðlum Övünç’e, kýzým Ýçim’e ve bana
kendisi ile birlikte iki de bonus sunan
sevgili eþime teþekkür ediyorum.
Ben baba olmadan, babalýk geldi beni
buldu. Altmýþýndan sonra babalýk nasýl
bir duygu derseniz, iþte böyle, benim
gibi biraz buldumcuk oluyor insan...

Ýçim’in “Babacýðým!” sözündeki sevgi titreþimi içimin yaðýný eritiyor.

Zuhal Voigt

Seth ve
Reenkarnasyon (I)
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Birçok insan reenkarnasyona, yani
yaþlarýndaki Sally isimli genç bir
dünyaya defalarca gelip gitme, defalar- kadýnýn, neden bu hastalýðý çektiði
ca yaþamýþ ve yaþayacak olmaya inanýr hakkýnda, kocasý John tarafýndan
veya en azýndan bunun olasýlýðýný
yöneltilen soru üzerine, konuyu þöyle
kabul eder.Yine birçoklarý da, böyle bir ele alýyor:
þeyin olamayacaðýna inanýr ve
sadece beþ duyusu ile
Karmanýn ceza ile bir ilgisi yoktur.
algýladýklarýný gerçek olarak
Bizlerin karma kanunlarý ile örülü oluþumuz,
kabul eder. Spritüel yol,
herkesin kendi baþýna yürüye- insan olarak geliþmemizi saðlayacak platformu yaratmak içindir. Bu kanunlar bireyi,
ceði bir yoldur ve bu açýdan,
her görüþ meþrudur.
deneyimlerle anlayýþýný arttýrmasý, bilgi eksikÖlümden sonra insanýn herliklerini gidermesi ve yapýlmasý gerekenleri
hangi bir biçimde yoluna
yapmasý için muktedir kýlar.
devam ettiðine inanýlsa bile,
dünyaya defalarca gelip gitme konusu,
çeþitli din ve inanýþlarda da deðiþik
Seth burada, çeþitli hayatlarda
biçimlerde kabul görmekte ve yorumyaþananlarda, bir deneyimin, bir
lanmaktadýr.
diðerinin cezasý olmak gibi bir fonksiAmerika ve Avrupa’da reenkarnasyon yonu olmadýðýný, dolayýsýyla Sally’nin
konusu, sanki gitgide maddileþen bir
bu hastalýk yoluyla cezalandýrýlmýþ
dünyaya inat, son yýllarda artan bir
olmadýðýný, yaþam esnasýndaki bütün
biçimde güncel olmuþ ve gerek hipnoz deneyimlerin, varlýðýn bilgi eksikliðini
yardýmýyla, gerekse baþka metotlarla
giderebilmesi ve yol alabilmesi için
doðumdan öncesini, dolayýsýyla önceki yapýldýðýný vurguluyor. Verdiði bilgihayatlarý hatýrlamak, birçok insan için
lerin devamýnda, Sally’nin geçmiþ
gerçekleþtirilebilir bir deneyim haline
yaþamýnda, sakat kýzýna ömür boyu
gelmiþtir. Birçok bilim adamý bu
bakmýþ olan bir Ýtalyan köylüsü olarak
konuya el atmýþ, yapýlan geri götürme
yaþadýðýný ifade ediyor. Bu geçmiþ
(ekminezi) denemelerinde elde edilen
yaþamda Sally, kýzý yüzünden bir daha
bilgiler araþtýrýldýðýnda, kiþilerin daha
evlenememiþ ama daha sonra kýzý,
önce yaþadýklarý hayatlara ait þaþýlacak sakatlýðýna raðmen evlenip gidince,
doðru veriler elde edilmiþ, bütün bunlar tamamen yalnýz kalarak, kendisini
kitaplara, televizyon programlarýna
býrakan kýzýna ve onu elinden alan
aktarýlmýþtýr.
damadýna kin beslemiþ. Sakat olan
Önceki sayýlarda sizlere tanýttýðýmýz,
kýzýnýn yaþadýðý deneyimden öðrenmesi
Amerikalý medyum Jane Roberts
gerekenleri öðrenemediðinden, sonraki
yoluyla bilgiler veren Seth, Multiple
hayatýnda, baþkalarýna muhtaç bir
Skleroz hastalýðýnýn etkisiyle tamamen yaþamý, bizzat deneyip öðrenebilmek
bakýma muhtaç bir hale gelmiþ, yirmi
ve halledilmemiþ problemlerini hallet-

“

”
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mek üzere, Sally olarak yeniden gelmeye karar vermiþ. Þöyle devam ediyor Seth:

lerindendir. Her þeyi göze almaya
varan bir sabýrsýzlýk. Bütün zayýf noktalarý bir anda ele alýyor. Varlýk bu yolu
kendisi seçmiþtir.
Bu sefer bu kiþilik, bedensel olarak tamamen
Kendisi için ilaç
baþkalarýna muhtaç biçimde, baþkalarý tarafýndan
olarak gördüðü
her çareyi, bütün
bakýlmak durumunda olmalýydý. Öteki hayatýnda bu
ilaçlarý birden
kiþilik, üstelik sonunda kendisini terkeden sakat bir
yutar gibi, bir
kýz çocuðuna bakmak durumunda kalarak, anlamasý seferde yutmak
gereken, dýþarýdan bakýldýðýnda adaletsiz görünen bir istemiþtir. Ve
kaderi anlamaya çalýþmadý ve anlayamadý. Bu kiþisel buna eþi John da,
problemi düþünmeye bir an için olsun bile tahammül sabýr ve merhameti öðrenebiledemedi. O yüzden bu rolü bu hayatýnda bizzat
mek için, razý
oynuyor ve bu rol içinde adeta eriyip kayboluyor.
olmuþtur.”
Yine Seth’in
Bu hayattaki kocasý John, öteki hayatýnda kýzýnýn
bildirdiðine
göre,
kendisini terkedip gittiði adamdýr. Öteki hayatýnda bu
bu iki hayat
adamdan nefret etmiþti. Bu hayatýnda Sally bu adamý arasýnda Sally bir
kocasý olarak seviyor ve onun varlýðýnýn iyi
baþka hayat daha
geçirmiþti. Bu
taraflarýný keþfediyor.
aradaki yaþamda,
Bu rol deðiþikliði ile Sally, önce yap- iki çocuk annesi ve sanatla uðraþan bir
mýþ olduðu hatayý görebiliyor ve ayrýca kadýn olarak problemsiz bir ömür sürþimdiki kocasýna aksi halde hiç sormüþ ve bu yaþam onun bir diðer hamayacak olduðu sorular sordurarak,
yatýnda ele alacaðý sorunlarýn içinden
onlara cevaplar aramasýna yardýmcý
geçebilmek için, güç toplamasýný
oluyor. Bu þekilde hem onun hem ken- saðlamýþtý.
disinin geliþmesine katkýda bulunuyor.”
“Bu sakin hayat þartlarý bu kiþiliðin
Sally’nin eþi John, Seth’e, konuþaiçinden geçmek istediði ve normal
mayan, göremeyen ve kendi kendisine
olarak birkaç hayat sürebilecek olan
hiçbir hareket yapamayan karýsýnýn
aðýr bir denemeyi bir tek hayat içinde
durumu karþýsýnda, Sally’nin neden bu
toplamasýna, bu problemlerin içine
derecede zalim bir seçim yaptýðýný,
derinlemesine bir þekilde dalmasýna
böyle iþkence dolu bir hayat yerine, bu olanak verdi. Bunu ancak cesur ve
denemeyi mesela neden iki üç hayata
yürekli bir kiþilik hayata geçirebilir.”
yaymadýðýný soruyor. Aldýðý cevap
Seth’in vermiþ olduðu bu bilgi
þöyle:
içinde, çok önemli olan bir dersi ön
“Bu husus, bu varlýðýn özellikplana çýkarabiliriz: Demek oluyor ki,
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yaþamýmýzda, önümüze çýkan her türlü
problemde ve karþýmýza çýkan her
insan karþýsýnda, kendimizi ne kadar
çok baþkalarýnýn yerine koymaya
çalýþýr, baþkalarýnýn içinde bulunduðu
durumu anlamaya ne kadar uðraþýrsak,
kendi hayat yolumuzda o kadar kârlý
çýkar, ayný problemleri kendi üzerimizde deneyerek yaþamak zorunda
kalmayýz. Bu demektir ki, baþka insanlara, baþka varlýklara göstereceðimiz
anlayýþ, onlarla kuracaðýmýz empati,
bize doðrudan kazanç olarak geri dönmektedir. Bunun için de büyük dinler
merhameti, baþka insanlarý sevmeyi,
yardýmý en yüce vasýflar olarak nitelendirirler. Ama anlaþýlýyor ki, adet
yerini bulsun diye yardým etmek bir
þey kazandýrmýyor. Karþýmýzdaki insanlarýn sorunlarýný anlamaya çalýþmak,
kendimizi onlarýn yerine koymak ve
onlarýn sorunlarýný adeta onlarla birlikte yaþamak gerekiyor.
Seth’in bir baþka celsesini ziyaret
eden bir din adamý, sorduðu baþka
sorular arasýnda, dünya hayatlarý
arasýnda ne kadar zaman geçirileceðini
kimin tespit ettiðini öðrenmek ister.
Seth þöyle konuþur:

“

Demek ki, her yaþamýmýzýn planlarýný
bizzat kendimiz, þüphesiz bize yardýmcý olan rehber varlýklarla birlikte hazýrlýyoruz ve bunun için katý kurallar yok.
Her varlýk, her kiþilik, kendi
ihtiyaçlarýna ve öðrenmeyi istediði
þeylere göre, yaþayacaðý hayatý planlýyor. Bazen yapabileceðinden fazlasýný
planýna alanlar veya daha az yoðun bir
yaþam planlayanlar da var. Dünya
yaþamýna ne kadar sýk döneceðimizin
de katý kanunlarý mevcut deðil. Bütün
bunlar, bireysel özgürlüðün ne kadar
geniþ çaplý olduðunu gösteriyor.
Daha önceki sayýlarda Seth, biz
insanlarýn, zaman ve mekan içinde
yaþadýðýmýz ve üç buutlu realiteye
baðlý olduðumuz için, zamaný birbiri
ardýna dizilmiþ “an” lar olarak
algýladýðýmýzý ve bunun, bizim duyu
organlarýmýzýn bize böyle naklettiði bir
yanýlma olduðunu söylemiþti. Evrendeki her þeyin ayný zamanda varolduðunu, bizim duyu organlarýmýz vasýtasýyla, gerçeðin ancak çok kýsýtlý bir
kýsmýný ayni anda algýlayabildiðimizi
de ilave etmiþti. Bu konudaki bu kýsa
hatýrlatmadan sonra, Reenkarnasyon
bilgilerine devam ediyoruz:

Bunu siz kendiniz tespit edersiniz. Eðer yorulmuþsanýz, bir zaman
dinlenirsiniz. Eðer bilge biri iseniz, öðrendiklerinizi hazmetmek ve bir
sonraki yaþamýnýzý planlamak için kendinize zaman verirsiniz. Bir
yazarýn, yeni romanýný planlamasý gibi. Eðer dünya realitesine çok fazla
baðlý iseniz, sabýrsýz iseniz veya öðrenmek istediklerinizi kafi derecede
öðrenmemiþ iseniz, çok çabuk yine geri dönmek istersiniz. Bu her zaman,
her kiþiliðin kendi bileceði iþtir. Önceden belirlenmiþ bir þey yoktur.
Cevaplar sizin içinizdedir.
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gördüðünüzün de farkýnAslýnda ne þimdiki zaman, ne geçmiþ dasýnýz. Her bir rüyanýz
içinde yüzlerce dünya senesi
ve de ne gelecek yoktur. Bu sadece, kengeçebilir ama siz rüya gören
disini üç buutlu bir düzende ifade eden bir kiþi için hiç zaman
geçmemektedir, çünkü siz o
dünyaya baðlý olanlar için böyledir. Ben
anda, zamana baðlý bulunan
artýk üç buutlu alemde merkezileþmiþ
üç buutlu sistemin dýþýna
olmadýðým için, sizlerin algýlayamadýkçýkmýþ durumdasýnýz.
larýnýzý algýlayabilirim. Ama sizlerin içinde Rüyanýzda- ya da her hayade, maddi dünyaya baðýmlý olmayan ve her týnýzda- geçirdiðinizi
gördüðünüz zaman sadece
þeyi kapsayan bir “þimdi” bulunduðunu
bir hayaldir ve asýl (bütün)
bilen bir ruhsal esas mevcuttur. Bu bilgi,
benliðiniz için hiçbir zaman
sizlerin asýl (bütün) benliðinizde yaþar.
geçmemiþtir, çünkü zaman
zaten yoktur.”
Bu açýklamadan sonra Seth, bugüne
Zamanýn aslýnda bizim anladýðýmýz
kadar reenkarnasyon bilgisini kabul
ve algýladýðýmýz biçimde, asýl gerçekte
edenlerce inanýlan geleneksel teorileri
mevcut olmadýðýný, geçmiþ, þimdiki
alt üst eden yepyeni bir görüþ ileriye
zaman ve gelecek kavramlarýný, bize
sürüyor. Bu görüþle ilk defa karþýlaþan- verilmiþ yapýmýzdan dolayý böyle
lar için, gerçekten de benimsenmesi
algýladýðýmýzý düþünebilirsek, asýl benoldukça zor, ama üç buutlu maddi
liðimizin kendi parçalarýna ayni
dünyamýzýn dýþýnda, zamanýn, bizim
“zaman”da, çeþitli rolleri oynattýðý ve
için geçerli olan özelliklerini kaybetedinilen tüm deneylerin sonuçlarýný
tiðini hatýrlarsak, akla çok da uzak
toplayarak geliþmesine devam ettiði
gelmeyebilecek bir sav.
neticesini çýkarabiliriz. Seth bunu
“Ben size, sizin mesela 1816’da
þöyle izah ediyor:
yaþamýþ olduðunuzu söylersem, bunu
“Ayný bütünün çeþitli zaman bölümsizin anlamanýz için söylerim. Sizler
lerinde enkarne olmuþ kiþilikleri, basit
ama aslýnda, bir reenkarnasyonlar zinbir örnekle açýklamak istersek, çapraz
ciri olarak gördüðünüz bütün hayatsöz bilmecesinin parçalarý olarak
larýnýzý, ayni zamanda yaþarsýnýz. Bu
anlaþýlabilirler. Çünkü oradaki kelimetabii sizin alýþtýðýnýz üç buutlu sistemin ler de, tek baþýna var olduklarý halde,
kriterlerine göre, sizlere imkânsýz
ayný bütüne ait parçalardýr.
görünmektedir. Ama sözlerimi takip
“Asýl benliðiniz, kendi içinden kayederseniz, bu hususu anlamanýz
naklanan bütün “ben”lerin yapmakta
mümkün olabilir:
olduðu deneylerin (yaþadýklarý hayatFarzedelim ki uykudasýnýz, çeþitli
larýn) bilincindedir ve hepsi ayný kimrüyalar görüyorsunuz ve rüya
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liðe sahip olduklarýndan, birbirlerine benzerler ve benBen size, sizin mesela 1816’da yaþamýþ
zeþen karakter özellikleri
gösterirler. Size verdiðim bu olduðunuzu söylersem, bunu sizin anlamanýz için söylerim. Sizler ama aslýnda,
bilgiler, bunlarý anlayabildiðiniz ve kullanabir reenkarnasyonlar zinciri olarak
bildiðiniz takdirde, gerçekgördüðünüz bütün hayatlarýnýzý, ayni
lerdir ama yine de asýl
zamanda yaþarsýnýz. Bu tabii sizin
gerçeðin çok basitleþtirilmiþ
alýþtýðýnýz üç buutlu sistemin kriterlerine
bir þeklidir.”
göre, sizlere imkânsýz görünmektedir. Ama
Elbette ki bu bilgilerden
sonra birçok sorular ortaya
sözlerimi takip ederseniz, bu hususu anlaçýkmaktadýr. Eðer bütün
manýz mümkün olabilir.
reenkarnasyonlarýmýzý,
zaman kavramý, bizim üç
çok þükür ki günümüzde, geleneksel
buutlu yaþam ortamýmýzýn dýþýna
anlayýþlarýn dýþýna çýkmýþ ve çýkmakta
çýkýldýðýnda anlamýný kaybettiðinden,
olan fizik biliminin, yeni açýklamalarýayný anda yaþýyorsak; bizim bu dünya
hayatýmýzda, kendi kendinin bilincinde na müracaat etmekten baþka çaremiz
yoktur ki, gelecek sayýlarda bunlarý
olan kiþiliðimizin, asýl benliðimizle
yapmaya çalýþacaðýz.
iliþkisi nasýldýr? Ve herþeyden önce,
diðer hayatlarýmýzý yaþamakta olan
diðer kimliklerimizle olan iliþkimiz ne
þekildedir? Bunlarý öðrenmiþ
olmamýzýn, geliþme yolumuzdaki faydalarý nelerdir? Tarihini ancak belirli
bir zamana kadar geriye doðru takip
edebildiðimiz “yaþlý” fiziki
dünyamýzýn, geçmiþten bugüne getirmiþ olduðu fiziki kalýntýlarý ne þekilde
algýlamalýyýz? Eðer bütün zamanlar
ayný anda yaþanýyorsa, içinde bulunduðumuz þu anda, geçmiþ ve gelecek
nerede?
Bütün bunlarý biraz olsun kavrayaAlýntýlar:
bilmek için yapabileceðimiz tek þey,
"Das Seth
daha fazla bilgi edinmeye çalýþmak
Material"
olacaktýr. Seth’in gerçekten çýðýr açan
(Seth Bilgileri)
Jane Roberts
bilgilerinin devamýný incelemekten ve

“

”

