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Sevgili Dostlar
Son dönemlerde basýnda, medyada eski olaylar tekrar gündeme getirilirken pek çok faili meçhul cinayetlerden, kimin kimi nasýl öldürdüðünden
bahsedilirken, eminim sizler de bizler gibi bunlarý ürpermeden okuyamýyor, izleyemiyorsunuz. Sadece olaylar aðýndaki ilkesizlikler, pis kokular,
çýkarlar için insalýk onurundan uzaklaþmalar, herþeyin birbirine karýþmýþ
olmasý deðil, asýl adam öldürmenin, insan caný almanýn, olaylarýn içindeki sýradan geliþmeler gibi ele alýnmasý hayret verici. Düðümlerin çözülmesi, meselelerin aydýnlatýlmasý, aksiyon filmi izler gibi filmin sonunu
tahmin etmek daha çok meþgul ediyor kitleleri. Ýnsan oldürmenin büyük
bir suç ve büyük bir günah olduðu akýllarda ve vicdanlarda sanýldýðý
kadar yer etmemiþ anlaþýlan; ya da bu suç ve günahýn aðýrlýðý, sorumluluðu günlük hay huy içinde bastýrýlmaya, normal geliþmelerin sonuçlarý
gibi ele alýnmaya çalýþýlýyor. Eðer toplumca insan hayatýna önem verseydik, adam öldürmeyi haklý ve mazur gösterecek hiçbir nedeni bu kadar
kolayýndan geçerli saymazdýk ve bu tavrýmýzý, tarihi sarayýmýzý bir
büyük düðün organizasyonu ertesi çöplüðe dönmüþ görünce haklý olarak
büyük tepki gösteren tarihi miraslara saygýlý ve özenli biri gibi içimiz
yana yana ortaya koyardýk. Bunu yapamadýðýmýz, insan canýnýn ve hayatýnýn kutsallýðýný unuttuðumuz ya da ona gereken saygýyý ve önemi
veremediðimiz için insan haklarý, demokrasi gibi kavramlar, herkesin
önce ve yalnýz kendi baþý sýkýþýnca öne sürdüðü, kullandýðý sloganlar
olmaktan öteye gidemiyor. O anlamlý sözün dediði gibi: “Düzenler
deðiþmeden insan deðiþmelidir”
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR

Dünyada nefsanî
hareketleri yapmak
çok kolay, vicdanî
hareketleri yapmaksa
zordur. Feragât ister,
fedakârlýk ister,
yorulmak ister,
ümitsizliðe
düþmemek ister.
Hattâ bazen iyiliðine
çalýþtýðýmýz adam
bunu anlamayýp sizin
kötülüðünüze
çalýþacaktýr.

Dr. Refet Kayserilioðlu

Nefis Denetlemesi
Mahkemesi
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Özden - Nefis
denetlemesinin örnek
olaylar üzerinde uygulamasýný yapmýþtýk. Bu iþi
yaparken çok tarafsýz
hareket etmenin, olaylarý
iyice inceleyip, doðru bir
tahlilini yapmanýn zorunluluk olduðu aþikârdýr.
Sonra da hiçbir tesir altýnda kalmadan vicdani
bir karar vermek zorunluluðu var.
Nefis denetlemesinden
en az hatalý veya bize
göre en doðru kararý
almak için bu þartlara
uymanýn dýþýnda, bol bol
egzersiz yapmamýz
lâzýmdýr. En iyisi her
akþam yataða girince o
gün karþýlaþtýðýmýz olaylar karþýsýndaki davranýþlarýmýzýn bir denetlemesini yapmaktýr.
Davranýþlarýmýz vicdana
uyuyor muydu, yoksa
nefsanî arzularýmýza mý
uymuþtuk? Bunu
yapacaðýmýz nefis
muhakemesinde iyice
tahlil edip bir karara
baðlamamýz lâzýmdýr.
Bunu bir alýþkanlýk
haline getirirsek, nefis
denetlemesinde büyük
bir beceri ve kolaylýk
kazanýrýz. Ve süratle
karar vermeye baþlarýz.

3
Erdem - Her akþam
bunu yapmamýz mümkün
mü? Genellikle akþamlar
yorgun, argýn yataða
düþüyorum. Baþýmý
yastýða koymamla uyumam bir oluyor. Halbuki
nefis denetlemesi yapmam için en az 15
dakikaya ihtiyaç var.
Özden - Nefis
denetlemesi o kadar hayati bir mesele ki
gerekirse bunun için 15
dakikayý, hattâ daha
fazlasýný ayýrmak
lâzýmdýr. Fakat alýþkanlýðýmýz geliþtikçe, bir
kolaylýk ve sürat kazanacaðýmýz da þüphesizdir. Çünkü nefis denetlemesi bizi nefsaniyetin
kucaðýndan kurtarýp vicdanýn emrine veren
böylece de hýzlý tekâmülümüzü saðlayan ve bizi
ebedi ve büyük mutluluða yaklaþtýran bir
husustur.
Erdem - Bu sözler
insaný biraz ürkütüyor.
Nefsaniyetten kurtulacaðýz ve ebedi mutluluða
kavuþacaðýz. Bu sözler
adeta dünyadaki zevk
aldýðýmýz þeylerden
uzaklaþacaðýz ve ölüme

yani ebedi hayata ulaþacaðýz gibi bir mânâ taþýyor. Ýnsan da ister istemez ben daha dünyanýn
tadýný çýkartmadým, þimdiden ölmek de istemiyorum, gibi bir tepki
göstermek istiyor.
Özden - Nefis
denetlemesi bütün zevklerden uzaklaþmak
demek deðildir. Nefsini
dizginleyen, nizama
sokan insan, dünyadan
zevk almýyor mu sanýyorsunuz? Böyle bir
adam sýrasýnda sizden
çok daha mesut olabilir.
Çünkü nefsaniyetini tatmin ile gerçek mutluluða
ulaþacaðýný sanan birisi
her an korku ve endiþelerle boðuþurken ve vicdan azabýnýn karanlýklarýnda bunalýrken, vicdani hareket eden birisi
gölgesiz ve pürüzsüz bir
huzur içinde yaþar.
Nefsani düþünen ve
vicdani düþünen iki kiþi
ayný eðlenceye gitseler,
vicdani hareket edenin
hazzý daha ve daha
devamlý olur. Nefsani
hareket edenin ise kýsa
bir zaman sonra içini
endiþe bulutlarý kaplar.
Vicdani hareket etmek
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dünyadan elini eteði çekmek mânâsýna gelmez.
Sonra sonsuz mutluluða
yaklaþmak demek hiçbir
zaman ölüme yaklaþmak
demek deðildir. Ýnsan
dünyada yaþarken de
sonsuz mutluluða ulaþabilir. Buradaki sonsuz
mutluluk, artýk hiçbir
þeyle gölgelenmeyen,
gittikçe artan mutluluk
demektir. O da iyi ve
vicdani davranýþlarý
huy edinen, kendi nefsinden önce baþkalarýna
hizmeti amaç edinen
insanlarýn ulaþacaðý bir
durumdur.
Erdem - Evet, þimdi
daha iyi anladým.
Dünyadan el ayak
çekmeden, egoistçe
davranýþlarý býrakmak
manâsýna kullanýyorsunuz. Tabii hem egoistçe davranýþlarý býrakmak, hem de sencil
davranýþlarý artýrmak
suretiyle sonsuz mutluluk
denilen bu duruma yaklaþýlacak demektir.
Þimdi nefis denetlemesi üzerinde benim doðru
bir karara varamadýðým
bir olay vardý. Size ondan bahsetmek istiyorum.

Çocuklarýn ýslâhý ile
meþgûl bir yuvaya altý ay
önce bir çocuk getirilmiþ.
Elden gelen alâka ve terbiye çareleri bu çocuða
da esirgenmediði halde
çocuk bir türlü kötü huylardan vazgeçmemiþtir.
Hattâ hýrsýzlýk gibi kötü
huylarýný diðer çocuklara
da aþýlamaya baþlamýþtýr.
Bir gün iki çocuk müdüre çýkarak bu haylaz
çocuktan þikâyette bulunmuþlar: "Efendim, bu
çocuk bizim öteberimizi
çalýyor, bize zarar veriyor. Sonra arkadaþlarýmýza da kötü örnek
oluyor. Biz hepimiz daha
yeni iyi hareketlere
alýþmýþ durumdayýz. Bu
hareketleri bizi zor duruma sokuyor. Onu biz
aramýzda istemiyoruz.
Bunu yurttan çýkartýn"
demiþler. Müdür burada
düþünüyor bir doðru
karara varamýyor. Ben de
düþündüm, çok karýþýk
taraflarý var meselenin.
Þimdi sizin düþünce ve
kararlarýnýzý öðrenmek
istiyorum.
Özden - Burada karar
vermek zorunda olan
müdür hâkim rolünü alacaktýr. Davacý: Ýki çocuk.

Sanýk: Islâh olmayan
çocuk. Dava mevzuu:
Islâh olmayan ve diðer
çocuklara hem zarar
veren, hem de kötü örnek
olan çocuðun yurttan
atýlmasý meselesi.
Müdür düþünüyor, bu
çocuða da diðer çocuklara gösterdiðim alâkayý
gösterdim, ama bu adam
olmuyor. Kendisini diðer
çocuklarýn yerine koyuyor. Onlarýn tarafýndan
düþününce: "Bu çocuk
kötü örnek oluyor, bizim
ahlâkýmýzý bozuyor.
Ayrýca bize zarar veriyor" diyorlar. Fakat
hâkim kendisini bir de
sanýk durumunda olan
ýslâh olmayan çocuðun
yerine koyuyor. O da
diyor ki: "Evet ben
kötülük yapýyorum.
Bunlarýn kötü olduðunu
bildiðim halde
vazgeçemiyorum. Bu
yurda ýslâh olurum sevinciyle ve ümidiyle gelmiþtim. Fakat burada bana
gereði kadar alâka gösterilmedi. Ne yapacaðýmý
bilemiyorum, ben de bu
kötü huylardan vazgeçip
arkadaþlarýmýn arasýna
karýþmak istiyorum. Çok
üzülüyorum. Ama benim
terbiyemle alâkalý kim-
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seler de vazifelerini yapmýyorlar. Beni silkip
atmak istiyorlar. Atýlýnca
daha kötü olacaðým.
Belki de ýslâh olmak
ümidini ve þansýný da
tamamen kaybedeceðim"
Bu beyan karþýsýnda
müdür kendi kendisine
þunu sormak zorundadýr:
"Acaba biz bu çocuða
lâzým gelen bütün ihtimamý gösterdik mi?"
Eðer bütün yapýlacak
þeyler yapýlmamýþsa
burada müdür sorumlu
durumdadýr. O takdirde
davamýzda sanýk, davacý
yerine geçmiþ, hâkim
durumunda olan müdür
ve diðer çocuklar sanýk
durumuna geçmiþlerdir.
Bu neticeye raðmen
müdür çocuðu atmaya
karar verirse vicdani bir
iþ yapmamýþ olur. Bilâkis
nefsanî bir harekette
bulunmuþ, biraz daha
yorulmayý göze almamýþ
olur.
Erdem - Müdür her
þeyi yapmýþ da yine netice alamamýþsa, o zaman
sorumluluðu kalmayacaktýr.
Özden - Eðer bu çocuk
normal bir çocuksa, yani
deli veya aptal deðilse,
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biraz lâftan anlar tarafý
varsa mutlaka ýslâh olacaktýr. Yapýlacak þeyler
bitmemiþtir. Ona cesaret
verecek, nefsine güven
verecek tarzda muamele
edilir, daha fazla sevgi ve
þefkat gösterilirse mutlaka kendisini toparlayacaktýr. Bugün Islahhanelerde geri zekâlý
çocuklar bile durumuna
göre nizama sokuluyor.
Hemen ümitsizliðe kapýlmamak lâzýmdýr.
Erdem - Öyle durumlar oluyor ki, onlarda
netice almak cidden çok
zor oluyor. Ýnsan býkýyor,
usanýyor ve çaresiz kalýyor.
Özden Dostum
dünyada nefsanî hareketleri yapmak
çok kolay,
vicdanî
hareketleri
yapmaksa
zordur.
Feragât ister,
fedakârlýk
ister, yorulmak ister,
ümitsizliðe
düþmemek
ister. Hattâ

bazen iyiliðine
çalýþtýðýmýz adam bunu
anlamayýp sizin
kötülüðünüze çalýþacaktýr. Bize zarar vermesini
önlemeye çalýþýrken, bir
yandan da yine ona hatalarýný göstermeðe çalýþmak vazifemizdir. Ama
bu hatasýný göstermenin
metodu bazen sert olur,
bazen yumuþak olur. Her
iki halde de o þahsa karþý
sevgi duymak ve onun
ýslâh gayesinden ve
niyetinden ayrýlmamak
icap eder. Böyle hareket
ettiðimiz veya edebildiðimiz zaman hakiki büyük adamlarýn ve hýzla
tekâmül edenlerin arasýna karýþmýþ oluruz.
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Gaflet Uykusundan
Uyanmalýyýz
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog
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WÝLSON ODASINDA
CAN ÇEKÝÞEN ÇEKÝRGELER
Dr.Bedri Ruhselmanýn Ruh ve Kâinat
kitabýnda bilimsel bir parapsikoloji
deneyini ilk okuduðumda çok heyecanlanmýþtým. Hazýrlanýþý ve yapýlýþý hayranlýk vericiydi. Sonucu da o derece
baþarýlý olmuþtu.
1933 yýlýnda ABD'li Dr. R.A. Watters
tarafýndan yapýlan bu çok ince düþünülmüþ ve planlanmýþ deney kýsaca
þöyle: Laboratuar deneylerinde atom
altý parçacýklarý fotoðrafla tespit edebilmek için Wilson sis odasýndan yararlanýlýr. Bu odada iyonlarýn su buharýný
üzerlerine çekip yoðunlaþmasý ve
görünür hale gelmesi fizikçilerin çok
iþine yarar. Ýþte Dr. Watters bu tekniði
bambaþka bir amaçla kullanýp o dönemde klâsik spirtüalistler tarafýndan
çok tartýþýlan bir konuya neredeyse son
noktayý koymuþtu.
Madde ötesi olduðundan deney âletleriyle tespit edemediðimiz ruhun katý
bir maddeye, örneðin bedenimize
baðlanýp etkileþim yapabilmesi nasýl
mümkün olabilir? Yüzyýllardýr filozoflarca tartýþýlan bu konuya klâsik
spirtüalistlerin getirdiði cevap fikir
olarak çok tatmin edici. Ýddialarý þu:
Ruh ile beden arasýnda aracýlýk yapan
"perispri" denen yarý madde yapýsýndaki bir oluþum daha var. Ölüm sonrasýnda da perispri ruhla birlikte yoluna
devam eder ve öte âleme birlikte giderler. Çift bedenlenme olaylarýnda; ya da
öte âlemdeki ruhlarýn geçici bedenlerle
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materyalize olarak hayaletler, fantomlar þeklinde görünmesi olaylarýnda iþte
biz aslýnda
perispri ile
karþýlaþmýþ
oluyoruz.
Nobel ödüllü
fizik kimya
profesörü Sir
William
Crookes'un
19.yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda ziyaretçiler
önünde yaptýðý
deneylerde
çektiði ve kitaplarýnda hâlâ
görmekte
olduðumuz
hayaletler ve
Bu resim Sir William Crooks tarafýndan
ruh fotoðrafmagnesium ýþýðý kullanýlarak çekilmiþtir.
larýný da klâsik Medyum Florence Cook trans haline
girince sandalyeden yere kaymýþtýr.
spirtüalistler
Perispirinin
bilimsel bir kanýtý olarak yýllarca öne
sürmekte idiler.
Ýþte Dr. Watters bu tartýþmalara laboratuar deneyleriyle bilimsel bir yanýt
verilmesinin en doðru yöntem olacaðýný düþündüðünden 1933 yýlýndaki o
muhteþem, o hayranlýk uyandýrýcý
deneyini yapmýþ ve elde ettiði
sonuçlarý Barselona Uluslararasý
Spiritizma Kongresine bir rapor olarak
sunmuþtu.
Doktorun hazýrladýðý Wilson
Odasýnda bu defa atomaltý parçacýklar
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deðil zavallý çekirge, kurbaða, kelebek
ve fareler vardýr. Zavallý diyorum,
çünkü bu hayvancýklarla Wilson
Odasýnda deney yapýlýrken önce uyuþturuluyorlar ve sonra pamuða sürülmüþ
eter içine býrakýlarak ölüme terk ediliyorlar. Doktorun amacý apaçýk: Deney
odasýnýn tabanýnda ölmekte olan deney
hayvancýklarýnýn bedenlerinden ayrýlan
perispirilerini, üzerlerinde su buharýnýn
yoðunlaþmasý ile görünür hâle geleceðinden acaba fotoðrafla tespit edebilir miyim?
Bu nedenle hayvanlar aþaðýda can
çekiþirken sis odasýnýn su buharý ile
dolu üst tabakalarý sürekli fotoðraflar
çekilerek kontrol ediliyor. Sonuç
muhteþem!..
Birer birer eterle ölüme götürülen 50
çekirgenin 14’ünün, fotoðraf plâklarýnda, týpatýp ayný ölçülerde çekirge hayalleri görülmüþtür. Bu 14 çekirgenin
gerçekten ölmüþ olduklarý da sonradan
tespit edilmiþtir. Diðer çekirgelerin ya
erken ya da geç ölmelerinden dolayý
fotoðraflanamadýðý düþünülmüþ; ayný
deney kurbaða, fare, kelebekler için
tekrarlanýnca yine bu canlýlarýn týpatýp
ayný ölçülerde kendi hayallerinin
fotoðraflarý elde edilmiþtir. Yani
hiçbirinde örneðin kurbaða ölürken
çekirge belirmemiþtir.
Böylesine bilimsel bir deneyle haklý
çýkmanýn gururuyla, göðüslerini gere
gere klâsik spirtüalistler þimdi artýk:
"Ýþte perispiri diye rahatça konuþmaya
baþlamýþlardý.
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Bu deneyi ilk okuyuþumdan 1-2 yýl
sonra 1960'ýn ilk aylarýnda Metapsiþik
Derneði lokalinde perispiri konusundaki halka açýk konferansý benim vermem istenmiþti. Bu konularda bilgi ve
deneyim olarak çok birikimli dernek
baþkanýmýz aðabeyim Dr. Refet
Kayserilioðlu hemen yanýbaþýmýzda
olduðundan; konferanslara rahat bir
atmosferde çýkýyorduk. Takýldýðýmýz,
bocaladýðýmýz, dinleyicilerin sorularýna
cevapsýz kaldýðýmýzda hemen müdahale ederek imdadýmýza koþacaðýnýn
bir rahatlýðýydý bu!...
Ýlk okuyuþumda beni çok heyecanlandýrýp hayranlýða garkeden bu
deneyin klâsik spirtüalistlerce anýnda
perispiri diye yorumlanmasýna fazla
kafayý takmamýþtým ama þimdi konferansa hazýrlanýrken biraz daha derin
düþününce, kafamý kurcalayan çok
problemle boðuþmaya baþlamýþtým.
Öyle ya, yarý maddi diye tanýmlanan ve
bildiðimiz maddelerin çok ötesinde
süptil, ince bir oluþumdaki perispirinin
katý bir madde kalýbýna girip belirli bir
þekil almasýný mühendis kafa ile
düþününce aklýma sýðdýramýyordum.
Býrakalým yarý maddi incelikteki
perispiriyi, maddenin elektomanyetik
foton parçacýklarýnýn bile belirli bir
þekli olmayýp uzayýn her noktasýnda
titreþip durduklarýný biliyorduk. Hattâ o
kadar uzaða gitmeye gerek yok
sývýlarýn, gazlarýn bile belli bir þekli
yokken perispirinin bir madde kimliðine bürünmesini açýklamak çok zor
geliyordu bana...
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Kitapta Ruhselman'ýn yorumlarýnda
da bir netlik yoktu. Baþvurduðum
baþkanýmýzdan ve bilgisine güvendiðim
dernek arkadaþlarýndan da içimi rahatlatan bir cevap gelmemiþ, konferans
günü de adým adým yaklaþmaya
baþlamýþtý.
REHBER VARLIÐIN CEVABI
Dr. Bedri Ruhselman'ýn Mukadderat
ve Ýcabat kitabýnda Mustafa Molla,
Kadri, Þihap, Akýn gibi isimlerle hem
anlatým hem anlam olarak olaðanüstü
bilgiler veren rehber varlýklarýn
mesajlarýný inceleyerek ve Ruhselman'ýn özellikle Ruh ve Kâinat kitabýndaki bilimsel açýklamalarýný okuyarak
ruhlarla iletiþim kurulabileceðine
geçmiþ yýllarda inancým pekiþmiþti.
1955 yýlýnda Metapsiþik Derneðine
öylesine gelen 40 yaþlarýndaki ilkokul
eðitimi bile olmayan bir batý Anadolu
köylüsü Mazhar Öðüt'le Bedri
Ruhselman'ýn operatörlüðünde bir
küçük grup içinde yapýlan medyumluk
çalýþmasýnda, kendini "Bir Dost" diye
tanýtan rehber varlýktan alýnan bilgiler
bugün için de yarýn için de aklýmýzý
çalýþtýracak hikmet ve uyarýlarla dolu.
Bunlarý okuduðumda inancým daha da
kuvvetlenmiþti. Aðzýndan dökülen þu
ilk cümlelerde bile düþünmek isteyenlere büyük ipuçlarý var.
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"Ey Allahýn garibi, bana bak
söylüyorum dinle. Hayat bir
uçsuz bucaksýz deryadýr, ruh
coþkun âlem, namütenahi iç içe;
madde içinde madde, ruh içinde
ruh incele incele gidiyor her
yerde. Ýçte deðil, dýþta deðil, her
yerde tabakalarla kademeler
teþkil ediyor."
Celsenin ilerleyen bölümlerindeki
sadeleþtirerek aktardýðým þu sözleri de
aradan 50 yýl geçmesine raðmen
kýymetini belki de artýrarak sürdürmeye
devam ediyor:

"Geçen Buda'lar buradan
geçti, gelen Buda'lar nereden
gelecek? Ey gerçeklerden haber
soran kiþi, dünya ihtiyarladý siz
daha çocukluktasýnýz.
Bilgisizlerin mantýðý, duygularýnýn kabalýðýndan; duygularýn kabalýðý, çocuk kalmýþ
olmalarýndandýr. Þimdi bunca
çocuk topluluðuna bir
TERBÝYECÝ gerek deðil mi?.."
Evet köylü kardeþimizin aðzýndan
duyulanlar bunlar. Bir yerde labirent
sözcüðünü kullandýðýndan celseden
sonra Dr. Refet Kayserilioðlu medyuma labirentin anlamýný sorunca aldýðý
cevap sadece þaþkýn bir bakýþ olmuþ.
Rehber varlýðýn veda cümleleri de
derin anlamlarla yüklü:
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"Niçin ihtiras kötüdür ey dost
bilir misin?.. Evet, ihtiras bir
kuvvettir fakat o kuvvet nefsaniyet yolunda heder olursa
hebâ olmuþ, murdar olmuþ bir
nesnedir. Âlemde ise murdarlýk
ve pislik denen þeyin mânâsý
nedir?. Bir þey ne zaman pistir,
ne zaman temizdir? Çünkü bal
aðýza alýndýðý zaman temiz, yüze
sürüldüðü zaman pisliktir.
Gübre ona ihtiyacý olan yerde
temizdir. Fakat sizin yataðýnýzda
veya cebinizde olduðu zaman
pisliktir. Ýþte böylece
HER PÝSLÝK YERSÝZLÝKTÝR.
HER YERSÝZLÝK PÝSLÝKTÝR.
Son olarak söyleyecek sözüm
þudur: Ey dost, Ýyiliðe harcanan
ihtiraslarla ancak medeniyet,
insanlýk, saadet bulunacak.
Allahaýsmarladýk."
Evet, bütün bunlarý okumuþ, iþitmiþ
üzerinde yeteri kadar düþünmüþ ve
medyumlar aracýlýðý ile rehber varlýklardan insanlýða yararlý bilgiler alýnacaðýna kani olmuþtum. Hele 1959 un
son aylarýnda beraber büyüdüðümüz
çok yakýn akrabam üniversiteli gencin
medyumluðu ile yapýlan bilgi çalýþmalarýnda bizzat bulunduðumdan bu
kanaatim daha da perçinlenmiþti.
Medyumu bilgi düzeyi açýsýndan en
yakýn tanýyanlardan biri olduðumdan,
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transa girdikten sonra onun aðzýndan
duyduðum yepyeni bilgilerle dolu sözleri ancak üstün bir varlýktan alýnmýþ
olabilirdi.
Ýþte konferansýmýn yaklaþtýðý günlerde kafamý kurcalayan ve kimseden
de inandýrýcý bir cevap alamadýðým
sorumu; son çare olarak küçük bir grup
arkadaþla aðabeyimin operatörlüðünde
yapýlan bu celselerde rehber varlýða
sormak zorunda kalmýþtým. Aldýðým
cevap hem kuþkularýmý doðrulamýþ
hem de Wilson odasýndaki deney
sonuçlarýnýn bana çok doðru gelen
gerçek bir yorumunu yapmýþtý. Verilen
bilgide özetle o fotoðraflarda ölmekte
olan hayvanlarýn týpatýp görülen hayaletlerinin gerçekte perispiri olmadýðý,
çünkü perispirinin katý bir madde þekline bürünemeyeceði açýklýkla ortaya
konmuþtu. Peki ne idi ?. Rehber varlýk
buna çok açýk bir yorum getirmiþti.
Bedenleri ile ilgisi kesilmekte olan
hayvanlarýn ruhlarýnýn; perispirileri
aracýlýðýyla hep eskiden beri alýþýk
olduklarý gibi, ayný kalýpta tesirler göndermeyi sürdürdükleri; ancak bedenleri
eterden dolayý ölmekte olup alýcýlýk
yeteneðini yitirdiðinden, bu bedenleri
kalýbýnda gönderilmekte olan vibrasyonlarýn, çevredeki daha ince, daha süptil, organik inorganik maddelerden
geçici bedenler oluþturduðu,
fotoðraflarda görülenlerin de bunlar
olduðu söylenmiþti. Ölüm tamamen
gerçekleþtiðinde hayvan ruhlarý çoktan
baþka yere gittiðinden bu hayaletlerin
oluþmasý artýk sona eriyordu. Cevap
beni tam tatmin ettiðinden konferan-