Dr. Eric Pearl’ün Türkiye’deki temsilcisi ve asistaný

Nilgün Sarar ile söyleþi

Tekrar Baðlantý

Bu çok derin ve köklü milletin eþine rastlanmayan hoþgörüsünü,
yardýmseverliðini, dostluðunu ortaya çýkarmak, insanlarýnýn
kendileriyle daha barýþýk olmasýný saðlamak ve Türkiye’nin o
güzel enerjisini daha çok ýþýða kavuþturmak istiyorum.
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Nihal Gürsoy - Nilgün Haným, “The
Reconnection” (Tekrar Baðlantý) çalýþmalarýnýn Türkiye’deki temsilcisi
olduðunuzu, Yurtiçinde ve dýþýnda pek
çok seminer ve çalýþmayý bizzat yürüttüðünüzü biliyorum. “The
Reconnection” isimli kitabýn Türkçe’ye
çevrilmesi ve seminerlerin ülkemizde
de yapýlabilmesi için yoðun çabalarýnýz
oldu. Kitabýn yazarý ve uygulayýcýsý
olarak Dr. Eric Pearl’ýn da çalýþmalarýnda sürekli yanýndasýnýz ve onun
baþasistaný olarak görev yapýyorsunuz,
öncelikle sizi çalýþmalarýnýzdan dolayý
kutluyor bu yeni þifa ve aydýnlanma
bilgisini ülkemize taþýdýðýnýz için
teþekkür ediyorum. Okuyucularýmýzýn
sizi daha yakýndan tanýyabilmesi için
kendiniz hakkýnda bizleri bilgilendirir
misiniz? Nasýl ilgi duydunuz bu
konuya?
Nilgün Sarar - Enerji ve farkýndalýk
çalýþmalarýný Türk insanýyla paylaþmak
benim için bir onur ve mutluluktur. Bu
çok derin ve köklü milletin eþine rastlanmayan hoþgörüsünü, yardýmseverliðini, dostluðunu ortaya çýkarmak,
insanlarýnýn kendileriyle daha barýþýk
olmasýný saðlamak ve Türkiye’nin o
güzel enerjisini daha çok ýþýða kavuþturmak istiyorum. Benim için þifacý
insaný özgürlüðüne kavuþturan ve
þifanýn gerçekleþmesine izin veren
kiþidir. Bu yaþamdaki görevim kiþiyi
yaratýlýþýn kaynaðýna götürmek, onu
saygý, sevgi ve sessizlik içinde izlemektir.
Doktor bir ailede büyüyüp yine bir
doktorla evlendim, bu nedenle saðlýk
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konusu her zaman gündemimde oldu.
Enerji çalýþmalarýma baþladýktan sonra
da her zaman týbba ve doktorlara olan
saygýmý korudum. Lise ve Üniversite
tahsilimi Viyana’da yaptým. Çocukluðumdan beri hayatýn anlamýnýn, beþ
duyunun ötesinde baþka þeyler olabileceðini düþünürdüm. Enerji çalýþmalarýma 1987 yýlýnda baþladým. Ýnsan
bedenini ve hastalýklarýný tanýyabilmek
için Berlin’de Alternatif Týp okudum.
Hipnoz öðrendim. 1989 yýlýnda Reiki
hocasý oldum. 1999 senesinde
Amerika’ya giderek Peggy Phoenix
Dubro’nun geliþtirdiði Elektromanyetik
Dengeleme Tekniði uygulayýcý kursunu
aldým. Türkiye ve Almanya’da tekniðin
ilk uygulayýcýsý oldum. Kitaplarýný
Türkçe’ye çevirdim. Web sayfasýný
açtým ve seanslar vermeye baþladým.
Evrensel Uyum Terapisi adlý bir CD
yayýnladým. 2001 senesinde öðretmen
oldum ve Türkiye’de uygulayýcýlar
yetiþtirdim. Þu anda EMF’nin dünya
çapýnda destek kurulu üyesiyim.
Yine ayný sene Teta Þifa Tekniði ve
DNA Aktivasyon Eðitimi’ne katýldým
ve öðretmen oldum. Beden, zihin ve
ruhun üçlü bütünlüðüne inandýðým için
2003 senesinde zihin odaklý NLP kursuna katýldým ve Master uygulayýcýsý
oldum. Araþtýrmayý ve öðrenmeyi hiç
býrakmadým. Eylül 2002’de Paris’te Dr.
Eric Pearl ile tanýþtým. Bu tanýþma
gerçekten de benim için çok önemliydi.
Bunu size basit bir dille þöyle anlatabilirim: “ÝÞTE BU!..” Her þey ortadaydý gerçek, yalýn ve etkiliydi. Benim
araþtýrmacý ruhum bunun bildiklerim-
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den öte bir þey olduðunun farkýna varmýþtý. Eric’de kitabýnda “Bu teknikten
öte bir þey” diyordu ve bu çok dikkatimi çekmiþti. “Aklýný kullan ve bunu
yapmaya baþla” dedim, kendi kendime.
Madem ki üstat olmak istiyordum,
önceden öðrendiðim tüm teknikleri
onlara teþekkür ederek geride býrakmam ve bir üst basamaða geçmem
gerekiyordu. Öyle de yaptým.
Reconnective Healing aþama I-II ve
The Reconnection aþama III uygulayýcýsý oldum. Ýstanbul ve Berlin’de
1000 küsur seans yaptým. Seanslarýmda
çok sayýda þifa ve aydýnlanma gerçekleþti. Hastanelerde gönüllü seanslar
yaptým. Temmuz 2003 yýlýnda New
York’ta asistan oldum. Ardýndan asistan olarak Eric ile birlikte Türkiye,
Almanya, Fransa, Ýngiltere, ABD,
Norveç, Danimarka, Japonya,
Yunanistan, Romanya, Ýtalya, Ýspanya,
Çekoslovakya’da seminerler verdim.
2006’da Los Angeles’a çaðrýldým ve
yardýmcý öðretmen seçildim.
2004 senesinde Eric’in
kitabýnýn arkadaþým Sibel
Malkoç tarafýndan
Türkçe’ye çevrilmesine ve
yayýnlanmasý için yayýnevi
bulmaya aracý oldum. Kitap
4.500’ün üzerinde satýldý.
Tüm broþür, doküman ve
tanýtým posterlerinin
Türkçe’ye ve Almanca’ya
çevirisini yaptým.
Ekim 2005’te kitap
“Tekrar Baðlantý” adý altýnda Türkçe olarak basýlýp
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yayýnlandýktan sonra, seminerleri ilk
defa Türkiye’ye getirdim. Ýstanbul
Hilton Oteli’ndeki semineri organize
ettim. Eric’in halkla iliþkiler ve
tanýtýmý için TV programlarý, dergi
röportajlarý, imza günleri düzenledim.
Ýlk Ýstanbul semineri tamamen doldu.
Cuma akþamý “Þifanýn Özü” konuþmasý için 800’den fazla insan Hilton
Kongre Merkezi’ne geldi.
Mart 2006’da 2. seminer için
Türkiye’ye gelen Eric’i Ýzmir ve
Ankara’ya götürdüm. Ýstanbul The
Marmara Otel’de seminer ve basýn
toplantýsý organize ettim ve ayný seminerde baþ asistan olarak eðitim verdim.
Ýstanbul ve Berlin’de ikâmet ediyorum.
Seanslarýmda Türkçe, Almanca ve
Ýngilizce olarak eðitim veriyorum.
Bu yeni öðreti çok özgür hattâ tamamen özgürdür, enerjiye baðlanmak için
kaide ya da kurala gerek yok. Baðlanýp
alýyorsunuz. Varlýðýnýz ve niyetiniz
yeterli.
Nihal Gürsoy - Siz Dr. Eric Pearl’ý
yakýndan tanýyorsunuz.
Tanýþma ve izlenimlerinizden söz edebilir misiniz?
Nilgün Sarar - Eric’le
tanýþmam Paris’te Aþama III ve III’ü almamla gerçekleþti. Kursa katýldým ve her
þey hakikaten çok farklýydý,
eðitim sistemi, konuþmalarý
sýrasýndaki tavýrlarý ve
herkesin artýk bildiði mizah
dolu haliyle, enerji ve ruhsallýktan bahsetmesi
ilginçti. Aldýðým mesajý az
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önce de sözünü ettiðim
gibi en basit þekilde þöyle
özetleyebilirim: “ÝÞTE
BU!..” Paris’te otel odamda 12 gün boyunca
kendimde olan ruhsal ve
fiziksel oluþumlarý
gözlemledim. Kurs bittiði
zaman Eric’in yanýna gittim ve “Türkiye’ye gelir
misin?” dedim. “Önce
kitabým çevrilsin” dedi.
Baþka bir þey konuþmadýðýmýz için sorumu ve
beni hiç hatýrlamadýðýný
sanýyordum. Ýstanbul’a geldiði zaman
bir gazeteci arkadaþýmýzýn sorusuna
verdiði cevaptan yanýldýðýmý anladým.
“Nilgün’ü hiç unutmadým ki hatýrlayayým, gözleri beni çok etkilemiþti.
Çok sevdiðim ve erken yaþta kaybettiðim babaannemin gözlerinin aynýsýydý, içimi sýcacýk bir sevgi hissi
kaplamýþtý, bu halen devam ediyor”
diye beni net bir biçimde hatýrladýðýný
belirtmiþti. Aþama III’ü aldýktan sonra,
ilk olarak 2003 senesinde yeni bir kurs
daha açýlýyordu. Aþama IV, Asistanlýk
kursu. Bu aþamayý da New York’ta
aldým ve asistan oldum. Burada yeni
bir þey öðrenmiyorduk, öðrendiklerimizi çok iyi bir þekilde öðreniyorduk
ama bu Eric’le birlikte çok basit bir þey
olmuyor. Eric’in süzgecinden geçiyorsunuz. Baþarýlý olup, olmadýðýnýzý sizi
arayýp haber veriyorlar. O sene asistan
oldum ve Eric’le birlikte dünya’yý
dolaþmaya baþladým. Kurslarda ona
asistanlýk yapýyordum. Dolayýsýyla onu
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Nilgün
Sarar,
Dr. Eric
Pearl
ile
birlikte

yakýndan tanýma fýrsatým oldu. Öncelikle þunu söyleyeyim Eric öðretmen
olarak da, arkadaþ olarak da ayný Eric.
Her insana ayný deðeri verir. Ayný
sevgiyle sarýlýr. Soru sorduðunuzda
sizin anladýðýnýzý hissedene kadar
konuþur, açýklar. Siz onunla
konuþurken çok önemli biri gelse ve
vakti olmasa bile asla dikkatini sizden
ayýrmaz ve sonuna kadar sizinle olur.
Hiçbir þeyden þikâyetçi olmaz.
Geçmiþe ve geleceðe odaklý deðildir.
Aný deðerlendirmeyi, anda kalmayý
baþarýr. Samimi ve neþeli olduðu kadar
disiplinli ve düzenlidir de. Ýç sesini
dinlemeye çok önem verir.
Nihal Gürsoy - Dr. Eric Pearl
kimdir, çalýþmalarýna nasýl baþladý ve
hangi çalýþmalarý yapýyor?
Nilgün Sarar - Uluslararasý çapta
tanýnmýþ bir þifacý ERÝC PEARL,
ABD’de ve dünya’nýn birçok yerinde
sayýsýz televizyon programýna çýkmýþ,
davet üzerine Birleþmiþ Milletler’de
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konuþmuþ, tamamen dolu olan
Madison Square Garden’de sunum
yapmýþtýr ve seminerleri, The New
York Times da dahil olmak üzere türlü
yayýnlara konu olmuþtur.