SEVGÝ DÜNYASI

sýmý gönül rahatlýðý ile vermiþ ve
rehber varlýðýn bu cevabýný da dinleyicilerle paylaþmýþtým.
MEDYUMLUK ÇEÞÝTLERÝ
Ancak söz buraya gelmiþken çok
önemli bir gerçeðin altýný mutlak
çizmek zorundayým. Pek çok ruhsal
varlýkla kurulan iletiþimde, bizim
telepati medyumu, sezgi medyumu
dediðimiz þekilde yalnýzca düþünce
aktarýmý yoluyla bilgi alýnmaktadýr.
Yani medyum rehber varlýktan telepatik yoldan aldýðý bilgileri anladýðý ve
anlatabildiði kadarý ile bizlere aktarmaktadýr. Yakýným olan üniversiteli
gençle yapýlan celseler de bu özellikte,
yani telepati medyumluðu tarzýnda
olduðundan trans esnasýnda bizlere
kendi kelime ve lisan yeteneði
çerçevesinde bilgi aktarabildiðini
açýkça görüyordum. Ama yukarýdaki
cevapta görüldüðü gibi hepimizin bilgisini aþan gerçeklere kýsa yoldan
eriþmek bizler için yine de büyük bir
sevinç kaynaðý oluyordu. Hele bir de
"Bir Dost" adýyla köylü kardeþimizin
aðzýndan onu bir mikrofon gibi kullanarak kelime kelime aktarýlan enkarnasyon medyumluðu þeklindeki celselerin kýymeti bir kat daha artýyordu.
Sonraki yýllarda "Bizim Celselerimizde" enkarnasyon medyumluðu ile
aldýðýmýz bilgiler hepimizin hayat
görüþünde devrimler yaratmýþtý.
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KILAVUZUMUZ:
AKIL VE MANTIK
Burada yine bir noktanýn altýný
çizmek hayati önemde. Ne tür
medyumlukla alýnýrsa alýnsýn, bilgileri
mutlaka aklýn, mantýðýn, bilimin ve
ilâhi kaynaklardan gönderilen kutsal
metinlerdeki deðiþmeyen gerçeklerin
terazisinde tartmak zorundayýz. Bunlarý
yapmaz, sorgulayýcý, eleþtirisel mantýðýmýzý torbaya koyup öte âlemden
geliyor diye doðru yanlýþ her bilginin,
her kerametin peþine körcesine takýlýrsak; çýkmaz yollarda boþuna emek ve
zaman harcamamýz
Ýþten bile olmaz. Sapý samandan ayýrmak için kafamýzý sonuna kadar
çalýþtýrmak zorundayýz. Dualite
dünyasýndayýz, unutmayalým ki hepimizi Sevgisinden Vareden'in yüce
meleklerinin yanýnda, bizleri yoldan
çýkarmak için izin ve ruhsat verdiði
Ýblis ve vesvese verenler de var.
Rehber varlýk bilgilerine kulaðýmýzý
týkayarak sapý samandan ayýrma zahmetine hiç girmemek kendimizi her
türlü riskten uzak çabasýz, durgun bir
düþünce tembelliðine mahkûm etmek
de tamamen bizim seçimimize baðlý.
Evet, mahsule el uzatmayarak samandan kurtulmuþ oluruz ama kuþkusuz ki
gýdamýz olacak tahýl tanelerinden de !..
Olan biten hiçbir þeyi umursamadan,
yýkýlýp yok olmakta olan dünyamýza
aldýrýþ etmeden, 800 yaþýndaki
Mevlâna'mýzýn tâ o zamanlardan
"Þimdi yeni þeyler söylemek lâzým"
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sözlerine bile kulak asmadan yüzyýllarýn pasýyla üstü örtülmüþ, baþý sonuna
uymayan kopuk kopuk bilgilerle günlerin getirdiðince öylesine bir yaþam
sürmek tamamen bizim tercihimize
baðlý.
Ama bu kýsýr yolda donup kalmak
istemeyenler için; Yaratanýn katýndan
gönderilmiþ kutsal metinlerden çýkarýlacak deðiþmeyen ahlâk prensiplerinin
yanýsýra, bugün insanüstü rehber varlýklardan dünyanýn dört bir yanýnda adeta
çaðlayanlar gibi akmakta olan bilgilerden yararlanmak da artýk avucumuzun
içine kadar geldiðinden çok kolaylaþtý.
Ard arda yayýmlanan kitaplar ve
Internet hepsini odamýza kadar taþýdý.
Ýþte bunlardan biri de 19 yýldan beri
ABD Kaliforniya'da þimdi 60'lý
yaþlarýný sürmekte olan Lee Caroll
isimli bir ses mühendisi aracýlýðýyla
Kryon (Krayan) isimli rehber varlýktan
alýnan bilgiler. Dünyanýn pek çok
tarafýnda bilgiler veren, Birleþmiþ
Milletlerde bile 5 celse yapan Kryon'ýn;
Hz. Ýsanýn daðdaki vaazýnýn güncel
yorumlarý üzerine dergimizde pek çok
yazým yayýnlanmýþtý biliyorsunuz.
Akaþa yayýnlarýnca basýlan onun 9
çeviri kitabý o kadar ilgi gördü ki baský
üzerine baský yaptý, seyyar tezgahlarda
(korsan kitap tezgahlarý kastedilmemektedir) bile sergilenme þansýna
kavuþtu. Kamuoyumuzca bu kadar benimsenmiþ olan Kryon'ýn önemli
mesajlarýnýn yorumlanmasý ve aralarýnda baðlar kurulmasý için gelecek sayýdan baþlamak üzere dergimizde bir dizi
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yazý yayýnlamakta yarar görüyorum.
Telepati medyumu olan Lee Caroll'a,
Kryon'ýn düþünce iletiþimi yoluyla gönderdiði bilgileri doðru
aktarmasý
konusunda
zaman zaman
uyarýlarda
bulunduðunu
kitaplarýný
okuyanlar
hatýrlayacaklardýr. Biz de
bu yorumlarý
yaparken
Lee Carroll
mesajlarý
geçmiþ bilgilerimizin ince terazisinde
tartmayý asla ihmal etmeyeceðiz.
Ayrýca medyumun ve bilgilerin esas
hedef kitlesi olan batý dünyasýnýn
düþünce odaðýna ve hayat görüþlerine
doðru teþhis koymaya çalýþarak alýnan
rehberlik bilgilerinden, eleþtirisel bir
mantýk ve sorgulama ile doðru sonuçlar
çýkarmaya çalýþacaðýz.
Günümüz dünyasýnda rehber varlýk
bilgilerine neden büyük ihtiyaç içinde
olduðumuzu ve onlara hangi yöntemlerle yaklaþmamýz gerektiðini iki yýl
önceki bir yazýmda uzunca anlatmýþtým. Gelecek sayýda baþlayacaðým
diziye bir önsöz özelliðinde olan bu
yazýmý tekrar yararýnýza sunuyorum:
Geçmiþte Hz. Ýsa' dan yüzyýllar sonra
bile olsa Hristiyan prensiplerini benimseyen Romalýlarýn nasýl uygarlýklar
kurduðunu ve saldýrgan barbarlarý nasýl
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uygarlaþtýrarak adam ettiklerini tarih
kitaplarýndan okumadýk mý? Hele Hz.
Muhammed'den baþlayarak Ýslâm
Uygarlýðýnýn 13'ncü, 14'ncü yüzyýla
kadar bilimde, teknikte, toplum
yaþamýnda ne güzellikler ortaya koyduðunu hatýrlarsak; doðru uygulanan
ilâhi ahlâk kurallarýnýn toplumlarý nasýl
uygarlaþtýrdýðýnýn sevincini coþkuyla
yaþarýz. Mevlâna'lar, Yunus'lar kendiliðinden ortaya çýkmadý. Arkalarýnda
böyle bir uygarlýk olmasaydý bütün
insanlarý kucaklayan o büyük gönüller
ve aþkla, insan sevgisiyle tutuþmuþ o
emsalsiz dizeler nasýl ortaya çýkardý:

Müslümanlýðýn , kâfirliðin
dýþýnda bir ova.
Uçsuz bucaksýz ovada
sevdamýz uzar gider,
Anlayan vardý mý
usulca baþýný kor.
Ne Müslümanlýða yer var,
ne kâfirliðe yer.

kalýplaþtýrýlarak yaþanan deðil, gelenek
ve görenek haline getirilen bir meta
haline sokulunca iþin rengi deðiþti.
Hamursuzlar, paskalyalar, Noeller,
mevlitler, kandiller... iyi, hoþ ama hani
gönüllerdeki o eski coþku, hani Yunus

Yunus Emre (1241-1321)

Mevlâna

Sen sana ne sanýrsan
ayruða da onu san,
Dört kitabýn mânâsý
budur eðer var ise...
Yunus Emre
ÖÐRETÝLER KALIPLAÞIP,
GÖNÜLLER KURUYUNCA
Gelgelelim köprülerin altýndan sular
hýzla akýp, yüzyýllar birbirini
kovalarken, önceleri o büyük uygarlýklarý yaratmýþ olan dinler, dondurulup

gibi tüm insanlarý kucaklayan, þeraitte
evliya deneni âsi diye niteleyen o sevgi
çaðlayaný:
"Yetmiþ iki millete
bir göz ile bakmayan
Þer ile evliyaysa,
hakikatle âsidir"
Yüzyýllar boyunca dünyanýn her
tarafýndaki sahte dindarlar; düþmanlýklar, gafletler, türlü hüner ve çýkarla
ortaya konan fesatlar ve kinler
sergileyegeldiðinden önce düþünen
kafalar, sonra adým adým büyük insan
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topluluklarý inkârcý, materyalist bir
hayat görüþüne yuvarlanýverdik. Þimdi
bütün þiddeti ve dehþetiyle bunu dünya
çapýnda yaþamaktayýz. Rehber varlýk,
bu tespiti ne çarpýcý ortaya koyuyor:

kavgayý, ayrý ayrý, bölük bölük birbirine düþman gruplarý ortadan kaldýrmadan bizlere rahat yok.
Ve aksi halde hepimize çok yazýk
olacak:

"Þimdi insan kaygusuzca
yaþýyor: Varoluþundan bugüne
neden geldiðini bulamadýðýndan.
Þimdi insan kaygusuzca
yaþýyor, onunla beraber,
onun hayrýna olaný bulup
almadýðýndan.
Þimdi insan sýkýntýda: Þerre
hep yakýn olduðu için.
Þimdi insan dertli ve þimdi
insan þaþkýn O'nu Sevgisinden
Varetmiþ Olan'ý unuttuðu için!.."

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

Yok ettiðimiz çevremizle ve yýðdýðýmýz nükleer silâhlarla topyekûn
mahvolmanýn sýnýrýna dayanmýþken;
inancýmýzý tazelemeden, gönüllerimizi
arýtýp kendimizi baþtanbaþa deðiþtirmeden sadece makyaj önlemleriyle kurtuluþa kolayýndan ulaþabileceðimiz ham
hayalinden vazgeçmeliyiz. Ýnsanlýk,
tarihinin en buhranlý dönemini
yaþarken, alýþageldiðimiz: "Beþ dakikada Beþiktaþ", "üç pas, bir gol" köþe
dönücülüklerinin sýrasý hiç deðil.
Aþaðýdaki bildiride açýklýkla ifade
edildiði gibi, gönüllerimize O'nun
ahlâk prensiplerini sindirip, yalaný,

ÇIKIÞ YOLU NEREDE?
Âlemlerin Rabbine bilgiyle, akýl ve
mantýkla inanýp, O'nun doðru yaþam
kanunlarýný içimize sindirip, davranýþlarýmýzla örnekler sunmadan rahatlýk
yok bizlere. Ýyi ama nasýl olacak bu?
Toprak, su kirlenince doðal yollarla
(bakterilerle, buharlaþmalarla) otomatik
olarak kendiliðinden arýnýyor. Ama
þimdi bizler çok büyük sýkýntýlar,
bunalýmlar, zorbalýklar, yoksunluklar
içinde tükenmiþ, aþaðýdaki bildiride
ifade edildiði gibi, tecrübelerden ders
alamayacak kadar gönülleri zorlanmýþ
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bizler, kendimizi baþtanbaþa nasýl,
deðiþtirebiliriz ki? Üstelik 7 uyuyanlar
örneðinde gördüðümüz gibi aradan 300
yýl bile geçse bu, kendiliðinden olamýyorken;

"Toprak; yalnýz kendinden
verdiðini geri alýnca, yine
kendine dönüþtürür, yabancýyý
kabul etmez.
Su, ne olursa olsun ona
yabancý, sonradan ek, yine
ayýrýr; gider gelir tertemiz olur
pek.
Gönül; ne suya, ne de topraða
benzer.
Saflýðý zorlanmýþsa çok,
tecrübeden akIa gideni ezer."
OYUNUN ÝNCELÝKLERÝN
BÝZLERE KÝMLER ÖÐRETECEK?
Ýnsanlýk böyle zor bir serüvenin içine
yuvarlanývermiþken, göklerdekiler; "Ne
halleri varsa görsünler" kayýtsýzlýðýyla,
bizleri kuru baþýmýza býrakýp, tribünde
seyirci mi oldular?!.. Evet görev bizim,
top bizim ayaðýmýzda, oyunu biz
oynayacaðýz ama bunun bir antrenmaný, teknik direktörü, masörü, doktoru, kulübü, baþkaný.. da mý yok?
Oyunun inceliklerini bizlere kimler
öðretecek?!..
Yaradan'ýn ilk insan Âdem'den beri
tüm peygamberlere gönderdiði Ýslâm
dini Hz. Muhammed ile tamamlandý.

15
Artýk yeni bir din gelmeyeceðini ve
son Nebi Hz. Muhammed ile dinsel
vahiy döneminin kapandýðýný biliyoruz.
Öyleyse insanlara Yüce Âlemden
yapýlacak yeni yardýmlarýn yeni bir
Nebi, yeni bir din ve mezhep gönderilerek deðil, bambaþka bir yöntemle
olmasý gerektiði apaþikâr ortada. Bu
yeni el uzatma, insanlýðýn ulaþtýðý bilgi
ve akýl seviyesine uygun olarak bilimsel yöntemlerle, sýnamaya, irdelemeye
açýk, özgürlüklere saygýlý,katý kurallardan uzak,mantýðýn ve saðduyunun
ýþýðýnda yapýlýrsa ancak baþarý kazanabilir. Bu nedenle tek merkezden gönderilen ve sadece belli bir gruba hitap
eden öðretilerle yetinilmemeli;
dünyanýn her tarafýndaki çok deðiþik
toplumlara onlarýn ihtiyacýna ve diline
uygun bilgilerle çeþitlendirilmeli, hepsi
bir araya getirildiðinde ayný sevgi ve
ayný birlik özünün deðiþik versiyonlarý
ortaya çýkmalýdýr. Böylece birbirinden
tamamen habersiz ayrý ayrý yerlerde
bilgilendirilen ve gönül eðitiminden
geçirilen gruplar gün gelip bir araya
gelince, deðiþik yöntemlerle de olsa
ayný doðruluk, iyilik, çalýþma, bilgi ve
sevgi basamaklarýndan geçirilerek
olgunlaþtýklarýný ve çabucak eylem birliðine kavuþtuklarýný sevinçle göreceklerdir.
Aslýnda 150 yýldan beri parapsikolojik yöntemlerle insanlýk sürekli desteklenip durmuþtur ve artan bir hýzla
dünyanýn her tarafýndaki birbirinden
habersiz gruplar derin bir aydýnlanma
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ve gönül eðitimiyle rehber varlýklarca
yetiþtirilip, geliþtirilmektedir. 19'ncu
yüzyýlýn ortalarýnda iyice koyulaþan
materyalist hayat görüþüne bir alternatif sunmak için fizik medyumlarý
aracýlýðýyla, ruhun maddeye
hakimiyeti, öte âlemin varlýðý ve onlarla haberleþmenin mümkün olduðu
kanýtlanmýþ. Nobel ödüllü Fizik-Kimya
bilginlerini bile inandýran maddi
deliller, ispatlar ortaya konmuþtur. Ama
bununla yetinilmemiþ, deðiþik Rehber
Varlýklar aracýlýðýyla dünyanýn dört
tarafýnda, kaybolan o nurun yeniden
ortaya konmasý için ilâhi bilgiler insanlara yeniden hatýrlatýlmýþtýr.

SEVGÝ DÜNYASI

Bugün de parapsikolojik yöntemlerle binlerce yardým eli pek
çok yerde "pembe atlas
kumaþlar" dokuyup duruyor.
Dokuma tezgahlarý bütün
hýzýyIa çalýþýrken "pembe atlas
kumaþlarýn" yaný sýra "kara
kaba çuhalar" da dokunmuyor
mu acaba? Hiç kuþkusuz onlar
da dokunuyor. Dualite, ikilik,
O'nun deðiþmez yasasý.
Doðrunun yanýnda yalan; iyinin
yanýnda kötü; uyarýcý, aydýnlatýcý bilginin yanýnda baþý
sonuna uymayan, akla ve mantýða aykýrý abuk sabuk bilgiler!..
Bundan kaçýnýlmaz. Çok þükür
ki doðruyu eðriden ayýracak
geliþmiþ çok akýl var
yeryüzünde.
Tek ki egolara esir olmadan, benlik
çukurlarýna düþmeden; gerçeði, sadece
gerçeði öðrenmek için sürekli iþlemeye
azimli olsun. Bu gayretle yola çýkýnca
"Pembe Atlas Kumaþ"la, "Kara Kaba
Çuha"yý birbirinden ayýrmak o kadar
güç olmayacak!..