Eric, bir doktor olarak 12 yýl
boyunca son derece baþarýlý bir
chiropractic (kas iskelet ve sinir
sistemindeki fonksiyon bozukluklarýnýn teþhis ve tedavi
edilmesinde kullanýlan manuel
terapi) muayenehanesi
çalýþtýrýrken, bir gün hastalarý
onlara hiç dokunmamýþ olmasýna raðmen üzerlerinde Eric’in
ellerini hissettiklerini söylemeye
baþladýlar. Ýlk birkaç ay boyunca Eric’in elleri kabardý ve
kanadý. Kýsa bir süre sonra
hastalar; kanser, AIDS’e baðlý
hastalýklar, beyin felci, doðuþtan
gelen sakatlýklar, kronik yorgunluk sendromu ve birçok ciddi
hastalýktan mucizevi bir þekilde
iyileþtiklerini bildirmeye
baþladýlar.
Bunlarýn hepsi, Eric sadece ellerini
onlara yaklaþtýrdýðýnda oluyordu ve
bugün de hâlâ olmaya devam ediyor.
Hastalarýn þifalanmasý Eric’in uluslararasý en iyi kitaplar arasýnda yer alan
“The Reconnection: Heal Others, Heal
Yourself” (Tekrar Baðlantý: Baþkalarýný
Þifalandýr, Kendini Þifalandýr) da dahil
olmak üzere, bugüne kadar 6 kitapta
belgelenmiþtir.
Los Angeles’ta yaþayan Eric, uzman
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doktorlarýn ve hastanelerdeki týp
araþtýrmacýlarýnýn ve dünya çapýndaki
üniversitelerin büyük ilgisini çekmektedir. Bunlar arasýnda Jackson
Memorial Hospital, UCLA, CedarsSinai, The VA Hospital, University of
Minnesota, University of Miami
Medical School ve University of
Arizona bulunmaktadýr. (Sonuncu
üniversitede Eric, Dr. Andrew Weil’in
ricasý üzerine doktorlara bir konuþma
yapmýþ ve yine burada ünlü bilim
araþtýrmacýsý Gary Schwartz, PHD,
Baþkanlýðýnda yeni araþtýrma programlarý baþlatýlmýþtýr).
Yýl boyunca dünyayý dolaþan Eric,
Reconnective Healing – Tekrar
Baðlantý Þifasý’nýn ýþýðýný ve bilgisini
gezegenimize taþýmaktadýr. “Enerji”
þifasýný ve þifa “tekniklerini” tümüyle
aþarak bugüne kadar elde edebileceðimiz her türlü þifa düzeyinin ötesine
geçmemizi saðlayan bu yeni þifa
frekanslarýnýn her þeyi içeren yelpazesini nasýl aktive edeceðinizi ve
kullanacaðýnýzý, seminerlerinde öðretmektedir. Eric, bugüne kadar 50’in
üzerinde ülkede 30.000’den fazla
Reconnective Healing – Tekrar
Baðlantý Þifasý uygulayýcýsý yetiþtirmiþ,
dünya çapýnda bir þifacý kuþaðýnýn
kendiliðinden oluþmasýný saðlamýþtýr.
Nihal Gürsoy - Tekrar Baðlantý ve
Tekrar Baðlantý Þifasý olarak iki aþamalý veya iki farklý uygulamanýz var,
aralarýndaki fark nedir?
Nilgün Sarar - Aradaki temel fark,
niyettir. Fiziksel, mental, duygusal
veya spiritüel olsun, Reconnective
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Healing’in niyeti þifa vermektir. The
Reconnection’un niyeti ise kiþiyi
dünyayý aksiatonal kafesiyle yeniden
temasa geçirmektir. Ýkisi biribirinden
tamamen ayrý süreçler deðildir. Þifa
sýrasýnda da kiþi aksiatonal kafese bir
dereceye kadar yeniden baðlanabilir.
Kiþinin Yeniden Baðlantý sýrasýnda da
þifalandýðý görülebilir. Bunlarýn her
birinden tam anlamýyla yararlanabilmesi için þifa ve baðlantý ayrý zamanlarda
deneyimlenmelidir.
Nihal Gürsoy - O zaman öncelikle
Tekrar Baðlantý nedir ve nasýl gerçekleþir? Diye soralým.
Nilgün Sarar - Baþlangýçta, bedenimizde bulunan ve adýna bazen
akupunktur hatlarý da denen meridyen
hatlarý, gezegeni çevreleyen enerji hatlarýna baðlýydý. Bu hatlar devam edip,
bizi çok daha engin enerji hatlarýna,
tüm evrene baðlayacak biçimde tasarlanmýþtý. Zamanla, bu hatlarla olan
baðlantýmýz koptu. Tekrar Baðlantý, þifa
almamýz ve sonuçta evrimimiz için
“yeni” aksiatonal hatlarý devreye sokar
ve bu hatlar benzersiz titreþim düzeylerini ve frekanslarýný standart hale
getirmeyi saðlar. Bu aksiatonal hatlar,
insan bedeninin yenilenme fonksiyonu
için gereken temel enerjiyi çeken
zamanýmýz zekâ aðýnýn, paralel boyutlu
dolaþým sisteminin bir parçasýdýr.
Tekrar Baðlantý, bu yeni hatlarý açýða
çýkartýr ve aktive eder. Yalnýzca enerjinin deðil, enerji, ýþýk ve bilginin
alýþveriþine olanak saðlar. DNA kodlarý
yeniden asýl kaynakla baðlantýya geçer
ve “iplikçiklerin” yeniden birleþimi
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gerçekleþir. Zorunlu olmasa da Kiþisel
Baðlantý olmadan önce bir ilâ üç seans
Tekrar Baðlantý Þifasý seansý deneyimlemeniz önerilir. Bu konuda uygulayýcýnýzla temas ederseniz daha detaylý
bilgi alabilirsiniz. Þu an Eric Pearl’ün
kendisi ve eðitim kadrosu dýþýnda herhangi bir öðretmen yoktur. Bu kadroya
dahil olduðunu söyleyen kiþi ve gruplar
olabilir. Lütfen yetkilerinin onayý için
bizlerle baðlantý kurunuz.
Nihal Gürsoy - Evet, sizden bilgi
için adres rica edelim ve Tekrar
Baðlantý Þifasý hakkýnda söyleyeceklerinizi dinleyelim.
Nilgün Sarar - www.nilgunsarar.org
– info@nilgunsarar.org ve Tel: (0212)
287 70 83 numaralý telefondan bilgi
alabilirler. (Nilgün Sarar, T.R. Türkiye
Temsilcisi.)

Tekrar Baðlantý Þifasý,
yaþamýnýzý deðiþtiren bir deneyim olabilir. Bugüne kadar bilinen tüm enerjisel þifalarýný kapsamakla kalmayýp, onlarýn
ötesinde geniþleyen, yeni bir
þifaya eriþebilirsiniz. Tekrar
Baðlantý Þifasý’nýn yelpazesi
tam bir þifa ile enerji, ýþýk ve
bilginin evrimsel sürekliliðini
içerir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal þifanýn yanýsýra, onlarýn
ötesine geçip, varlýðýnýzýn ve
özünüzün evrimini de kapsayan
þifayý saðlar.
Somut olarak hissedilen enerjiler
seansýnýz sýrasýnda inisiye edilir ve siz
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Tekrar Baðlantý Þifacýsýnýn yanýndan
ayrýldýktan sonra da uygulamanýn etkisini uzun süre hissetmeye devam edersiniz. Seanslardan sonra sonsuza dek
deðiþmiþ olacaksýnýz. Þimdiye kadar
hiç olmadýðý þekilde kapsamlý, evrimsel
ve þifalandýrýcý bir frekansa uyumlanmýþ ve onunla çalýþýyor olacaksýnýz.
Nihal Gürsoy - Bu enerji frekansý ve
uygulamalar bilimsel çalýþmalarýn
konusu oldu mu?
Nilgün Sarar - University of
Phoenix’deki Ýnsan Enerji Sistemleri
Laboratuarý’nda yapýlan çalýþmalar da
dahil olmak üzere, üniversite çalýþmalarý bu frekanslarý tanýmladý ve varlýklarýný doðruladý.
Bu yeni frekanslar ve Dr. Pearl’ýn bu
þifalarý uygulama çalýþmalarý Tekrar
Baðlantý dýþýnda; Dr. Gary Schwartz
and Linda Russek, PHD tarafýndan
yazýlan “The Living Energy Universe”
de olmak üzere 5 kitabýn konusu oldu.
Dr. Richard Gerber da Titreþimsel ve
Enerji Ýlacý’nýn çeþitli þekillerine iliþkin
olarak bilimsel destek saðlayan çok
yönlü çalýþmalarýný tanýmlayýcý ve açýklayýcý çalýþmalar gerçekleþtirdi.
Þifa veriliþi sýrasýndaki frekanslara
iliþkin fiziksel kanýtlar var. Çalýþmalar
þifa veriliþi sýrasýnda yüksek frekans
enerji emisyonunun obserbe edildiðini
gösteriyor. Þifa veriliþi sýrasýnda, hastalar, bir dizi irade dýþý fiziksel tepki
veriyor. Yürütülen çalýþmalar, hastanýn
beyin dalga kalýplarýnýn þifayý veren
kiþinin kalp hareket kalýplarýný
deðiþtirdiði ve ona uyum saðladýðýný
gösterdiðini ortaya koyuyor.
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Kirlian fotoðrafçýlýk yöntemi ve diðer
ölçüm araçlarý iyileþme sýrasýnda güçlü
enerji imza deðiþikliðine iþaret ediyor.
Frekansý gözlemleyebilecek bir cihaz
halen geliþtirilme aþamasýnda.