Noktalama
Ýþaretleri
Güngör Özyiðit, Psikolog

Her yer bir insanýn, her insan bir yerin malýdýr.
Ýnsanlar, yerlerinizi ve deðerinizi biliniz.
(Bizim Celselerimiz)

SEVGÝ DÜNYASI
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azý þeyler vardýr ki, kendi
baþlarýna bir anlam taþýmazlar.
Ancak anlamlý bir yazýlý metin
içine girdiklerinde, yerli yerine yerleþtirildiklerinde, metnin doðru okunmasý, iyi anlaþýlmasý ve tonlanmasý gibi
bir iþlevi üstlenirler. Varlýklarýyla
yazýya yol ve yön verirler.
Ýþte noktalama iþaretleri tam da böyle
bir görevi yerine getirirler.
Ýnsanlar da, týpký bu iþaretler gibi, yerlerini bulamadýklarýnda ve görevlerini
yapamadýklarýnda, kendilerini gereksiz,
varlýklarýný anlamsýz bulurlar.
Dýþlanmýþ olduklarýný hissederler.
Bunun sonucu olarak ya aþaðýlýk duygusu altýnda ezilirler; ya da kendilerini
diðerlerinden daha önemli göstermeye
yeltenerek, üstünlük taslayarak,
temeldeki yetersizlik duygularýný örtmeye çalýþýrlar.
Oysa gerçekte her insan bir yerin
adamý, her yer ise bir insanýn etkinlik
alanýdýr. Ýnsanlar yerlerini bulup,
görevlerini iþlediklerinde deðerleri ve
saygýnlýklarý ortaya çýkar. Öylece hem
kendilerine, hem de birbirlerine güven
duyarlar.
GÜVEN TAZELEME
KURULTAYI
Þimdi bu benzetmeyi tersine çevirelim. Her iþarete bir kiþilik ve kimlik
giydirelim. Kendi yerlerinin ve deðerlerinin iyice bilincine varmak için bir
"güven tazeleme" kurultayý düzenlediklerini varsayalým.

,

VÝRGÜL

Ýþaretlere adýný veren ve oybirliðiyle kurultay baþkaný seçilen
nokta, görev arkadaþlarýný sevgi
dolu gözlerle süzdükten sonra, ilk sözü
yakýn komþusu virgül'e verir. Virgül,
boynu hafif eðik bir þekilde kürsüye
gelir. Profilden bakýldýðýnda tam bir
virgül gibi durmaktadýr. Yazýlý metindeki görevine uygun, az bir duraklamadan sonra söze baþlar:
“Sayýn Baþkan, deðerli arkadaþlar,
bildiðiniz gibi bendeniz, yazýlý
metinlerde kýsa bir duruþu göstermek
için kullanýlan, kývrýk, kuyruklu bir
kardeþinizim.
“Birbiri ardýnca sýralanan eþ görevli
sözcük gruplarý arasýna girerek, anlamý
daha belirgin hale getiririm:

“Kendinizi kendi gözünüzle
deðil, baþkalarýnýn diliyle
görünüz.”
(Bizim Celselerimiz)
'Bir varmýþ, bir yokmuþ' gibi sýra
cümleleri birbirinden ayýrma iþini de
yüklenirim. Uzun cümlelerde özneden
sonra yine ben gelirim:
“Ey kahraman Türk kadýný, sen yerde
sürünmeye deðil, omuzlar üzerinde
göklere yükselmeye deðersin.”
“Uzun cümlelerde yüklemden uzak
düþmüþ öðeleri belirtmek için, yine ben
orada bulunurum:

SEVGÝ DÜNYASI

“Sevgi; hiçbir þeyi ayýrt etmek
için sevenlerin, sabrederek
sevmek, sevmeye çalýþmak,
çalýþtýkça sevmek, severken
saygý duymak ve saygý duymak
için sevenlerin yaptýðý iþtir.”
“Görüldüðü gibi, sevgi eylemini,
böyle kimya formülü gibi analiz
ederek, öðelerine ayýrarak göstermek,
ancak benim sayemde gerçekleþir. Siz
benim, öyle eðri büðrü duruþuma bakmayýn, görevlerim pek çoktur. Anlama
güç kazandýrmak için tekrarlanan
sözcükler arasýna yine ben girerim:
“Akþam, yine akþam, yine akþam
Göllerde bu dem bir kamýþ olsam”
(Ahmet Haþim)
“Mektuplarda 'Sevgili Anneciðim',
veya 'Deðerli Arkadaþým', gibi hitap
sözlerinden sonra kullanýlýrým. Keza
resmi yazýþmalarda, baþvurulan makamýn ardýndan bana ihtiyaç duyulur:
'Türk Dil Kurumu Baþkanlýðýna',
“Yazýþmalarda yer adlarýný tarihlerden ayýrmada kullanýlýrým: 'Ýstanbul, 2
Þubat 2008'. Týrnak içinde olmayan,
aktarma sözlerden sonra da bana
baþvurulur: Datça'ya yarýn gideceðim,
dedi! Cümle içinde ara sözlerin baþýna
ve sonuna konmam da âdet olmuþtur:
'O güzel þehirde, Ýstanbul'da, bir yýl
kaldýk'. Kaynak belirtirken yazar adý,
soyadý ve eserleri arasýna girerim:
'Karaosmanoðlu, Yakup Kadri, Yaban.'
Cümlede özel olarak vurgulanmasý
gereken kelimeleri öne çýkarýrým:
'Kazanmak istiyorsanýz çalýþýnýz, yine
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çalýþýnýz.' Sayýlarýn yazýlýþýnda ondalýk
bölümleri ayýrmak, yine kardeþinize
düþer: 14,2 (on dört onda iki).
“Görüldüðü üzere iþim baþýmdan
aþkýn. Yazýlý bir metinde -üþenmezseniz
sayýn- en çok ben kullanýlýrým. Ne var
ki, ve, veya, yahut baðlaçlarýndan önce
de sonra da kullanýlamayacaðýmý bilip,
bir kenarda dururum. Yani haddimi bilirim. Beni ilgiyle ve dikkatle dinlediðiniz için hepinize teþekkür ederim.”
Virgül, kendisini alkýþlayan
arkadaþlarýný selâmlamak için baþýný
daha da eðerek kürsüden iner.
Nokta Baþkan, kendisinin de içinde
yer aldýðý bir iþarete, noktalý virgül'e
söz verir.

;

NOKTALI VÝRGÜL

Noktalý virgül, virgül'den azýcýk
daha fazla bir duraklamadan
sonra söze baþlar:
“Varlýðýyla bana katkýda bulunan
sayýn nokta Baþkan ve deðerli
arkadaþlarým, ben nokta ile virgül'den
oluþan, içimde ikisini de kucaklayýp
barýndýran bir kardeþinizim. Görevim
de onlarýn ortalamasý gibidir. Virgülle
ayrýlmýþ cümleleri birbirine baðlarým:

'O sizi güzel, eksiksiz, kusursuz
varetti; O'na benzemeniz için...'
(Bizim Celselerimiz)
“Önce izin verirseniz þunu söyleyeyim: Bu kadar güzel ve anlamlý bir cümlede yer aldýðým için þükrederim.
Biçimce ayrý, anlamca birbirine baðlý
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Tevfik Fikret'in þu ünlü iki dizesinde
bana iþ düþtüðü için gurur duyuyorum:
“Vatan için ölmek de var;
Fakat borcun yaþamaktýr”
“Þu güzelim atasözümüz de, sanki
benim varlýðýmla daha bir göze çarpýyor:
“Ýnsanýn eti yenmez, derisi giyilmez;
Tatlý dilinden baþka nesi var.”
“Kendilerinden önceki cümleyle ilgi
kuran ancak, fakat, çünkü, yoksa,
öyleyse gibi cümle baþý baðlaçlardan
önce yine kardeþinize ihtiyaç duyulur.
Ýþte içinde bulunmaktan mutluluk duyduðum müthiþ bir cümle daha:
“Bir ulus ordusunu kaybedebilir,
baðýmsýzlýðýný da kaybedebilir; fakat
dilini koruyorsa o millet yaþýyor
demektir.”
“Ýçinde, öðeleri arasýnda virgüller
bulunan cümlenin öznesinden sonra
gelmek de hoþ bir duygu: 'Bahtiyarlýk;
çalýþmak, eser vermek, yaratmak ve
baþkalarýna yararlý olmaktýr.'
“Benim virgül kardeþ gibi çok geniþ
bir kullaným alaným yok. Ama her
biriniz gibi, benim de yer almadýðým
bir yazýlý metin eksik kalýr
düþüncesindeyim.
“Bu vesile ile hepinize saygýlarýmý
sunuyorum.”

:

ÝKÝ NOKTA ÜST ÜSTE

Nokta Baþkan, içinde kendisinden iki tane bulunan, üst üste iki
nokta'ya göz kýrparak "Kürsü
senin!" der.
Kürsüye gelen iki nokta bir espriyle
söze girer ve þöyle der:

SEVGÝ DÜNYASI

“Yazýda bir sözü veya birinin sözünü
açýklamada kullanýlan ben, þu anda,
huzurunuzda, kendimi açýklama durumunda bulunuyorum. O nedenle yazýdaki iþlevimle, þu andaki konuþmam
tam olarak örtüþüyor. Bu da bana tutarlý bir kiþilik kazandýrýyor. Yazýdaki
açýklamalara yol verirken, kendim de
çok þey öðreniyorum.
Örneðin þu sözdeki anlam derinliðini
ve oradaki yerimi çok beðeniyorum:

“O size, her þeyi bilebilmeniz
için en güzel þeyi verdi kendisinden: Aklýnýzý...”
(Bizim Celselerimiz)
“Necip Fazýl'ýn "Kaldýrýmlar" þiirinde
de güzel bir yerde duruyorum:
“Kaldýrýmlar: Istýrap çekenlerin
annesi
Kaldýrýmlar: Ýçimde yaþayan
insanlar”
“Birbirini tamamlayan ve birinciyi
açýklayan ikinci cümleden hemen önce,
orada bitiveririm:
“Bu dar arka sokak, bulunduðu
semtin adýný almýþtýr:
Sinekli Bakkal. (Halide Edip)”
“Kendisinden sonra örnek verilecek
cümlenin sonunda yine ben bulunurum:
'Yeni harflere geçildikten sonra, eski
yazý ile bir tek kelime yazmayan iki
kiþi görmüþümdür: Atatürk ve Ýnönü!'
(Falih Rýfký)
“Kendisinden sonra açýklama yapýlacak cümlenin sonunda, Cahit Sýtký'nýn
aþaðýdaki þiirinde görev almak da
benim için bir onur:

SEVGÝ DÜNYASI
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'Ve gönül, Tanrý'sýna der ki:
-Pervam yok verdiðin elemden
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden'
“Matematikte de bölü iþareti olarak
iþe yararým: 50:10=5.”
Ýki nokta, açýklama görevini açýkladýktan sonra, topluluðu selamlayarak,
kürsüden iner ve yerine geçer.
Baþkan nokta, bu kere üç noktayý
kürsüye davet eder.

“- Ne arýyorsun bu vakit buralarda?
- Hiç...”
“Sözün bir yerde kesilerek, geri
kalaný okurun tamamlamasý
istendiðinde, bu görevi üstlenirim:
“Gök sarý, toprak sarý, çýplak
aðaçlar sarý...
Sana uðurlar olsun...
Ayrýlýyor yolumuz” (F.N.Çamlýbel)

...

Üç nokta sözünü bitirip,
sýrasýný savdýktan sonra, sözü
soru iþareti alýr. Ve hemen
konuya girer: “Soru sormak düþünmek,
aklý çalýþtýrmak demektir. Ve iyi bir
soru cevabýn yarýsýdýr. Ben soru
bildiren cümle veya sözlerin sonuna
gelerek insanlarý yanýt bulma yönünde
düþündürürüm. Þunun gibi:
'Sular mý yandý? Neden tunca benziyor mermer?'
(A.Haþim)
“Ya da ölümü düþündürürken hayatý
sorgularým:
“Ölüm herkesin baþýnda
Uyudun, uyanmadýn olacak
Kim bilir nerede, nasýl, kaç yaþýnda?
(Cahit Sýtký Tarancý)
Soru ifadesi taþýyan sýralý ve baðlý
cümlelerin sonuna yine beni koyarlar:
'Çok yakýndan mý bu sesler, çok uzaklardan mý?'
(Y.Kemal Beyatlý)
“Ýþte tüm dünyayý kucaklayan bir
soru cümlesi:

ÜÇ NOKTA

Üç nokta, üç çevik adýmla
kürsüye çýkar ve konuþmaya baþlar:
“Sevgili kardeþlerim, tamamlanmamýþ
cümleleri tamamlamak benim iþim.
Bunu okura düþünme payý býrakarak
yapmaya çalýþýrým. Sözlerin derinine
inilmesini isterim. Þunun gibi:

“Ýnanarak sabredenler
ulaþacaklardandýr...
Birbirinize vereceðiniz en iyi
hediye bilgidir...”
(Bizim Celselerimiz)
“Bir de þu sözlerdeki hayat felsefesinin derinliðine bir dalýn:

“Geçmiþe dönülemez... Gelecek
beklenir elbet, geleceðinden.
Ancak hâl, hayýrla iþlenebilir
oya gibi.“
“Karþýlýklý konuþmalarda yeterli
olmayan eksik býrakýlan yanýtlarda beni
görebilirsiniz:

?

SORU ÝÞARETÝ

"O var mýdýr ve nerededir?
Diyenler, kendilerine ve olduklarý
yere baksýnlar, bulacaklardýr."
(Bizim Celselerimiz)

SEVGÝ DÜNYASI
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ÜNLEM

Duygular iyice coþup doruða
týrmandýðýnda, baþkan nokta
Ünlem'e söz verir. Ünlem atik
bir hamle ile kürsüye gelir ve gönlünü
dile getirir:

“Ey kardeþleri için kendinden
vazgeçenler! Siz öylesine hayýrda
olunuz ki, þerde olanlar size özensin, gýpta etsin, utansýn, piþman
olsun ve size "Bizi de kurtarýn"
desinler..."
(Bizim Celselerimiz)
“Görüldüðü gibi sevinci, coþkuyu,
kývancý, acýyý, hayreti ve korkuyu, yani
duygu durumlarýný dile getirmek benim
iþim. Atatürk bile, Onuncu Yýl Nutkunda, benim iþaretimle sözlerine son
verir:
'Ne Mutlu Türküm Diyene!'
“Kurtuluþ Savaþý'nýn en büyük komutunu verirken de yine beni iki kez kullanýr:
'Ordular! Ýlk hedefiniz Akdeniz, ileri!'

.

BAÞKAN NOKTA

Heyecan gönülleri sarýp sarmaladýðýnda, canlar da bir olur.
Ve sonunda söz gelip nokta'yý
bulur. Nokta, tamamlanmýþ cümlelerin
bitiþ iþareti olduðuna deðinerek bir
örnek verir:

“O sizi sevgisinden varetti ve sizi
hep sýnayacaktýr.”
(Bizim Celselerimiz)
Sonra yetiþtirici ve eðitici bir kurum
olarak ailenin toplum içindeki yerini ve
deðerini vurgular:
"Aile toplumun temelidir."
Baþkan nokta, ayrýntýlara girerek,
baþka nerelerde kullanýldýðýna iliþkin
bilgi vermeyi gerekli görmediðini
belirterek, esas günün anlamýna yönelik
konuþmasýna geçer: Büyüdükçe küçülmenin somut örneði olan nokta kadar
varlýðýyla, sözü öze baðlayarak þunlarý
söyler:
"Beni nezaket gösterip baþkan seçtiniz. Ne var ki, ben bundan dolayý
kendimi sizlerden farklý ve üstün görmüyorum. Aslýnda kimse diðerinden ne
yukarýda, ne de aþaðýda. Hepimiz biriz
ve ayný görev çizgisindeyiz. Bir yazýlý
metinde her birimize ihtiyaç var.
Birinizin olmamasý görevi aksatýr.
Sizleri dinlerken, ayný görevi paylaþtýðým, siz dostlarýmdan dolayý gururlandým. Hepimiz egolarýmýzdan tamamen sýyrýlmýþ olarak, baþkalarýnýn iþini
kolaylaþtýrmak için hep el altýnda, her
an kullanýma hazýr hizmet erleriyiz.
Kendi çýplak varlýðýmýzýn hiçliði
içinde, baþkalarýnýn eserlerinde hayat
buluyoruz. Ve onlara katkýda bulunuyoruz. Doðru anlamýnýn ve anlaþýlanýn
bahtiyarlýðýný sunuyoruz. Ne mutlu
size, bize ve hepimize!.."
Böylece nokta, bu güzel, toparlayýcý
konuþmasýyla, 'güven tazeleme' toplantýsýna son noktayý koymuþ olur.

ALÝ RIZA TANALTAY ile Söyleþi

Ruhsal Saðlýk
Nihal Gürsoy
Nihal Gürsoy: Okuyucularýmýzýn sizi
daha yakýndan tanýyabilmesi için kýsaca
öz geçmiþinizden söz edebilir misiniz?

Nihal Gürsoy: Merkezinizde hangi tür
sorunlarla ilgileniyor, tedavi için hangi
yöntemleri kullanýyorsunuz?

Ali Rýza Tanaltay: 1956 yýlýnda Ýstanbul'da doðdum. Evli ve bir çocuk sahibiyim. 1978'de, Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih Coðrafya Fakültesi Psikoloji
Bölümünden mezun oldum. Ýstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dalýnda
yüksek lisans yaptým. Daha sonra Ýstanbul, Adli Týp Enstitüsü'nde ve Emekli
Sandýðý, Etiler Dinlenme Evi'nde Uzman
Klinik Psikolog olarak çalýþma hayatýmý
sürdürdüm. 1988’de TANALTAY Psikolojik Danýþmanlýk Merkezini kurdum.

Ali Rýza Tanaltay: Zayýflamada ve
sigara býrakmada psikolojik faktörlerin
aðýr basmasý nedeniyle "Telkinle
Zayýflama" ve "Telkinle Sigara Býrakma"
tekniðini geliþtirdim. Bugüne kadar yaklaþýk 2000 katýlýmcýnýn zayýflamasýna
ve 1000'den fazla kiþinin sigara býrakmasýna yardýmcý oldum. Sýnav kaygýsý
yaþayan öðrencilerin heyecanlarýný yenmelerinde, kiþilerin deðiþik korku, kaygý
ve takýntýlarýnýn gideril-mesinde de
"telkin" yöntemiyle yardýmcý oluyorum.

24
Bu çalýþmalarýmýn yaný sýra merkezimize baþ vuran bireylerin her türlü okul,
aile ve iþsel problemlerinin çözümünde
genel olarak telkin, logoterapi (yaþamýn
anlam terapisi) yöntemini kullanýyorum
diyebilirim.
Merkezimizde her yaþ grubunun
psikolojik sýkýntýlarý ile ilgili görüþmeler
yapýlmakta. Küçük yaþ çocuklarýnýn
problemlerine dönük ailelerin sorunlarý
ile ilgili pedagoglar hizmet veriyor,
çocuk ve gençler ile ilgili sorunlarda
psikolojik destek veriliyor, yetiþkin ve
yaþlýlar ile ilgili problemlerin çözümlerinde de yine psikolog desteði veriliyor. Hizmet verdiðimiz sorunlar bu sebeple geniþ bir yelpazeye yayýlmýþ halde.
Daha detaylý konularý þöyle sýralayabiliriz. Siz isterseniz özetlersiniz:
Yetiþkin Psikolojisinde: Dikkat
geliþtirme, Ýletiþim problemleri, Cinsel
sorunlar, Kekemelik, Takýntýlar, korkular,
Tikler, Panik atak, Depresyon, Ýntihar
giriþimi, Uyku bozukluðu, Ýþsel sorunlar,
Eþ seçimi, evlilik problemleri, Telkinle
doðuma hazýrlýk, Hamilelik dönemi
sorunlarý, Boþanma sonrasý destek programý, Aile içi sorunlar, Kiþilik problemleri, Yanlýþ alýþkanlýklar, Yeme bozukluklarý, Menopoz dönemi sorunlarý, Yaþlýlýk
problemleri, Ölüm kaygýsý, Ergenlik
Psikolojisi, Kimlik arayýþý, Aile içi iletiþim çatýþmalarý, Öfke ve kýzgýnlýk kontrolü, Depresyon, Ýntihar giriþimi, Dikkat
Eksikliði, Hiperaktivite Bozukluðu,
Öðrenme güçlüðü Okul sorunlarý, Yanlýþ
alýþkanlýklar, Arkadaþ iliþkileri, iletiþim
problemleri, Karþý cinsle yaþanan sorunlar, Kiþilik problemleri, Takýntýlar, korkular, Tikler, Kekemelik, Cinsel sorunlar,
Yeme bozukluklarý, Ders çalýþma alýþkanlýklarýnýn deðiþtirilmesi, Sýnav kay-
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gýsý, Duygusal zekâ geliþimine destek,
Çocuk Psikolojisi, Anne- Baba baðýmlýlýðý, Kendine güvensizlik, Gece altýný
ýslatma, Dýþký kaçýrma, Tuvalet eðitimi,
Cinsel duygular, Konuþma bozukluklarý,
Parmak emme, týrnak yeme, Her türlü
korkular, Ýnatçýlýk, Tikler, Dikkat Eksikliði, Hiperaktivite Bozukluðu, Ýletiþim
Sorunlarý, Kardeþ kýskançlýðý, Anne Baba ayrýlýðý, Ailede iletiþim problemleri, Yuvaya hazýrlama, Okul öncesi eðitim, Okul fobisi, Özel öðrenme güçlüðü,
Verimli ders çalýþma, Çalma, hýrsýzlýk,
Yalan söyleme, Yeme bozukluklarý,
Duygusal zekâ geliþimine destek, Üstün
zekâlý çocuklar, Yaygýn geliþimsel zihinsel, bedensel bozukluklar: Otizm,
Asperger Sendromu
Tedavi için kullandýðýmýz yöntemlere
gelince; bu konuda net bir cevap vermek
oldukça güç. Daha üniversite sýralarýnda
buna benzer bir soruyu hocalarýmýza sormuþtuk cevap oldukça ilginçti. Demiþti
ki : "Çocuklar dünyada ne kadar insan
yaþýyorsa her birinin kendine özgü bir
sorunu ve her birinin de kendine özgü bir
tedavi yöntemi vardýr. Sizler bu çözümleri kendiniz bulacak ve kullanacaksýnýz"
Gerçekten de öyle olduðunu alanda çalýþmaya baþladýktan sonra anladýk. Telkin
tekniði ve Logoterapi benim kullandýðým
ana yöntemler. Ama herkes için budur
demeyi de doðrusu þu yukarýda bahsettiðim sebepten doðru bulmuyorum.
Nihal Gürsoy: Logoterapi hakkýnda
biraz daha bilgi verebilir misiniz?
Ali Rýza Tanaltay: Logoterapi yöntemini Psikiyatrist Dr. Frankl l940-1945
yýllarýnda geliþtirdi. Kendisi o yýllarda
Nazi kamplarýnda yaþamak zorunda olan
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bir doktordu. Kampta kalan insanlarýn
durumlarýný devamlý gözlemlemekteydi,
kim ki hayattan beklentilerini kaybediyor, hastalanýyor ve çok basit hastalýklar
bile onlar için ölümcül bir neden haline
geliyordu. Ayný ortamda çok daha zorlu
þartlar altýnda olup da hayatla baðlarýný
kopartmamýþ, bir yaþama sebebi bulunanlarda ise en aðýr hastalýklara karþý bile
büyük bir mücadele gücü olduðunu keþfetti. Bu insanlar son günlere kadar
dayandýlar ve o acý günlerden kurtulmayý
baþardýlar. Ýþte bu müthiþ keþfi ona
logoterapiyi buldurdu. Hastalarýnda daha
sonra hayatlarýnýn anlamý, yaþama
baðlýlýklarý üzerinde çalýþtý ve birçok hastasýnýn iyileþtiklerini gördü. Bu baðýn en
güçlü olaný da sevgiydi. Yaþamlarýmýz
gerçekten sevgiyi öðrendiðimiz bir yolculuk. Umut ve ümitlerimiz bizler için
birer yaþam amacý. Ne zaman ki umut ve
ümitlerimiz kopuyor bir çöküþ içerisine
giriyoruz. Logoterapi benim içinde
gerçekten vazgeçilmez bir metod oldu.
Alanda çalýþmaya baþladýðýmdan beridir
de kullanýyorum.
Nihal Gürsoy: Telkinle tedavinin nasýl
gerçekleþtiðinden bize söz edebilir
misiniz? Bu tedaviyi diðerlerinden üstün
kýlan özellikler nelerdir?
Ali Rýza Tanaltay: Telkin konusuna
gelince burada biraz hayal dünyamýzýn
kapýlarýný açarak anlatmamda fayda olacak. Telkinin bilinç ve bilinçaltý ile çok
sýký bir iliþkisi vardýr. Bilinç, bizim þuurlu olan yanýmýzdýr. Gündemimizde tuttuðumuz, sýk kullandýðýmýz alýþkanlýklarýmýzýn toplu paketler halinde bulunduðu, aklýmýz serbest çalýþtýðý için,
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düþünceler üretebildiðimiz bir alandýr.
Mantýk deðerlendirmeleri bu alanda
yapýlýr; ilk öðrenilen bilgiler önce buradan harekete geçerek hafýza kütüphanesine gönderilir. Yalnýz bilinç ve bilinç
altýný daha net anlayabilmek için büyük
bir þehirde, elinizde fenerle dolaþtýðýmýzý
düþünün. Þehrin bütün vasýtalarý çalýþýyor
fakat gece karanlýk ve hiçbir yerde elektrik yok. Ancak sizin fenerinizin ýþýðýnýn
vurduðu her alet çalýþýyor. Tüm maðazalar açýk. Yaþayan canlý bir þehir. Þehrin
tüm hizmetleri iþ baþýnda; bütün hizmetler eksiksiz veriliyor; ve her alet size
baðlý çalýþýyor, sizin emrinizde türlü türlü
araçlar var. Belki bir yerden bir yere gitmeniz için helikopter bile var. Fakat bu
öyle bir þehir ki nüfusu bir kiþi. Ve o da
SÝZSÝNÝZ. Ýþte bu durumda þehrin her
köþesi, tamamý sizin BÝLÝNÇALTINIZSA, elinizdeki fener ve siz o þehrin
BÝLÝNÇLÝ YANI gibisiniz. Ýþte bilinç ve
bilinçaltý böylesine bir iliþki içerisindeler.
Þehirdeki doða olaylarý ise sizin bir bakýma duygusal durumunuz; parlak, açýk,
hafif meltemli bir hava pozitif bir ortam
saðlarken, gök gürültülü ve yýldýrýmlý
gibi bir hava ise sizin negatif ruh halinizi
oluþturur. Fakat, burada önemli bir ayrýntý var; hiç kimsenin ne yazýk ki farkýnda
olmadýðý özel bir hal; havanýn durumunu
bile siz kendi düþüncelerinizle deðiþtirebildiðiniz gibi, ortamý ayarlama gücüne
de sahipsiniz. Elinizde muazzam bir güç
var, fakat siz ondan habersiz, türlü türlü
imkanlar içerisinde elinizde fenerle
dolanýp duruyorsunuz. Aslýnda bu muazzam güçten tam istifade edebilmeniz
mümkün. Sadece kendi gücünüzü keþfetmeniz, o gücü doðru yönlendirmeniz,
elinizdeki adeta sihirli feneri doðru kul-
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lanmanýz çok þeyi düzene sokmanýz için
yetecek. Ýþte, telkinler sizdeki bu gücünüzü kullanmanýza yardým ederek kendinizi keþfedersiniz. Birçok yaþam probleminizde farklý buluþlar yakalayacak,
olaylarý çözmekte kolaylýklar kazanacaksýnýz. Elinizin altýndaki çeþitli olanaklarý
harekete geçirecek ve þehrinizin size
daha güzel hizmet vermesini saðlayacaksýnýz. Þehirden sorumlu olan görevlileri
bile doðru yönlendirebileceksiniz.
Telkinler, þehrinizde bulunan birçok
hizmetin size anýnda ulaþmasýný saðlamaya yönelik olduðundan, ben çalýþtýðým
kiþilere bir de bu sanal ortamda, sanal bir
cep telefonu veriyorum gibi düþünün.
Ama, sesli çalýþan, otomatik hizmet veren bir santrali bulunacak. Hava tahminlerini önceden kiþiler alabilecek, hatta
hava durumunu bile zaman içinde ayarlamayý öðrenecekler. Böylece bu telefonlarýyla bilinçaltlarýna açýlan bir kapý oluþturuyorum. Kapý daima açýk olduðundan,
hizmetlerden azami ölçülerde yararlanmaya baþlarlar. Ayný durumun kendinize
saðlandýðýný düþünün. Size, böyle bir
hayalle anlatmaya çalýþtýðýmdan, belki
baþta komik gelebilir, fakat ilerleyen
günlerde gerçekleþen olaylarý gördükçe,
siz de programýn iþlerliðini fark edeceksiniz. Belki dostlarýnýzdan ihtiyaç
duyanlara hararetli bir þekilde, bu programý tavsiye edeceksiniz. Zaten onlar
sizi gýpta ile izleyecekler. Ve bir gün
belki de, yanýnýza gelip "bize de yol
göster" diyecekler. Çünkü programýmýzdan istifade eden çoðu kimsenin dostlarý
onlardan bu þekilde ricada bulundular.
Nihal Gürsoy: Bu tür tedavi hangi yaþ
gruplarýnda uygulanabiliyor?
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Ali Rýza Tanaltay: Bu tedavi yolu 7
yaþ çocuklarýndan, yetiþkinlere kadar
herkese uygulanabiliyor. Onlarýn kendi
güçlerini fark etmelerini saðlamak görevimiz. Çok küçük çocuklarla daha
büyüklere anlatým yollarý elbette hep
farklý farklýdýr. Burada iþte kiþisel farklýlýklar ve olgunluklar önemlidir.
Nihal Gürsoy: Hastanýn kendisinin
arzu etmediði bir þeyi telkinle ona benimsetebilir misiniz?
Ali Rýza Tanaltay: Bu konunu içeriði
ile ilgilidir. Ýnsanlar doðru olan, kendileri
için faydalý olan, gerekli ve zorunlu
olduðuna inandýklarý her þey benimseyebilirler. Yeter ki bu onlara anlatýlabilsin.
Buna karþýlýk insan yaþamý ve doðasý
içerisinde yanlýþ, zararlý olan hiçbir þey
telkin yöntemi ile kiþilere ne yaptýrýlabilir ne de kabul görür. Bu sebeple telkin
asla kötü emellerle kullanýlamaz ve
hiçbir iþe de yaramaz. Çünkü kiþiler
telkinleri uyanýk bilinçle alýrlar akýl
süzgeçlerinden geçirirler ancak uygun ve
inandýrýcý bulduklarýnda kabul ederler.
Nihal Gürsoy: Herhangi bir sorun
nedeniyle size baþvuruda bulunan kiþinin
telkinle tedavideki fonksiyonu nedir?
Ali Rýza Tanaltay: Telkin vak'alara
hiçbir yük vermez. Onlar sadece telkini
almadan önce bedenen kendilerini gevþetirler ve dýþ seslerle ilgilerini kesip sadece operatörün kendilerine söyleyecekleri
telkinleri dinlerler. TV'lerdeki reklamlar
bile ayný amaçla hazýrlanmýþ birer telkin
programlarýdýr. Baþarýlý olanlar kazanýr,
baþarýsýz olanlar ise kabul görmez.
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Nihal Gürsoy: Sorunlarýn çözümünde
psikolog ile danýþan kiþi arasýndaki
iliþkinin kapsamý ve önemi nedir?
Ali Rýza Tanaltay: Öncelikle þunu
söylemek isterim bizler hekim deðiliz.
Bu sebeple de vak'alarýmýz vardýr, hastalarýmýz yoktur. Bizlere hasta bir kiþi
getirilir ise onlarý psikiyatristlere yönlendiririz. Psikologlar ilaç tedavisi ile
vak'alarýný iyileþtirmeye çalýþmazlar.
Bize gelenlerin sorunlarý, problemleri ya
da üstesinden gelemedikleri sýkýntýlarý
vardýr. Bunlar asla hastalýk deðildir.
Mesela eþler arasýndaki problemlere
hastalýk diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu
soruya ben þu þekilde yaklaþmak istiyorum: Psikologlarýna güvenen vak'alar
onlardan azami istifadeyi saðlarlar. Bu
sebeple de tecrübesine inandýklarý bir
dostlarýnýn tavsiye ettiði, övgüyle bahsettiði bir psikolog onlar için kýymetlidir.
Seanslar içerisinde bu güven daha da
perçinlenir. Zaten bu güven ortamý oluþmaz ise faydalanmasý gecikir. Ýki kiþi
arasýnda kurulan bað da sevgide önemlidir. Bizler sevdiklerimize daha fazla
güveniriz. Yalnýz burada aradaki saygý
çizgisini seviyeli tutarak korumak çok
çok önemlidir. Biz buna meslekte transfer karþý transfer demekteyiz.
Nihal Gürsoy: Sizce çaðýmýzýn temel
sorunlarý nelerdir?
Ali Rýza Tanaltay: Ýnsan iliþkilerinde
ne yazýk ki büyük boþluðumuz bulunmakta. Stres aðýr sorunlar yaratmakta.
Maddiyata verilen önem aþýrý bir hal
almakta. Nüfusun aþýrý artýþý milletleri
fakirleþtirmekte. Haksýzlýk, saygýsýzlýk,
hiddet, þiddet gün be gün artmakta. Ýnsan
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durup ta "Nereye gidiyor bu dünya?"
diye sorar oldu günümüzde. Belirsizlik,
insanýn 3-5 sene sonrasýný tahmin bile
edememesi onu korkutur hale geldi
günümüzde. Bunlar sadece bizim
toplumumuzda deðil tüm dünya insanlarýnda var artýk. Bir anda patlayan bombalar herkesi öylesine güvensiz kýlýyor ki
zamanla beraber insanlar sadece çekirdek
ailelerinin içerisine kapanýp kendilerini
korumaya çalýþýyorlar. Sorunlar çok
fazla. Sevgi saygý, sabýr, iyilik, doðruluk gibi temel kavramlarda eðitim yetersizliði bu sonuçlarý doðurmakta. Ahlak
dediðimiz bu temel hayat felsefesi kurallarý ve bilgilerindeki yoksunluk zamanla
birlikte büyük ve kapanmasý zor bir boþluk halini almakta. Bu boþluðu dolduran
dinlerde ise durum günümüzde ne yazýk
ki yine insan menfaatlerinin ön plana
çýkmasýyla ve birçok yetersiz, eðitimsiz
kiþilerce doldurulmasýndan kaynaklanan
sorunlarla toplumsal bir yozlaþmaya sebep olmakta. Gençler evlenirlerken bile
sadece ailelerinde aldýklarý temel eðitim
ve kendi hayatlarý içerisinde izleyebildikleri örnekler onlara yol gösteriyor. Hal
böyle olunca da birçok boþanma, anne
baba ayrý çocuklarýn sayýsý günden güne
artmakta. Yolsuzluklar çoðalmakta.
Kýsaca günümüz insaný karanlýkta el yordamýyla yol bulmaya çalýþmakta.
Nihal Gürsoy: Bu sorunlarýn ruhsal
rahatsýzlýklardaki payý nedir?
Ali Rýza Tanaltay: Bana göre demek
istiyorum öncelikle. Tüm bu sorunlar
ruhsal rahatsýzlýklar olarak kendini gösteriyor. Hatta ben daha da ileri gideceðim. Çünkü bu ruhsal sorunlar zamanla
birlikte bedene de vuruyor ve bizim
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psikosomatik dediðimiz fiziksel sorunlara, hastalýklara bile yol açýyor. Stresin
mide ülserine sebep olduðunu artýk
herkes biliyor.
Nihal Gürsoy: Ruh saðlýðýmýzý
koruyabilmek için önceden yapabileceklerimiz nelerdir?
Ali Rýza Tanaltay: Rahat huzurlu bir
yaþam. Streslerden uzaklaþmak. Korku
ve kaygýlarýn üstesinden gelmek. Neþ'eli
olmak için çabalamak. Güleryüzlü
olmak. Her zaman tedbirli ama teslim
olmayý bilmek. Sevebildiðimiz ölçüde
çok sevmek. Merhametli olmak. Hayata
yaþamak için de geldiðimizi unutmamak
ve yaþam sevincimizi hiçbir zaman kaybetmemek. Sevdiklerimizin kýymetini
bilmek, onlara zulmetmemek. Fizik
bedenimizin kýymetini bilmek, ona zulmetmemek. Sevenlerimizin kýymetini
bilmek, onlara zulmetmemek. Toleransýmýzý, hoþgörümüzü ölçülü bir biçimde
arttýrmak. Gizli iyilikler yapmak. Çalýþmayý baþ tacý etmek. Doðruluktan asla
vazgeçmemek ve yalana tevessül
etmemek. Hiddetimizi yenmek. Öfkemizi
kontrol altýna almak. Asla haksýzlýk
etmemek. Kimsenin dedikodusunu yapmamak. Bilgimizi daima arttýrmaya
çalýþmak. Müzik ruhun gýdasý derler,
müzik dinlemek, þarký söylemek.
Hayvanlarý dost bilmek, onlara karþý
merhametli olmak ve hatta bunu arttýrmak. Kimseye zarar vermemek. O'nun
sevgilisi olmak için þükretmeyi bilmek,
baþkalarýnýn þükretme vesilesi olmak.
Hayatýn bir denge içinde olduðunu bilerek herþeyi dengeli yapmak, aþýrýlýklardan kaçýnmak. Dinlenmek için de zaman
ayýrmak. Dostlarýn kýymetini bilmek.
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Onlarý arayýp sormak. Üzülenin üzüntüsünde ortak, sevinenin sevincinde ortak
olabilmek. Sükunetimizi daima muhafaza
etmek. Mutlaka bir hobi edinmek, bize
zararsýz bir sporu daimi huy edinmek, iyi
huyla-rýmýzý kaybetmeyip kötü huylarýmýzdan kurtulmaya çalýþmak. Dinlemeyi bilmek. Güven verici olmak. Sadýk
olmak. Vefakar olmak. Ve birkaç da fýkra
bilmek desem yeter mi acaba. Sizler de
aklýnýza gelenleri ekleyebilirsiniz.
Nihal Gürsoy: Gelecekle ilgili projeleriniz nelerdir, yeni hedefleriniz var
mý?
Ali Rýza Tanaltay: Bir kitap yazma
hayalim var bu insan olabilmenin
prospektüsü ya da nasýl bir alet aldýðýnýzda bir kullaným kitapçýðý verirler iþte
insanla ilgili böyle bir kitap hayalim var.
Üzerinde düþünüyorum, ara ara yazdýklarým var. Ama ortaya çýktýðýnda da yýllarla birlikte eskimesin diye bir
düþüncem var. Tabii bu oldukça zor ve
kapsamlý bir proje. Ýnþallah Rabbim bana
bunu nasip eder. Benden sonraya da
kalacak hoþ bir yapýt ortaya çýkar.
Nihal Gürsoy: Sitenizde Bodrum'daki
yeni merkezinizin açýlýþýný duyurmuþsunuz. Burada hangi tarih aralýklarýnda
çalýþýyorsunuz?
Ali Rýza Tanaltay: Hazirandan Ekime
kadar yaz dönemini kapsýyor. Haftanýn
dört günü Bodrumda üç günü Ýstanbul'da
çalýþýyorum. Tempo biraz yorucu ama
deðiyor. Ekimden itibaren yine tamamen
Ýstanbul'da hizmete devam edeceðim.
Bunu birkaç yýl planladýk. Daha sonra ne
olacak henüz bilemiyorum. Onu galiba
zaman ve süreç gösterecek.
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ÇOCUKLARIN GEÇMÝÞ YAÞAMLARI