Eric Pearl, bu frekanslarý kullanmak suretiyle yüzlerce
iyileþmeyi kolaylaþtýrdý. Diðer
binlerce kiþi bu frekanslarla
çalýþabilmek ve þifa saðlayabilmek amacýyla eðitildi. Bu
kiþilerin çoðu týp doktoru,
hemþire, fizyoterapist, araþtýrmacý ve chiropractor’du.
Tekrar Baðlantý, atletik performansýn
pekiþtirilmesinde ve dimdik rekabet
düzeyinde iyileþme durumlarýnda kullanýldý. Tekrar Baðlantý Þifasý’na tabi
tutulan birçok kiþinin sakatlanma ve
yanýklarýnýn daha hýzlý iyileþtiði belirtiliyor. Çeþitli kanser türleri, AIDS’e
baðlantýlý vakalar, Kronik Yorgunluk
Sendromu, Multiple Seklerosis, epilepsi, eklem-mafsal rahatsýzlýklarý,
doðumdan kalma fiziksel bozukluklar,
beyin felci v.b. bu frekanslarýn gerektiði gibi uygulanmasý sonucunda
iyileþtiði bildirilen rahatsýzlýklar arasýnda yer alýyor ama elbette sadece bunlarla sýnýrlý kalmýyor.
Nihal Gürsoy - Enerjinin ve þifanýn
kaynaðý hakkýndaki görüþ ve bilgilerinizi bizlerle paylaþabilir misiniz?
Nilgün Sarar - Tekrar Baðlantý Þifasý
Beþinci Boyut Enerji Þifasýdýr. Þifa
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esnasýnda çok farklý bir þifa getiren
beþinci boyut frekanslarý kullanýlýr.
Uygulayýcý ellerini kullanarak fakat
dokunmadan beþinci boyut enerjisini
alýcýnýn enerji bedenine aktarýr. Kiþinin
bedeninin ve beden enerji sisteminin
fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal
düzeyde yenilenmesine yardýmcý olur.
Þifanýn kaynaðý için Tanrý-SevgiEvren olarak istediðinizi seçebilirsiniz.
Bütün düzeylerde iyileþmenize ve bir
zamanlar ne idiyseniz onunla baðlantý
kurabilmenize ve yeniden o olmanýza
yardýmcý olabilir.
Nihal Gürsoy - Ýyileþme hemen mi
oluyor? Þifanýn gerçekleþtiðini nasýl
bilebiliyorsunuz? Tekrar Baðlantýnýn
kurulduðunu nasýl farkediyorsunuz?
Nilgün Sarar - Þifa seanslarý 1 ilâ 3
arasýnda verilir. 30-45 dakika süren
seanslar þeklinde uygulanýr. Þifa aþamalýdýr. Seanslar arasýndaki süre
deðiþebilir ama bir haftayý geçmez.
Kiþisel Baðlantý ise iki seans sürer ve
peþpeþe iki gün içinde uygulanýr,
tekrarý gerekmez. Seanslar 40-60 dakika sürer. Bu çalýþmada bedene yeni
aksiatonal hatlar çizilmektedir. Kiþisel
Baðlantý’dan önce en az bir seans
Tekrar Baðlantý Þifasý alýnmasý gerekir.
Deðiþim süreci ikinci seans sonunda
Kiþisel Baðlantýnýz tamamlandýðýnda
harekete geçer. Burada amaç hem
kendi bütünlüðümüzle hem evrenle
baðlantýmýzý yeniden oluþturmaktýr.
Baðlantýnýn oluþmasý bir anda tamamlanan bir olay deðil, an be an devam
eden bir süreç zamana yayýlan bir
açýlýmdýr. Tüm evrenle aramýzda ýþýk
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ve bilgi alýþveriþi gerçekleþmeye baþlar
ve bunun sonucunda bilincimiz ve biyolojimiz deðiþime açýlýr.
Tekrar Baðlantý Þifasý’nda ise alýcý
seans sýrasýnda veya seanstan sonra
iyileþme gösterebilir. Ýyileþme kiþiden
kiþiye deðiþir, kiþi tam olarak
iyileþemese bile bu enerji kiþide
iyileþme sürecini baþlatýr ve hýzlandýrýr.
Þifa dengedir, arazlarýn ortadan kalkmasý deðildir. Eðer öyle olsaydý tedavi
veya terapi diye adlandýrýlýrdý. Dengeyi
kurduðunuzda, artýk bir maksada
hizmet etmediði için semptomlar
kendiliðinden ortadan kalkar. Çünkü
hastalýðýn ortaya çýkýþ nedeni artýk yoktur. Bu þifanýn gerçek esasýdýr.

Tekrar Baðlantý Þifasý sizi tekniðin
ötesinde, bir varoluþ þekline taþýr. Artýk
siz bu þifa enerjisisinizdir ve o da
sizdir. Elinizden onunla birlikte
titreþmekten baþka bir þey gelmez.
Dikkatinizi topladýðýnýz anda enerji sizden akmaya baþlar. Bazen de akýþýn
kuvvetiyle birlikte dikkatinizi
toplarsýnýz. Birçoðunuz için kitabý okumak bile bu süreci baþlatacaktýr. Ayný
zamanda, bizi teknikleri aþma, korku
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tabanlý ritüelleri býrakma ve yöntemleri
ezberleyip öðrenme külfetinden de kurtarýr.
Somut olarak hissedilen enerjiler
seansýnýz sýrasýnda inisiye edilir ve siz
Tekrar Baðlantý Þifacýsýnýn yanýndan
ayrýldýktan sonra bile uygulamanýn etkisini uzun süre hissetmeye devam
edersiniz
Nihal Gürsoy - Bu enerji çalýþmalarýnýn evrime yardýmcý olduðunu
söylüyorsunuz bu nasýl oluyor?
Dünya’ya katkýsý nedir?
Nilgün Sarar - Bu yöne doðru
çoðalan düþünce akýmlarý ve enerji
çalýþmalarý sayesinde gezegenimizde
global bir bilinç artýþý gerçekleþiyor. Bu
þimdiye kadar bu derece yoðun ve
güçlü deðildi. Hattâ bu tür çalýþmalar
lüks olarak görülür ve çok az kiþi
aydýnlanmak için uðraþýrdý. Ama artýk
durum deðiþti. Tarihte belki ilk olarak
insanlar “insan hayatýnýn ömrünü nasýl
uzatýrýz?”ýn yanýsýra “yerküremizin
ömrünü nasýl uzatýrýz?”ý düþünmeye
baþladý.
Terör, savaþ, çevre kirliliði, açlýk,
küresel ýsýnma bu þekilde devam ederse
ve bir bilinç deðiþimi gerçekleþmezse
bilim adamlarýna göre ne insanlýk ne de
gezegen pek uzun ömürlü olmayacak.
Bu demektir ki artýk insanlýk evrimsel
bir deðiþimin baskýsýný yaþýyor. Eski
düþünce kalýplarý fonksiyonlarýný
kaybediyor ve yeni olanýn meydana
gelmesi gerekiyor. Bu nedenle ilk defa
kollektif farkýndalýk deðiþimine ihtiyaç
duyuluyor ve bu süratli olmak durumunda. Bu zamanda burada bulunan-
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larýn yapmasý gereken bu. Her þeyin
görünürde kötüye gider gibi göründüðü
bu dönemde ayný zamanda yeni ve
güçlü bir deðiþim de etrafýmýzda
dolaþýyor.
Nihal Gürsoy - Enerjinin veya
þifanýn henüz ruhsallýkla tanýþmamýþ
spiritüel bilgilere sahip olmayan insanlara ne gibi katkýlarý olabilir?
Nilgün Sarar - Evren o kadar
akýlýdýr ki her insana almasý gerektiði
kadar enerji ve þifa sunar. Hiç kimseye
kapasitesinin üzerinde bir þey yüklemez. O nedenle kiþiye saygý duymak,
yönlendirmemek, etki altýnda býrakmamak, egodan kaynaklanan bulgularla
kafasýný karýþtýrmamak gerekir.
Nihal Gürsoy - Siz enerjinin ve
þifanýn kaynaðý olarak Tanrý’ya inanýyor musunuz?
Nilgün Sarar - Tanrý’ya inanýyorum
ama üzerimde baský uygulayan, korktuðum, çekindiðim bir figür olarak
deðil, içimde yaþayan, içimde oturan
bir varolma duygusu olarak. Hayata
karþý derin bir þükran duygusu ile dolu
olarak.
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum.
Çalýþma hayvan ve bitkiler üzerinde de
denendi mi?
Nilgün Sarar - Bildiðim þu ki Tekrar
Baðlantý Þifasý, hayvanlar ve bitkiler
üzerinde de insanlarda olduðu gibi etkili oluyor. Hayvanlarla çalýþan
pratisyenlerin aktardýðý bilgilere göre;
köpekler, kediler, atlar ve diðer türler
kanser, eklem-mafsal rahatsýzlýklarý,
kronik boyun sorunlarý da dahil olmak
üzere aynen insanlarda olduðu gibi
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þifaya kavuþtu.
Nihal Gürsoy - Tekrar Baðlantý ve
Þifasý daha önceleri uygulanmýyordu.
Dr. Eric Pearl ile birlikte gündem geldi.
Bu frekanslar daha öncede mevcut
muydu?
Nilgün Sarar - Tekrar Baðlantý Þifasý
hem eski hem yeni. Çünkü o Evren’e
ait ama ayný zamanda yeni çünkü bu
frekanslar daha önce dünya’da hiç
mevcut olmadý. Birçok bilim adamý,
felsefeci ve kadim uygarlýk, milenyumun sonuna doðru bir bilinç deðiþimi
veya çað deðiþimi döneminden geçeceðimiz tahmininde bulunmuþtu. Ýþte
bu deðiþim, daha büyük ve daha kapsamlý frekanslarýn buraya uyumlanmasýna ve Dünya’nýn iyileþmesinde
kullanýlmasýna izin verdi.
Nihal Gürsoy - Siz, Eric Pearl
tarafýndan düzenlenen seminer ve asistanlýk eðitimlerinden geçerek Tekrar
Baðlantý Þifasýný gerçekleþtirebiliyorsunuz bu nasýl oluyor?
Nilgün Sarar - Evet Dr. Eric Pearl
bunu verebiliyor. Seminerlerinde ve
kurslarda elleriyle aktive ederek bu
Michelangelo, “Adem’in Yaratýlýþý
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enerjiyi aktarýyor. Bugüne kadar 50’nin
üzerinde ülkede 30.000’den fazla þifacý
yetiþtirdi ve dünya çapýnda bir þifacý
kuþaðýnýn kendiliðinden oluþmasýný
saðlamýþtýr.
Nihal Gürsoy - Herkes bu enerjiyi
kullanmayý ve þifa vermeyi öðrenebilir
mi?
Nilgün Sarar - Elbette, bu herkes
içindir. Herkes bu frekanslarý hissedebilir ve bunlarla çalýþmayý öðrenebilir.
Ancak en yüksek aktive olma düzeyi
ve nasýl kullanýlacaðýný anlamak için III Aþama Seminerlerini almanýzý
tavsiye ederim. Sadece kitabý okuyarak
da belli bir düzeyde aktive olabilirsiniz.
Nihal Gürsoy - Teþekkür ediyorum.
Sanýyorum yarýn bir seminere katýlmak
için yurtdýþýna çýkýyorsunuz, bu kýsýtlý
zamanýnýzda bana vakit ayýrdýðýnýz için
çok teþekkürler, çalýþmalarýnýzda
baþarýlar.
Nilgün Sarar - Ben de teþekkür
ediyorum. Derginizin ve sizlerin yaptýðý görev çok büyük, çünkü sizler ýþýk
ve bilgi daðýtýyorsunuz, bu nedenle sizleri kutluyor, sevgiyle kucaklýyorum.
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Tekrar Baðlantý’ya
Övgüler
“Eric muhteþem bir þifa yeteneði olan þaþýrtýcý bir adam. Bu kitabý
okuyun ve dönüþümünüzü gerçekleþtirin!..”
John Edward, psiþik medyum, “Crossing Over ve After Life”ýn yazarý.