Kanýt
Esas Nokta
Deðildir
Carol Bowman'ýn,
"Children's Past Lives"
Kitabýndan Çeviren: Nelda Bayraktar

Hatýrlayacaðýnýz gibi geçen ay, yazarýmýz Carol Bowman,
Dr. Stevenson'un 895 adet vakasýndan 309'unda yani kanýtlanmýþ
vakalarýnýn yüzde otuzbeþinde, geçmiþ hayatlarla birebir örtüþen doðum
izlerine, eksik ya da deforme olmuþ organlara rastladýðýný söylemiþti.
Doðum izleri ve eksik ya da deforme olmuþ organlar - özellikle de
ölen kiþinin týbbý kayýtlarýyla desteklendiðinde, geçmiþle þimdiki hayat
arasýndaki ilintinin kesin olarak reddedilemez ve elle tutulur bir kanýtý
haline gelmekteydiler. Carol Bowman, tüm bu ince kanýtlara raðmen
Dr. Stevenson'un: "Kanýtlar iþte buradadýr ve reenkarnasyonun gerçek
olup olmadýðý konusunda kararý siz verin" diyerek son sözü okurlara
býrakmasýna biraz içerlemiþti. Dr. Woolger'ýn da ayný þeyi yaptýðýný
söylemiþti. Sonunda her iki bilim adamýnýn da deneyci olduklarýndan
dolayý böyle yaptýklarýnda karar kýlmýþtý.
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Dr. Stevenson'a göre
esas nokta kanýtýn kendisiydi. Ona teþekkür
ediyoruz ama kanýt esas
nokta deðildir. Onun
bizim için hazýrladýðý yol
sayesindedir ki biz,
kanýtýn da ötesine geçebiliyoruz. Aslýnda iþin en
aðýr kýsmýný o üstlenmiþ,
böylece elimize doneler
saðlamýþtý. Böylece biz
elimizdeki düþüncelerle
uçabilir, uygulamalarla
süzülebilir ve geçmiþ
yaþam anýlarýmýzdan
getirdiklerimizle þimdiki
hayatýmýzda nasýl þifa
bulacaðýmýzýn daha incelikli noktalarýný araþtýrabilirdik.
Dr. Stevenson, kanýtlarýný saðlam temellere
dayandýrabilmek için
sadece nadir görülen,
ekstrem vakalarý
incelemiþti. Böylece
elinde kiþinin önceki
hayatýný tam olarak
ortaya çýkaran düzinelerce ikna edici detay
birikmiþti. Þimdi biz
onun kanýtlarýný yeniden
ortaya koymak veya
metodlarýný çoðaltmak
zorunda deðiliz. Daha
sýradan vakalarý yani
geçmiþ hayatla ilgili

olduðu belli olan ama tek
baþýna her hangi bir þeyi
kanýtlamaya yeterli olacak kadar ayrýntýya sahip
olmayan vakalarý kabul
edebiliriz.

Örneðin, bir çocuk
bize, Amerikan Ýç
Savaþýnda asker
olduðunu anlatýyorsa,
söylediði her detayý
þüpheyle ele almamalý ve: "Tüm bunlarý TV'den öðrenmiþ
olmalý" veya "Hayal
gücü o kadar geniþ
ki, doðru ayrýntýlarý
yakalayabiliyor"
dememeliyiz. Dr.
Stevenson'a bu
anlamda teþekkür
borçluyuz çünkü o,
spontan geçmiþ
yaþam anýlarýnýn
gerçekten var olduklarýný bize zaten
kanýtlamýþtýr ve bu
nedenle biz bunun
kanýtlarýný araþtýrmak yerine bu
anýlarýn çocuðun
üzerinde býraktýðý
izlere odaklanabiliriz.