“Tekrar Baðlantý’yý elime ilk aldýðýmda, bir gecede hepsini okuyup
bitirdim. Büyülendim. Ýyi bir roman gibi okunuyor. Ancak romanýn aksine,
bu kitap gerçeðin kendisi; þifa alma ve þifa verme üzerine herkese açýk,
yeni, devrimci bir yol. Mizah, anlayýþ ve sadece iyi bir klinikçi ve bilim
adamýnýn olgunluðuyla gelebilen derinlemesine anlayýþ ve alçakgönüllülük
dolu bir kitap. Eric Pearl, Tekrar Baðlantý enerjisiyle nasýl dönüþüm
geçirdiðini ve nasýl hepimizin ayný þeyi yapabileceðini anlatýyor. Saðlýk ve
þifa konularýna ciddiyetle bakýyorsanýz, bu kitabý okuyun!..”

Christiane Northrup, MD.., yardýmcý profesör OB/GYN, University of Vennont
College of Medicine; “Women’s Badies, Women’s Wisdom and The Wisdom of
Menopause”.

“Bu kitap zihne ilham verirken kalbi rahatlatýyor ve þifa sürecini kutluyor. Dr. Pearl’ün Tekrar Baðlantý Þifasý ile ilgili görüþleri, hastalarýnda
daha yüksek bir þifa seviyesi elde etmek ve bu süreç sýrasýnda kendilerini
de þifalandýrmak isteyen saðlýk alanýnýn profesyonelleri tarafýndan okunmalýdýr. Tekrar Baðlantý, sadece kendilerine þifa vermek bakýmýndan deðil,
baþkalarýnýn þifasýna da yardýmcý olabilmeleri ve kendilerini örnek olarak
kullanarak geleneksel doktorlarý çaðdaþ enerji týbbý ve Tekrar Baðlantý’nýn
þifalandýrma gücü hakkýnda bilgilendirmeleri açýsýndan hastalar tarafýndan
da okunmalýdýr.”

Gary E.R. Schwartz, PHD, ve Linda G.S.Russek, Phd, University of
Arizona’daki Human Energy Systems Laboratory’in direktörleri; The Living
Energy Universe: A Fundemantel Discovery That Transforms Science and
Medicine.
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“Birçok kiþi Dr. Eric Pearl’ün bize bu ilk kitabýnda verdiklerini on yýllardýr beklemektedir; þifa ve dönüþümü öðretmenin yeni, emsalsiz ve zarif
bir yolu. Bu çalýþmanýn ortaya koyduðu asýl gerçek, tüm sýrlarý açýklýyor
olmasýdýr! Bu kitabý okumak sadece keyifli deðil, ayný zamanda son
derece de komik; meraklý þifacý, hepimizin içinde olan gerçek enerji
þifasýnýn ne kadar kolaylýkla tanýnabileceði ve aktive edilebileceðini gösteriyor. Artýk zamaný geldi!..”
Lee Carroll, Kryon Kitaplarýnýn yazarý ve medyumu.

“Bu kitap þifanýn dinamiklerine ilginç ve yepyeni bir anlayýþ getirmekteDeepak Chopra M:D, How to Know God’ýn yazarý.
dir.”
“Tekrar Baðlantý, insanlarý ruhsal yollarýný takip etmeye ve þifacý olmaya
teþvik eden iyi yazýlmýþ gerçek bir hayat hikayesi!..”
Doreen Virtue, PHD, “The Lightworker’s Way” ve “Healing with the Angels”ýn
yazarý.

“Bir doktor- þifacýnýn evrimini zekâ, mizah ve derin bir anlayýþla anlatan
harikulâde bir kitap. Dr. Pearl’ün, Tekrar Baðlantý Þifasý’nýn geliþimine
doðru götüren eþsiz hikaye ve deneyimleri, hem ilham verici hem de etkileyici. Eric Pearl, kendisine verilmiþ eþsiz þifa yeteneðini bizlere de
aktarýyor. Dr. Pearl’ün Tekrar Baðlantý Þifasý’na yaklaþýmý basit olmakla
beraber etkileri açýsýndan çok etkileyici. Bu, bugüne kadar bu gezegende
kullanmak zorunda kaldýðýmýz formüllerin, tekniklerin ve mantralarýn ötesine geçen yeni ve yönlendirilmemiþ þifa enerjisi formunu temsil etmektedir. Bu kitabý, sadece saðlýk alanýnda çalýþanlara deðil, ayný zamanda kendi
þifa potansiyellerini uyandýrmak isteyen herkese tavsiye ederim.”
Richard Gerber, M.D., “Vibrational Medicine” ve “Vibrational Medicine for
the 21 st. Century”nin yazarý.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Geçmiþi
Yansýtan
Davranýþlar
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman Dr. Stevenson’ýn en önemli
vakalarýndan birisi olan Swarnlanta’nýn hikâyesini anlatmýþtý.
Kýzýn geçmiþ hayat anýlarý henüz üç yaþýndayken önceki hayatýnda
yaþadýðý evin adresini tüm detaylarýyla vermesiyle baþlýyordu. Bu
vaka eldeki bir çok kanýtlar nedeniyle çözülmüþ vaka sýnýfýna
giriyordu. Ancak Swanlanta’nýn vakasýný diðerlerinden farklý
kýlan, anýlarýnýn hâlâ canlý olmasýydý. Bu oldukça tatlý bir vakaydý
çünkü içinde sevgi ve mutluluk dolu anýlar vardý.
1959 yýlýnýn Ýlkbaharýnda Swarnlanta on yaþýna geldiðinde,
anlattýklarý Profesör Sri H.N. Banerjee’nin ilgisini çekmiþti. Bu
kiþi Hindistanlý bir araþtýrmacý ve Dr. Stevenson’ýn da arkadaþýydý. Sanerjee, kýzýn eski kasabasý Katni’ye giderek onun tariflerine
uygun olan evi bulmuþtu.. Gerçekten de evin önünde kireç ocaklarý
vardý ve kýzlar okulu evin arkasýndaydý. Ev Swarnlanta’nýn eski
ailesine aitti. Bunlar oldukça varlýklý bir aileydi. Eski hayatýndaki
ismi Biya Pathak olan Swarnlanta 1939 yýlýnda ölmüþ ve geride
bir eþ ve iki genç oðul býrakmýþtý. Profesör Banerjee aileyle
görüþmeler yaparak Swarnlanta’nýn söylediði her þeyi kanýtladý.
Bu ay konumuza “Geçmiþi Yansýtan Davranýþlar” baþlýðý altýnda
devam ediyoruz.
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Dr. Stevenson araþtýrma yaptýðý çocuklarýn
sözel ifadelerinden daha
fazlasýný kayýt ediyor,
ayný zamanda onlarýn
davranýþlarýna da özel bir
dikkat sarfediyordu.
Örneðin þimdiki
aileleriyle örtüþmeyen
ancak eski hayatlarýndaki
aileleriyle bire bir uyum
içinde olan becerileri,
fobileri, alýþkanlýklarý ve
tercihleri dikkate alýyor
bunlarý reenkarnasyona
birer kanýt olarak sunuyordu. Davranýþlara gösterdiði bu özel dikkat
Stevenson’un ortaya koyduðu önemli yeniliklerden birisiydi.
Örneðin daha yüksek
sýnýfa ait olan geçmiþ
hayatlarýný hatýrlayan
Hintli çocuklar, aþaðý
sýnýfta gördükleri anne ve
babalarýný görgüsüz
davranýþlarý nedeniyle
azarlayabiliyorlar ve
kendilerinden daha aþaðýda gördükleri bu insanlarýn yemeklerini yemeyi
reddediyorlardý. Bishen
Chand adýndaki çocuk da
týpký bunlar gibi þýmarýk
ve zengin bir hayat
yaþamýþ birisiydi. Anne
ve babasýný fakirliklerinden dolayý sürekli
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olarak aþaðýlýyor, önüne
daha iyi yemeklerin
konulmasýný talep ediyor
ve üzerine giydirilmeye
çalýþýlan ucuz kýyafetlere
feci þekilde tepki göstererek bunlarý hizmetçilerin bile giyemeyeceðini
söylüyordu. Diðer yanda
önceki hayatlarýnda
þimdiki anne ve
babalarýndan daha aþaðýdaki bir kasta ait olan çocuklar ise, yeni ailelerine
fakirliðin getirdiði bir
tepkisellikle davranýyorlardý. Bazýlarý daha iyi
yemek yedikleri ve daha
güzel kýyafetler giydikleri için minnettardýlar.
Brahmin’de doðmuþ olan
bir kýz çocuðu - ki
Hindistan’ýn en yüksek
kastý burada bulunureski hayatýnda bir temizlikçi olduðunu hatýrlamýþtý. Temizlikçiler
Hindistan’daki en düþük
kasta aittiler. Kýz,
vejeteryan olan ailesinden sürekli olarak domuz
eti istiyordu. Ailenin
diðer üyelerinin tersine,
küçük çocuklarýn pisliklerini severek ve isteyerek temizleme görevini
üstleniyordu.
Geçmiþ yaþam anýlarýna sahip olan bir çocuk

eski ailesini ziyaret
ettiðinde, eski tanýdýklarýný hemen ayýrt etmekteydi. Stevenson, kitabýnda Tayland’lý bir kýzýn
vakasýna yer vermiþti. Bu
kýz eski hayatýndaki
sevgili kýzý ile buluþmuþtu. Ancak eski eþine
karþý, evliliklerinin iyi
yürümediðinden dolayý,
düþmanca duygular
besliyordu.
Baþka bir vakada Sri
Lanka’lý bir erkek çocuktan bahis ediyordu.
Çocuk eski hayatýný bir
kýz olarak yaþamýþtý ve
eski kýz kardeþlerini
görmekten çok mutlu
olduðu halde geçmiþ
hayatýnda kendisine karþý
gaddarca davranan erkek
kardeþine ayný duygularla yaklaþmamýþtý.
Dr. Stevenson bir
çocukta rastladýðý garip
davranýþlarýn hepsinin
geçmiþ hayatýndan
gelmiþ olmayacaðýný da
itiraf etmiþtir. Ancak bir
çok özellik yani hem
garip hem de birbirleriyle
görünüþte ilintili
olmayan bir çok davranýþ
eski hayattaki kiþiliklerle
mükemmel bir uyum
içinde olabiliyordu.
Stevenson, çözülmüþ
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vakalarýn hepsinde bu
uyumu gayet açýk bir
þekilde ortaya koymuþtu.
Fobiler davranýþsal
hafýzanýn etkileyici
örneklerindendir. Bu tarz
vakalarda oldukça
yaygýndýrlar ve hemen
hemen her zaman geçmiþ
hayatta yaþanýlan ölümlerle ilgilidirler.
Shamlinie adýndaki
çocuðun vakasý buna
çarpýcý bir örnek teþkil
etmektedir. Kýz, doðduðu
zamandan beri birbirleriyle ilintili olmayan iki
tane belirgin fobiye
sahipti. Bunlar, ancak
geçmiþ hayatý incelendiðinde bir anlam
kazanýyordu.
Shamlinie küçük bir
bebek iken sudan ölesiye
korkuyor, yýkanmasý
gerektiðinde reddediyordu.
Kýz ayný zamanda otobüslerden de çok korkuyordu. Kazara otobüse
bindirildiðinde veya otobüsü uzaktan gördüðünde
histerik bir þekilde aðlýyordu.
Kýzýn anne ve babasý
baþlarýndan bu fobilere
neden olabilecek her
hangi bir olay
geçmediðinden dolayý

oldukça þaþýrmýþ durumdaydýlar.
Bebek Shamlinie
konuþma yaþýna
geldiðinde anne ve
babasýna Galtudawa
adýndaki bir kasabada
yaþadýðý eski hayatýný
tüm detaylarýyla anlatmaya baþladý.
Ayrýca nasýl öldüðünü
de söyledi. Ekmek almak
için evden çýktýðý bir
gün, yaðan yoðun yaðmur nedeniyle her yeri
sel bastýðý için, araçlara
tahsis edilmiþ yoldan
yürümeye baþladýðýnda
bir otobüs üzerine doðru
gelmiþ, su sýçratarak onu
selin bastýðý alana doðru
itmiþti. O da kollarýný
havaya doðru kaldýrarak:
“Anne” diye baðýrmýþ
sonra da uzun bir uykuya
dalmýþtý.
Bu hikâyeyi dinleyen
aile gerçekten de
Galtudawa’da yaþayan
on bir yaþýndaki bir kýz
çocuðunun bu þekilde
boðularak öldüðünü
öðrenmiþti.
Küçük kýz dört yaþýna
geldiðinde ailesi onu
Galtudawa’ya götürmüþ
ve kýz gerçekten de eski
ailesini tanýmýþtý.

RAVI SHANKAR
KATÝLLERÝYLE
YÜZLEÞÝYOR
Ravi Shankar’ýn vakasý
da (Bu kiþi bildiðiniz
müzisyen Ravi Shankar
deðildir) Dr.
Stevenson’un araþtýrmalarýndan çok önce
Hindistan’da herkes
tarafýndan anlatýlan bir
vaka haline gelmiþti. Bu
dramatik vaka güçlü
sözel hafýzalarýn bedendeki fiziksel iþaretlerle
nasýl daha da güçlendirildiðini göstermektedir.
Ravi Shankar, 1951
yýlýnýn Temmuz ayýnda
doðmuþtu. Ýki yaþýna
geldiðinde anne ve
babasýna kendisinin
aslýnda Munna olduðunu,
babasýnýn ise Kanauj
kentinde berberlik yaptýðýný anlattý. Bir gün iki
tane adam onu kaçýrarak
boðazýný kesmiþler ve
onu kumluk bir alana
gömmüþlerdi.
Ravi bu hikâyeyi dört
yaþýna gelene dek
herkese anlattý. Anne ve
babasýndan sürekli olarak
eski hayatýndaki oyuncaklarýný istiyordu.
Bunlar: oyuncak bir
tabanca, tahta bir fil, bir
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saat ve bir yazý tahtasý
idi. Ailesinin ona bu
oyuncaklarý alacak kadar
parasý olmamasýna raðmen Ravi onlardan ýsrarla istiyordu. Munna adýyla yaþadýðý eski hayatýný
öylesine sýk anlatýyordu
ki þimdiki anne ve babasý
bundan artýk sýkýlmýþlardý. Ancak o yine de
ýsrarla anlatmaya devam
ediyor ve þayet isteklerini yerine getirmezler ise,
eski hayatýndaki ailesine
döneceðini söylüyordu.
Ravi’nin bu ýsrarcý tutumunun önemli olduðunu
ve bunun araþtýrýlmasý
gerektiðini düþünen okuldaki öðretmeni, Ravi ve
ailesini Profesör B.L.
Atreya’ya yönlendirdi.
Bu kiþi Ravi’nin vakasýný
inceleyecek olan ilk kiþi
olacaktý.
Ravi’nin eski hayatýnda
boðularak öldürülmüþ
olmasýyla ilgili hikâyesi
her yere yayýlmýþ
böylece eski hayatýnda
babasý olan Jageshwar da
bunu öðrenmiþti. 1951
yýlýnýn Ocak ayýnda, tek
oðlu olan Munna, oyun
parkýndan kaçýrýlarak feci
þekilde öldürülmüþtü.
Birileri Munna’nýn, adý
Jawahar ve Chaturi olan
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iki kiþi tarafýndan
götürüldüðünü görmüþlerdi. Kaçýranlardan
birisi berber diðeri ise
yýkamacýydý. Berber olan
Munna’nýn babasýnýn
akrabasýydý ve çocuðun
ölümüyle birlikte topraklardan hisse alabileceðini
umuyordu. Yýkamacý
olan diðer kiþi de
cinayeti itiraf etmesine
raðmen, delillerin yetersiz bulunmasý nedeniyle
dava düþmüþtü.
Oðlunun ölümüyle birlikte yýkýlan acýlý baba,
Ravi’nin eski hayatýndaki
ölümünü bu denli canlý
bir þekilde anlatmasý
üzerine onu görmeye
karar verdi.
Ravi eski babasýný
görür görmez tanýdý.
Munna’nýn annesi oðlunun ölümünden sonra
aklýný yitirmiþti.
Munna’nýn eski oyuncaklarý hala bir dolabýn
içinde tutuluyordu. Adeta
onun geri dönmesini bekliyorlardý.
Ravi berberlerden ve
yýkamacýlardan çok
korkuyordu. Bir gün dinsel bir törene katýldýklarýnda kalabalýkta bulunan garip bir adamdan
nedensiz yere korktu. Bu,

eski hayatýnda onu
kaçýran ve öldüren kiþilerden birisi olan yýkamacý Chaturi’den baþkasý
deðildi. Küçük Ravi
kýzgýn bir þekilde ondan
intikam alacaðýný
haykýrdý. Annesi hiç tanýmadýðý bir kiþiye bu
denli tepki gösteren oðluna inandý ve bu kiþi
hakkýnda araþtýrmalar
yaptýrdýktan sonra onun
Munna’nýn katili
olduðundan emin oldu.
Ravi’nin boðazýnda
uzun bir býçak izi vardý.
Dr. Stevenson Ravi’nin
boðazýndaki bu izi
incelediðinde Ravi onüç
yaþýna gelmiþti.
Stevenson yaranýn uzunluðunu, rengini ve
çevresindeki dokularý
derinlemesine inceledi.
Bunun, iyileþmiþ bir
býçak yarasý olduðunu
söyledi.
Ravi on sekiz yaþýna
geldiðinde eski hayatýyla
ilgili anýlarý iyice soluklamýþ, jilet ve býçaklara
karþý duyduðu fobi ise
kaybolmuþtu. Ancak
boðazýndaki yara izi hâlâ
görülebiliyordu.
(Gelecek Ay: “Doðum
Ýzleri ve Doðum
Lekeleri”)

ELFLER DÜNYASININ
GERÝ DÖNÜÞÜ - III
Çeviren: Arýn Ýnan

Kahu Fred Sterling medyumluðunda, usta rehber varlýk
“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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Rehber varlýk Kirael geçen ay,
bilinçlerimizde büyük bir
deðiþimin baþladýðýný ve
dünyamýzýn da bir gün týpký
Elflerin dünyasýna benzeyeceðini söylemiþti. Ancak bu deðiþimden de korkmamamýz gerekiyordu ki, üç boyutlu görüþün ötesine tam olarak geçebilelim.
Kirael, dünya üzerindeki
Elflerin, Japonya, Çin ve diðer
Asya ülkelerinde yaþadýklarýný,
Elflerin bu bölgeleri seçme
nedenlerinin ise, buradaki
insanlarýn enerjileriyle kendi
enerjilerinin benzerlik göstermesi olduðunu söylemiþti.
Elflerle ilgili en ilginç bilgilerden birisi de doðumlarýndan 73
ila 75 gün sonra konuþmaya
baþlamalarý ve konuþmadan
önce de yürümeye baþlamalarýydý. Otuzlu yaþlarýna gelen bir
Elf dünyamýzdaki ergenlerle
ayný yaþta sayýlýyordu. Birer
yetiþkin olduklarýnda bile çabuk
yaþlanmayan, çocukluða özgü
olan o ýþýða ve sevgiyle mümkün
olduðunca uzun süre sarýlan
Elfler, yüzlerce yýl yaþadýklarýndan dolayý epeyce bilgi sahibi
oluyorlardý. Bu ay konumuza,
rehber varlýk Kirael’in Elflerle
ilgili sorulara verdiði cevaplarla devam ediyoruz...
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Soru: Üstad Kirael, Raili Tati ismini
ilk kez telaffuz ettiðinizde, kalbimde
birlik bilinciyle ilgili, hayatýmda daha
önce hiç deneyimlememiþ olduðum bir
duygu belirdi. Sanýrým Elf toplumu
“Bir Olma”nýn ne olduðuyla ilgili
oldukça derin bir bilgiye sahip ve
onlarýn tüm düþünceleri sevgi temeli
üzerine oturmuþ. Siz veya Elf
dünyasýnýn büyükleri, Yaratýcýmýzý birbirimizde nasýl görebileceðimizi ve o
eþsiz birlik duygusunu yeniden nasýl
hissedebileceðimizi bize anlatabilir
misiniz?
Kirael: Elfler dünyasýnýn büyüklerinden biri bana bu konuda bilgi
veriyor. Bunlarý size nakledeceðim.
Bana diyor ki: Iþýðýn çocuðu, beni dinleyin, çünkü söyleyeceklerim aslýnda
ýþýk olan gerçeðin ta kendisidir. Var
olduðumuz dünyada birbirimizle
iletiþim kurmak için seslerimizi nadiren
kullanýrýz. Çünkü düþüncelerimiz
bir’dir. Güne gözümüzü açtýðýmýzda,
harika bir sabahýn güzel melodisini
mýrýldanan dünyanýn sesine uyanýrýz.
Kahvaltýmýzý yapmadan önce, çevremizde bulunan her þeyin (ki bunlar hayallerinizin bile ötesindedirler) özünü
hissederiz. Þimdi þunu dinle küçüðüm:
Sabahýn ilk ýþýðýyla beraber gözümüzü
açtýðýmýzda çevremizdeki hayat formlarýný inceler ve ýþýðýmýzý, hissetmek
istedikleri þeyleri hissedemeyenlerin
üzerine odaklarýz. Aramýzdan bazýlarý
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diðer dünyalara yaptýklarý seyahatlerden henüz dönmüþ olduklarý için
kendilerini güçten düþmüþ hissedebilirler. Hep beraber oturup da, OM sözcüðünün bir versiyonunu tekrarladýðýmýzda, Elf kardeþlerimizin tümünden
yayýlan ýþýðýn hepimizi besleyip
güçlendirdiðini görürüz. Hepimizin birbirimizden þifalanmaya ihtiyacýmýz
olduðu için bu ýþýðý severek kabul ederiz. Böylece tüm Elf toplumu her sabah
güne baþlamadan þifalanmýþ olur.