Geçmiþ yaþam
anýlarýnýn neler olduðunu
inceleyerek, bunlarýn
çocuk geliþimi, çocuk
psikolojisi ve metafizik
üzerindeki etkileri
üzerinde daha tatmin
edici ileri çalýþmalar
yapabiliriz.
VERÝLERDEN
ELDE EDÝLENLER
Dr. Stevenson'un
topladýðý kanýtlanmýþ dev
sayýdaki kanýtlardan yola
çýkarak, gerçek geçmiþ
yaþam anýlarýnýn izlediði
yolu (modeli) tanýmlayabiliriz ve bu yollar (modeller) bize bu anýlarýn
nasýl iþ gördüklerini anlamamýza yardým edebilir.
Bu yollardan (modellerden) bazýlarý geçmiþ
yaþam terapistlerinden
öðrendiklerimi teyid
etmiþ, diðerleri ise
çocuklarýn anýlarýna has
olan özellikleri ortaya
koymuþtur.
Bunlardan birincisi,
çocuklarýn geçmiþ
yaþamlarýyla ilgili
anýlarýný hayli küçük
yaþta anlatmalarýdýr.
Anýlarýn çoðu, çocuk
henüz iki ila beþ
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yaþlarýndayken ortaya
çýkmaktadýr. Bu oldukça
evrensel bir modeldir ve
hemen hemen her
kültürde ve her ülkede
böyle olmaktadýr. Ancak
bu bir kural deðildir: bazý
çocuklar bir kaç kelimeyi
bir araya getirmeye
baþlar baþlamaz da anlatmaktadýrlar.
Bu anýlar genellikle
okul çaðýnda yani beþ ile
sekiz yaþlarýnda solmaya
baþlamaktadýr. Bunlar
bilinçaltýna girmekte ve
unutulduktan sonra
çocuk bunlarý inkâr bile
edebilmektedir. Az sayýdaki nadir vakalarda bu
anýlar, çocuk, yetiþkinliðe adým atýncaya kadar
devam edebilmektedir.
Küçük çocuklarda
görülen bir diðer model
ise bunlarýn geçmiþ
yaþam anýlarýyla ilintili
olan fobilere sahip
olmalarýdýr. Dr. Stevenson, çocuklarýn % 36
sýnda önceki hayatlarýndaki ölüm þekilleriyle
ilgili fobilerinin bulunduðunu tespit etmiþti.
Örneðin çocuk, önceki
hayatýnda bir kamyon
çarpmasý neticesinde
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hayatýný kaybetmiþ ise,
büyük araçlardan korkuyordu. Geçmiþ hayatýnda
boðularak ölmüþ ise,
sudan veya banyo yapmaktan korkabiliyordu.
Geçmiþ yaþam terapistleri de, yetiþkinlere yaptýklarý regresyon denemelerinde fobilerle
ölüm tarzlarý arasýnda
yüksek oranda bir bað
tespit etmiþlerdir. Bu
regresyonlardaki kanýtlar
subjektif idi çünkü bu
anýlar nadiren kanýtlanabilirdi. Ölüm tarzlarýný þahitler ve týbbý
kayýtlarla kanýtladýðý için
Dr. Stevenson'a ve fobilerle ilgili dosya çalýþmalarý yapan baðýmsýz
araþtýrmacýlara teþekkür
ederiz. Geçmiþ yaþam
ölümleriyle ve þimdiki
yaþam fobileri arasýndaki
doðrudan iliþki gayet
açýk bir þekilde ortaya
konulduðu için denklemin her iki tarafý da
eþitlenmiþ olmaktadýr.
Dr. Stevenson'un bu
konudaki bulgularý
geçmiþ yaþam terapistlerinin uzun zamandýr
varsaydýklarý gerçeklere
objektif bir inandýrýcýlýk
saðlamaktadýr.

Elbet ki bu, geçmiþ
yaþam terapileri için iyi
bir haberdir. Anne ve
babalar için de bunun
önemi büyüktür, zira bir
çok çocuðun þimdiki
hayatlarýyla baðlantýlý
olmayan fobileri vardýr.
Anne ve baba çocuklarýnda açýklanamayan
bir korku gördüklerinde,
bunun geçmiþ hayatýndan
getirdiði bir korku olabileceðini tahmin edebilirler. Ayný þey sizin de
bildiðiniz gibi benim
çocuklarýmda da olmuþtu.
Ölüm anýnda neler
yaþandýðý da þimdiki
hayatý etkileyen önemli
faktörlerden birisi olmaktadýr. Dr.Stevenson
çocuklarýn % 72 sinin
nasýl öldüklerini gayet iyi
hatýrladýklarýný tespit
etmiþtir. Bu çocuklarýn
yarýsýndan çoðu, geçmiþ
hayatlarýnda þiddete
maruz kalarak hayatlarýný
kaybetmiþ kiþilerdi.
Ölüm anýnda yaþananlar
diðer her þeyi silecek
kadar damga vurucu bir
özelliðe sahip olduðundan dolayý çocuk geçmiþ
yaþamýndaki ismini bile
bazen hatýrlayamýyordu.
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Dr. Stevenson, "Yirmi
Vaka" isimli kitabýnda
bunun nedenlerini açýklarken þöyle diyordu:

"Korkunç bir olay
neticesinde ölmek
ve ölümü tüm
yoðunluðuyla
yaþamak, bazý
anýlarýn diðerlerine
nazaran daha fazla
sabitlenmelerini
mantýklý kýlýyor.
Böylece bunlar
bilinçte daha
kolay yer
bulabilmektedirler"
Dr.Woolger ve geçmiþ
yaþam terapistleri de
yetiþkinlere ait anýlar
çalýþmalarýnda ayný sonuca varmýþlardýr.
Geçmiþ yaþamlarýnda
korkunç bir þekilde can
veren çocuklar bunlarý
sýkça hatýrlamaktadýrlar.
Çünkü bunlar, Dr.
Stevenson'a göre ani,
beklenmedik bir biçimde
vuku bulduklarýndan
dolayý güçlü duygularý da
beraberlerinde getirmektedirler. Bu tarz ölümler
kiþiyi tamamlanmamýþlýk

duygusuyla baþ baþa
býrakmaktadýr. Geçmiþ
yaþamlarýnda doðal
biçimde ancak genç yaþta
ölmüþ olan çocuklarda
bile eksiklik duygusu
yine de göze çarpmaktadýr. Dr.Woolger, bunlar
için: "ruhun bitirilmemiþ
iþi" tanýmý yapmaktadýr.
Dr. Stevenson'un, yaptýðý vaka çalýþmalarý ve
ortaya koyduðu istatistiki
analizler neticesinde
çizdiði resim, terapistler
tarafýndan keþfedilen bir
diðer temel prensibi teyid
etmektedir ki bu, çözümlenmemiþ duygular ve
sorunlarýn yüküyle
ölmenin veya geride
eksik kalan bir þey býrakmanýn anýlara þimdiki
hayatý etkileyebilecek
biçimde yeniden enerji
kazandýrdýðýdýr. Çocuklarýn anýlarý özellikle
canlý ve tamamlanmayý
talep eden anýlar olmaktadýr. Çocuðun ruhunun
bir kýsmý hâlâ oradadýr,
yani bir ayaðý hâlâ
geçmiþtedir. Ýçi hâlâ
aniden terk etmek zorunda kaldýðý geçmiþ hayatýndaki çözümlenmemiþ
duygularla doludur.

DOÐAL BÝR
FENOMEN
Dr. Stevenson'un çalýþmasýnda ortaya çýkan en
önemli ortak yön, aslýnda
çocuklarýn geçmiþ yaþam
anýlarýnýn doðal bir fenomen olduðu gerçeðini
daha da belirgin kýlmaktadýr. Bu anýlar, bazý
çocuklarýn farkýndalýk
bilincinde durmaktadýrlar. Sonra da spontan
biçimde, ancak kendilerine has bir mantýk ve
istemle harekete geçmektedirler.
Doðal fenomen... Bu
sözcükler zihnimde neon
ýþýklarý gibi yanýp sönmeye baþladýlar. Bu,
dünyanýn her hangi bir
yerindeki her hangi bir
çocuðun, spontan geçmiþ
yaþam anýsýna sahip olabileceði anlamýna geliyordu. Ama bunlarýn
kaçý? Bir de bu tarz
anlatýmlar her zaman
oluyor muydu ve biz
neye bakacaðýmýzý
bilmediðimizden dolayý
acaba çocuklarýn anlattýklarý þeyleri kaçýrýyor
olabilir miydik? Dr.
Stevenson bu sorularý
yanýtlamýyordu. Üzerinde
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çalýþma yaptýðý ekstrem
vakalarý nüfusun tümüyle
karþýlaþtýrmamaktaydý.
Bu sorunun ucu açýk
býrakýlmýþtý.

Çocuklardaki
geçmiþ yaþam anýlarý
doðal bir fenomen ise
eðer, bunun doðal
nedeni ne olmalýdýr
diye düþünmeye
baþladým. Bu anýlar,
sistemdeki bir çatlak
nedeniyle mi çocuklarýn þimdiki hafýzalarýna giriyordu.
Yoksa ruhlarýmýzýn
evrimsel geliþmesinin
doðal bir parçasý
veya geçmiþten getirilenlerin temizlenmesine imkân tanýyan
bir fýrsat mýydý?
Hindu ve Budist
inanýþlarýna göre her
enkarnasyon, ruhsal
öðrenme ve geliþme
için fýrsattý.
Geçmiþ yaþam terapistleri travmatik ölümlerin
yetiþkinlikte sorunlar
doðurabildiðini ortaya
çýkarmýþlardý. Stevenson
ise çocuklarýnýn
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anýlarýnýn çoðunun ölümle ilintili olduklarýný
ortaya koymuþtu. Bu
anýlarýn çocuklukta spontan bir þekilde ortaya
çýkýþlarý, doðanýn, travmatik bir ölümün etkilerini tersine çevirme fýrsatýný vermesi ve böylece
sorunlar daha komplike
bir hal almadan
çözülmelerine imkan
tanýmasý anlamýna
gelebilir miydi?
Þayet böyle idiyse,
anne ve babanýn rolü
neydi? Bu anýlar çocuklar çok küçük ve hâlâ

bakýma muhtaç bir
durumda iken ortaya çýktýklarýndan dolayý,
çocuklarýmýzýn geçmiþ
yaþam anýlarý onlarý ruhsal yönden tedavi
etmemiz açýsýndan elimize bulunmaz bir fýrsat
sunuyor olabilirdi. Belki
de biz ebeveynler, çocuklarýmýzýn spontan geçmiþ
yaþam anýlarýndan fayda
saðlamalarýnda, onlara
yardýmcý olan plânýn bir
parçasý idik.
(Gelecek Ay:
Genç Araþtýrmacýlar)
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Seth, Reenkarnasyon
ve Rüyalarýmýz
Zuhal Voigt
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Bütün insanlar rüya görürler. Rüya
görmediklerini iddia edenler, gördükleri
rüyalarý uyanýnca hatýrlamayanlardýr.
Rüyalar aslýnda, en genel anlatýmýyla,
bedenimizin dinlenme safhasý esnasýnda,
bedeni þartlarýn hüküm sürmediði bir
ortamda bilinç üstümüzün (bazýlarýnca
bilinç altýmýzýn) yaþadýklarýndan,
uyandýktan sonra hafýzamýzda kalmýþ
olanlarýdýr.

dan, uyku laboratuarlarýnda çeþitli denekler üzerinde hararetle araþtýrýlmaktadýr.
Örneðin "Lüsid Rüya" denen, belli þartlar altýnda, bilerek rüya görmek ya da
rüyada istediði þeyleri bilinçli yapabilmek olgusu, yapýlan araþtýrmalar neticesinde, bugün artýk bilinen ve kabul
edilen bir gerçek haline gelmiþtir.
Bilim, rüyalarýmýzý araþtýrma konusunda her ne kadar henüz ilk adýmlarýný atmakta olsa da, gelecekte bu, yaþamýmýzýn
birçok bilinmeyenini ortaya çýkaracak
olan alanda, bugüne kadarki bilgileri alt
üst edecek verilerin keþfedileceðinin
iþaretleri de þimdiden görülüyor.

Rüya olgusu, dünya ve üzerindeki
insanlar varolduðundan beri insan zihnini
meþgûl ettiði halde, bugünkü bilim
düzeyinde henüz tam olarak araþtýrýlamamýþ, ne olduðu, nasýl meydana geldiði
hakkýnda kesin bir sonuca ulaþýlamamýþ,
Önceki sayýlarda, verdiði bilgilerden
insanlýk için henüz bilinmeyen bir
bazý kýsýmlarý size aktarmaya çalýþtýðýmýz
konudur. Bazý bilim adamlarýnca,
"Seth", rüyalarýn ne denli önemli
rüyalarý harekete geçirenler, tamamen
olduðunu þöyle anlatýyor:
fiziki þartlardýr. Örneðin, yatmadan yenen bir yemeðin
Yaþanan her deneyimin kiþiliði deðiþtirdiði
sindirim sisteminde yarattýðý
gibi, rüyalardaki deneyimler yoluyla da deðiþim
zorluk, uyku esnasýnda dýþ
dünyadan gelip, duyu organ- gerçekleþir. Birey, içinde yaþadýðý bedensel maddi
larýmýza akseden herhangi bir dünya tarafýndan nasýl biçimlendiriliyorsa, kendi
uyarý, bir ses, bir müzik, bir
üretmiþ olduðu rüyalarý tarafýndan da biçimkoku, uyumakta olan bedene
lendirilir. Varlýk sýnýr tanýmaz. Sizler, sadece sizyapýlan herhangi bir dýþ etki,
lerin algýlama sistemleriniz iflas ettiði için, kendidokunma, sarsma, vesaire.
nizi sýnýrlarla çevrili hissedersiniz. Örneðin sizler,
Bu tür açýklamalar, birçok
insanýn kendi tecrübelerinden onlarý hatýrlamadýðýnýz için veya onlar bilincinizdoðrulayacaðý, gelecekten
den silinir silinmez, rüyalarýnýzý önemsiz zannehaber verici nitelikte ya da
dersiniz. Ama iþin aslý böyle deðildir."
telepatik iletiþimi sergileyen
" Kiþilik, rüya yapýsý ile sorunlarýný çözmeyi
cinsten rüyalarý izah edemese
dener. Çoðu kere, uyanýk hayatýn gerektiði gibi
de, bazýlarý için yeterli
ifade edilmesine olanak vermediði bazý fiiller,
olmaktadýr. Rüya konusu,
bugün dünyanýn her tarafýnrüya deneyim ortamýnda özgürlük içinde yaþanadaki bilim adamlarý tarafýnbilirler. Rüyada sorunlarýn çözülme denemesi

“

baþarýsýzlýða uðrarsa, bu iç sorun, hastalýk
halinde ortaya çýkabilir."