Günlerden bir gün sizin de gerçeðiniz
olacak olan o birlik duygusu, fýsýltýyla
bile konuþmanýza gerek kalmadan
baþaracaðýnýz sevgi iletiþiminden baþka
bir deðildir. Biz de böyle yapmýþtýk.
Biz sadece sevgi titreþimlerini düþünmüþtük ve sevgi, sesimizi, gitmesini
arzu ettiðimiz her yere götürmüþtü.
Böylece kiminle ya da kimlerle iletiþim
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kurmak istiyorsak, baþarabiliyorduk.
Bizler sevginin sesini de duymayý
öðrenmiþtik.
Heyecaným için beni baðýþlayýn
çünkü ben insanlarla nadiren konuþma
fýrsatý elde ediyorum. Büyük Üstad
Kirael’e bana bu fýrsatý baðýþladýðý için
teþekkür edi-yorum. Beni dünyanýzýn
kutsal hizmetkarlarýndan biri olarak
addedebilirsiniz. Adým Eirvenal. Her
zaman burada olacaðým. Eirvenal bir
ýþýk savaþçýsýdýr çünkü ýþýk savaþçýlarý
içinizdeki sevgiyi hissetmenize yardýmcý olmak için
dünyanýzda görev almýþlardýr.
Þimdi sizi Büyük Üstad
Kirael ile býrakabilmek için
kendi dünyama dönüyorum.
Soru: Þimdi yeryüzünde
bulunan bizler arasýnda Elfleri
görebilen ve onlarý duyabilen
kiþiler var mýdýr. Ýnsanlarýn,
Elflerin varlýðýndan haberdar
olabilmeleri için ne yapmamýz gerekmektedir? Bu konudaki sorumluluðumuz nedir?
Kirael: Aranýzda Elflerin dünyasýna
hizmet etmek için kendisini adamýþ
olanlar, Elflerle ayný soydan ve onlarýn
büyük ailelerinin bazýlarýndan gelmiþ
olduklarýnýn farkýna varanlar ve
Yeryüzünde barýþ yaratacak her hangi
bir hizmeti yerine getirmek isteyenler
bilmelidirler ki, onlarýn yolculuðu bir
sorumluluk deðil bir lütuftur. Öyle ki
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onlar, her Elf enerjisine ellerinden
gelen en büyük sevgi ve saygýyý
göstereceklerdir. Elfler kýsmi olarak
insandýrlar ve hem Elf hem de insan
dünyasýnýn enerji perdelerine sahiptirler. Elfler öylesine ýþýkla doludurlardýr
ki, kendilerini boyutsal perdelerin
ardýndan ifade edebilmelerinin tek yolu
sevgiyle dolup taþmaktýr.
Siz de kendi enerji perdelerinize baktýðýnýzda, size en yakýn olanýn insan
perdesi olduðunu görürsünüz. Ancak
bu perdenin ardýna bakmak için çabaladýðýnýzda Elf toplumunun güvenlik
perdesini görürsünüz. Elf dünyasýnýn
hala bir korkusu vardýr. Bu sandýðýnýz
gibi ölüm deðildir. Onlarýn tek korkusu
Yaratana layýkýyla hizmet edememektedir. Aranýzdan Elfleri tanýyanlar, onlara
sevgi ve þifa tesirlerini gönderdiklerinde, Elflerin de kendi perdelerini
açarak, sevgi enerjilerini gönderdiklerine tanýk olurlar.
Soru: Elflerle ayný soydan gelen
insanlarýn, dünyadaki diðer insanlara
hizmet edebilmek için hangi yönlerini
geliþtirmeleri gerekmektedir?
Kirael: Ýnsanlarýn yaþadýðý Dünyaya
hizmet etmeyi dilemek sizin gerçek
doðrunuz ise, ýþýðýnýzý parlatma
yeteneðinizi geliþtirmeniz gerekir. Bu,
bilincinizi bir sonraki kademeye yükseltmeniz anlamýna gelir. Bunun için,
ýþýðýnýzýn içindeki sevgiyi (baþka hiç
bir þeyi deðil) kullanmanýz gerekir.
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Gördüðünüz gibi, siz (yani Elflerle
ayný soydan gelenler) iki tane perdeye
sahipsiniz. Ýnsanlarýn güzel bir enerji
perdeleri vardýr ama Elfler dünyasýnýn
birisi insanlarýnkine benzeyen diðeri
ise kendilerine ait olan iki perdesi
vardýr.
Ýnsan perdesinin ardýna geçmek için
her þeyi mükemmel görmeye çalýþmalý
ve kendinizi bu yönde eðitmelisiniz.
Ýnsan perdesini yýrtabilmek için içsel
huzuru ve barýþý yakalama hususunda
dilekçi olmalýsýnýz. Barýþ, bu perdeleri
kaldýrmanýn tek yoludur. Ýkinci perdeniz sizi koruyan perdedir ki bununla
siz gerçek kimliðinizin ýþýðý içinde
konuþabilirsiniz. Ýnsan deneyimi
yaþayan Elfler ya da Elfler dünyasýndan gelen sizler, Yeryüzü düzlemine
getirmiþ olduðum Bilinçli Varetmenin
On Ýlkesini dinleyin. Bu ilkeleri her
dakikanýzý deðerlendirirken kullanýn.
Bunu yapýn ki, insana ait perdelerin
kalktýðýný görün ve bundan sonra da
Elf perdenizle yürüyün.
Soru: Perilere karþý büyük bir sempati ve yakýnlýk duyuyorum. Çektirdiðim fotoðraflarda içlerinde perilere
ve Elflere ait enerjilerin bulunduðu
küreler görüyorum. Bu, Elfler
dünyasýndan veya benzeri dünyalardan
gelenlerin kendilerini gösterme biçimlerinden biri midir?
Kirael: Dünyanýz dualite ile ilgili
keskinliðini kaybetmektedir. Yaratýcýnýz
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iyi ve kötüyü, kendisini dualite formunda deneyimlemeyi istediði için var
etmiþtir. Ancak yine de büyük dualite
egemenliði vazifesini tamamladýðý ve
siz bir sonraki bilinç düzeyine geçmeye
hazýrlandýðýnýz için, periler gibi ya da
bizim peri melekleri diye çaðýrdýðýmýz
enerji varlýklarýnýn çoðu kitleler
halinde aranýzda bulunmakta ve týpký
sizler gibi yaþamaktadýrlar. Bunlarýn,
aranýza katýldýklarýnda yaptýklarý ilk
þey kanatlarýný çýkarmak ve týpký siz
insanlar gibi davranmak olmuþtur.
Sonra da boylarýný sizin boylarýnýza
eþitlemiþlerdir. Aman Allahým bu iþlem
için epeyce esnemeleri gerekmiþtir.
Fotoðraflarýnýzda gördüðünüz enerji
küreleri Yeryüzü düzleminin etrafýnda
dolaþan gerçek peri ve Elf
enerjileri olup, sizleri
büyük uyanýþa hazýrlamaktadýrlar. Bu tarz enerji
kürelerine fotoðraflarýnýzda
rastladýðýnýzda ve: “Galiba
kameramýn merceði lekelenmiþ” dediðinizde bizler
bundan büyük keyif alýrýz.
Bizler, sizin bunu dikkate
almanýzý ama fazla da heyecanlanmamanýzý isteriz.
Onlarýn orada bulunduklarýný bilmeniz sizin için
yeterli olmalýdýr. Küreler
enerji modellerinin
içlerinde seyahat ettikleri
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çantalara benzerler. Bir yumurtadan
daha yuvarlak olan bu enerji modelleri
boyutsal portallar içinde hareket ederler. Dünyaya inen Elflerin ve perilerin
ýþýklarý sizi o büyük deðiþime hazýrlamak için gönderilmiþlerdir. Yalnýz
olmadýðýnýzý ve yalnýz býrakýlmadýðýnýzý anlamanýz gerekir.
Dünyanýz her geçen gün daha da güç
kazanýyor. Bilincinizdeki büyük
deðiþim yeni baþlamaktadýr ve sizler
henüz daha hiçbir þey görmüþ
deðilsiniz. Bu güzel soru için size
teþekkür ederim.
(Gelecek Ay: Üstad Varlýk Kirael’in
diðer sorulara verdiði cevaplarla konumuza devam edeceðiz)
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