”
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gelmiþtir. Bunlarýn büyük bir bölümü
Bu bilgilerden çýkaracaðýmýz çok
önemli bir sonuç, rüyalarýmýzda yaþadýk- yanlýþ veya eksikli yollardan gitse de,
sembollerden yola çýkýlarak yapýlan
larýmýzý, hayal mahsulü þeyler olarak bir
tarafa fýrlatýp atamayacaðýmýz gerçeðidir. yorumlar, birçok baþka þeyde olduðu
gibi, bazen akýl sýnýrlarýnýn dýþýna çýksa
Anlaþýlýyor ki, maddi dünyanýn þartlarý
içinde yapýlan deneyler, yaþanan olaylar, da, rüyalarýn boþ þeyler olmadýðý ve
onlarýn doðru biçimde anlaþýldýðý
maddi beden içinde yaþayan varlýk için
takdirde, hayatýmýzý olumlu bir biçimde
ne kadar önemli ise, uyku esnasýnda
yaþananlar da, ayný varlýk için o derecede yönlendirebilecek gücü olduðu sonucu
doðrudur.
önemli olmaktadýr. Ýnsanýn sadece
maddeden ibaret olmadýðýný kabul edeRüyalarda yaptýðýmýz birçok þey
bilenler için, bu durum son derecede
içinde, rüyalarýmýzý þekillendiren en
mantýklýdýr. Beyin uyur, beyinle baðlantýlý olarak yaþamakta olan enerjinin, yani önemli faktörlerden biri, Seth'in de
söylediði gibi, çeþitli sorunlarýmýzý rüya
kiþinin maddi olmayan asýl benliðinin
yaþantýsý içinde çözmeye çalýþmamýzdýr.
uykuya ihtiyacý yoktur. O, bedenin
Seth þöyle bir örnek veriyor:
uykusu esnasýnda, faaliyetlerine ayný
canlýlýk içinde devam etmektedir. Beyin
bu faaliyetlerin bir
kýsmýný, o da ancak
Þöyle bir þey düþünün: Bir kiþilik, içinde
kaydedebilirse, rüya
baðýmlýlýk konusunu ifade edebilme isteðini taþýyor.
olarak anýmsayabilir.
Ama dünya yaþamý içinde bu konunun çocukça ve
Rüyalarýmýz olarak
yasak olduðu fikrinde. Þayet kendisi, içinde
hatýrladýðýmýz
özlediði herhangi bir þeye baðýmlý olma rolünü
aktivitelerimiz, dünya
yaþayabileceði bir rüya yaratabilirse, bu sorununu
realitesinin mantýðý
rüya içinde çözmüþ olabilir. Bir çok kere bu sonuç
açýsýndan bazen
elde edilir. Kiþi hatta bu rüyayý hatýrlamayabilir
anlamsýz görünse de,
ama rüya içinde yapmýþ olduðu, bu baðýmlý olma
bu rüya esnasýnda
yaptýklarýmýzýn hepdeneyimi, kendisi için geçerlidir.
sinin bir sebebi, bir
Seth rüyalarýn yorumundan ziyade
açýklamasý, bir gayesi hatta çok kere bir
biçimlendirilmesi, yani yukarýda sözünü
mesajý bulunmaktadýr.
ettiðimiz "Lüsid Rüya"larýn meydana
getirilmesi ile uðraþýlmasýnýn, daha
Bunun böyle olduðunu insanlýk ta ilk
verimli bir çalýþma olabileceðini vurguzamanlardan itibaren sezmiþ ve bu yüzluyor. Bu sayede, birçok hastalýklarýn
den her medeniyette, çeþitli rüya tabirleri, rüya yorumlarý, rüyalarý açýklamakla ortaya çýkmadan önlenebileceðini ifade
ediyor. Agresif eðilimlerin rüyalarda
uðraþan çeþitli görüþler meydana

“

”
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bize þu andaki yaþamýmýzda yardým
amacýyla gerçekleþtiðini belirtiyor.
Bazen rüyalarýmýzda, kendimizi hiç
bilmediðimiz, tanýmadýðýmýz yerlerde
görür, hiç tanýmadýðýmýz insanlarla
alýþveriþlerde bulunur, hiç ilgimiz
olmayan iþlerle uðraþýrýz. Hatta
kendimizi baþka kýlýklarda, baþka cinsiyetlerde
Uyumadan önce kendi kendinize, keyifli
gördüðümüz de vakidir.
ve canlý olmanýzý saðlayacak sevinçli ve güzel
Bütün bunlarý biz, bilinç
rüyalar göreceðinizi telkin edin. Eðer
altýmýzýn deli dolu fantezidepresyonunuz çok derinde deðilse, bu tarzda leri olarak bir kenara
çaðrýlan rüyalardan sonra, uyandýðýnýzda
atarýz çok kere ama, aslýnkaybolacak ya da en azýndan azalacaktýr.
da bu rüyalar, bizim o
andaki dünya yaþamýmýzda çektiðimiz sýkýntýlarý alt edebilmek
yolunda, asýl benliðimizin bize gönDemek ki en azýndan bize yardýmcý
derdiði hatýrlatmalardýr. Belki yorumlaolacak, olumsuz düþünce ve tavrýmýzý
mamýz gerekir, belki de bilinçli bir yoruortadan kaldýracak, yaþama olumlu bir
ma gerek olmadan, o andaki sorunpencereden bakmamýzý saðlayabilecek
larýmýzýn çözümüne katkýda bulunrüyalar görmeyi kendi kendimize telkin
muþlardýr bile.
edebiliriz. Biz hatýrlamasak bile, þayet
ertesi günü kendimizi daha iyi hissediBu çeþit rüyalar, baþka hayatlarýmýzdan
yorsak, böyle yapýcý rüyalar yaþamýþ olabölümleri bize rüyamýzda yeniden
biliriz. Zaten mühim olan da, ille de
onlarý hatýrlamamýz deðil, bizdeki olumlu yaþatarak, o yaþamlarda kuvvetli olduðumuz taraflarýmýzý, elimizde bulunmuþ
katkýlarýdýr herhalde. Halkta yaþayan
olan yeteneklerimizi, bu yaþamýmýza
bazý deyimlerin içindeki gerçekler de,
demek ki bize yol göstermekteler. Önem- aktarabilmemize olanak saðlayarak bizi
desteklerler.
li kararlar arifesinde veya önemli bir
yenilik bize ulaþtýðýnda, herhangi bir
Seth, her insanýn içinde, karþý cinse ait,
yönde hareket etmeden önce, bir gece
uyumak tavsiye edilmesi de, boþuna halk baþka hayatlarda o cinse ait bir bedende
bilincine yerleþmiþ bir þey olmasa gerek. yaþayarak edinilmiþ izlenimlerin mevcut
olduðunu söylüyor. Bu þekilde, her
erkeðin içinde, diþi cinsinin izlenimleri,
Seth bazý rüyalarýmýzýn, baþka hayather kadýnýn içinde de, erkek cinsinin
larýmýzdan kaynaklanabileceðini ve
izlenimleri bulunuyor.
böyle olduðu takdirde bunun, mutlaka
yaþanarak, dünya yaþamýna taþýnmadan
bertaraf edilebileceðini söylüyor. Ama
rüyalarýn meydana getirilmesinde, agresif
duygularýn hiçbir zaman belli kiþilere
yöneltilmemesi gerektiðini, bunun çok
daha karýþýk sorunlara yol açabileceðini
de ilave ediyor.

“

”

“

Daha önce de söylediðim gibi, her insan, kadýn olarak
da, erkek olarak da yaþamýþtýr. Þu andaki yaþamda, o yaþamlardan bilinçli bir aný bulunmaz. Kiþiliðin, kendisini o an
içinde bulunduðu cins ile çok fazla özdeþleþtirmemesi için,
örneðin her erkeðin içinde kendi diþiliði yaþar. Buna Jung
"Anima" demiþtir. (Seth burada ünlü Ýsviçreli psikiyatr Carl
G.Jung'a atýf yapýyor)
"Anima çok önemli bir emniyet supabýdýr, erkeðin, kendisine o
andaki toplum, terbiye ve kültür tarafýndan da dayatýlan
erkek karakterinin vasýflarýyla çok fazla özdeþleþmemesini
temin eder."
"Erkekler, rüyalarýnda bu yüzden kendilerini kadýn olarak
görebilirler. Bu rüyalarýn içeriði, kendi kiþisel reenkarnasyon
geçmiþlerinden bilgiler taþýyabilir. Bu rüyalarýn belli baþlý
tipleri rahibe, anne, büyücü kadýn, hayat arkadaþý, bilge yaþlý
kadýn gibi sembollerdir. Bunlar diþiliðin temel vasýflarýný ve
erkekler tarafýndan yaþanmýþ çeþitli diþi varoluþ biçimlerini
sembolize ederler."
"Kadýnlarda da, kendilerini o andaki cinsleriyle çok fazla
özdeþleþtirmemeleri için, Jung'un "Animus" olarak
adlandýrdýðý, saklý bir erkek özelliði yaþar. Kadýnlar da
rüyalarýnda, sembolik olarak baþka zamanlardaki erkek
yaþamlarýný temsil eden delikanlý, rahip(din adamý), orman
adamý veya yaþlý bilge adam (beyaz sakallý ihtiyar) gibi
unsurlar görebilirler. Kadýnlar, rüyalarýnda beliren bu
unsurlara dikkat ederlerse veya rüyada kendilerini erkek
olarak görürlerse, erkek olarak yaþadýklarý reenkarnasyon
geçmiþleri hakkýnda çok þey öðrenebilirler.

”
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Seth, her birimizin içinde saklý olan,
diðer cinse ait özelliklerin, yeri
geldiðinde, bizlerin çok fazla tek taraflý
davranmamýzý, tek taraflý karar ve hüküm
vermemizi engellediðini söylüyor.
Demek oluyor ki, her birimizin içinde
olan bu unsurlar, yaptýklarý bu çok önemli görevle, hem kiþisel, hem toplumsal
dengelerimizin yerinde durmasýný saðlýyor, bizleri aþýrýlýktan, dolayýsýyla kendi
kendimize ve içinde yaþadýðýmýz
topluma zarar vermekten koruyor.

Seth'in tüm yaþamlarýn ayný anda
varolduðu söylemini düþünürsek- diðer
yaþamlarýmýzý, dolayýsýyla tüm zamanlarda varolan tüm varlýðýmýzý olumlu yönde
etkileyebiliriz.

Yine bu anlatýmdan öðrendiðimize
göre, rüyalarýmýza dikkat ettiðimiz
takdirde, reenkarnasyon yaþamlarýmýz
üzerine birçok þey öðrenebiliriz.

Gelecek sayýlarda, Seth'in araladýðý
kapýlardan içerilere baþka adýmlar atabilmeye ve daha ilerileri görmeye çalýþacaðýz.

Ayni zamanda, rüyalarýmýzda ortaya
çýkan bu semboller, o anda içinde bulunduðumuz yaþam þartlarýnýn kýskacý içinde
bize yol gösteriyor olabilirler. Bu sembolleri doðru yorumlayabilirsek,
yaþamýmýzý olumlu biçimde yönlendirebilir, en azýndan bunu deneyebiliriz.
Rüyalarýmýzý bilinçli olarak etkileyebilirsek, yaþanmamýþ, çözülmemiþ ruhsal
birikimlerin, bazý hastalýklar halinde
ortaya çýkmasýný bile engelleyebiliriz.
Ya da, rüyada verilen sembollere dikkat
ederek, varolan hastalýk ve arýzalar
hakkýnda önemli ipuçlarý elde edebiliriz.
Baþka yaþamlarýmýz, þu andaki
yaþamýmýzý, rüyalarýmýz yoluyla etkileyebiliyorsa, biz de rüyalarýmýzý etkileyerek, - aslýnda bizim anladýðýmýz
biçimde zamanýn var olmadýðýný ve

Her yönüyle birbirini tamamlayan ne
muhteþem bir yapý! Uykuda iken bile, bir
tek dünya saniyemizin bile boþuna
olmadýðýný düþünürsek, yaradýlýþýn en
küçük noktasýna kadar düþünülmüþ ne
muazzam bir plan!

Alýntýlar:
Das Seth Material/ Jane Roberts
Gespräche mit Seth/ Jane Roberts
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Çeviren: Arýn Ýnan
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Kahu Fred Sterling medyumluðunda
üstad varlýk Kýrael tarafýndan verilen
bilgilerdir. Bu bildiride Kýrael,
insanýn aslýnda ne kadar güçlü bir
varlýk olduðundan söz ederek, kendisini þifalandýrmasýnda aydýnlanmanýn ve içindeki gücü keþfetmesinin
önemi üzerinde duruyor.
Fred Sterling

KIRAEL: Bugün insanýn þifaya
kendi imzasýný atabileceði bir teknikten
söz edeceðiz ki bu konu bana her
zaman çok yakýn olmuþtur. Açýlýþ
konuþmam sevginin enerjisiyle
doludur. Sizinle ilgili olan her þeyin
içinizdeki sevginin uyanmasýyla alâkalý
olduðunu anlayabiliyor musunuz?
Bununla, sizin heyecandan titreyerek
ve iyice köpürterek ortaya koyduðunuz
baþdöndürücü aþktan söz etmiyorum.
Bu sizin en derininizde bulunan ve asla
sýnýrlarý olmayan bir sevgidir. Bu
bedeli olmayan bir sevgidir. Bu, ýþýðýn
içinde olduðunuz müddetçe arzu
ettiðiniz her þeyi yapabileceðinizi
söyleyen sevgidir.
Yeryüzünde yaþayan insan kardeþlerinizi kucaklayarak ve onlara: "Seni
seviyorum" diyerek yaþadýðýnýz bir
hayatý imgeleyebiliyor musunuz? Bu
sorum karþýsýnda bana þöyle diyeceðinizi biliyorum: "Ama üstad, bu

sözleri sarfettiðimizde insanlar bizi
sýkça yanlýþ anlayabiliyorlar". Birisine :
"Seni seviyorum" dediðinizde ve o kiþi
bu sözlerden rahatsýzlýk duyduðunda,
kendinizi bundan sorumlu tutmamanýz
gerekir. Onun sizi yanlýþ anlamasý
henüz uyanmamýþ olduðunu gösterir.
Bir kiþinin uyanmamýþ olmasý onun
uykuda olduðunu da göstermez. Hayýr,
hayýr, herkes uyanýktýr ama uyanýklýðýn
bir çok kademesi vardýr. Þifa hakkýnda
konuþtuðumuzda, arkadaþlarým, kalbinizi açabilme yeteneðiniz ve baþkalarýnýn gözlerine derinden bakarak onlarý
ne kadar çok sevdiðinizi söyleyebilmeniz hakkýnda konuþmuþ oluruz.
Þimdi soðuk bir kaldýrýmýn üzerinde
yaralandýðý için yatýyor olan birisine
rastladýðýnýzý gözünüzde canlandýrýn.
Bu kiþinin yaþayýp yaþamayacaðýný bile
bilmiyorsunuz. Ýþte o zaman eðilerek
ve onun gözlerine derinden bakarak :
"Lütfen dayan, çünkü seni seviyorum.
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Sen bir çok kiþi tarafýndan seviliyorsun" dediðinizi hayal edin. Orada yatan
kiþi hakkýnýzda ne düþünecektir? Belki
de yaþamak ve ölmekle ilgili herhangi
bir þey düþünmeyecektir. Belki de bir
kaç dakikalýðýna ya da sonsuza dek
yaþamayý düþünecektir. Hayal edin
arkadaþlarým, þifa sizi, Yaratýcý
Tanrýnýn ýþýk partiküllerinden biri
olduðunuzun farkýna vardýracak olan
uyanýþtan daha baþka bir þey deðilse, ki
siz bunu yapacaðýnýzý düþünerek bilinçlice seçmiþsinizdir, onu elinizden çok
uzaklara kaçýrmamaya dikkat
etmelisiniz. O bazen yolunu da þaþýrabilir ama bilin ki arkadaþlarým siz
özgürsünüz, hem de hayalini bile kuramayacaðýnýz kadar özgürsünüzdür. Bu,
sevginizi ve þifanýzý dilediðinizce
uygulama özgürlüðüdür.
Belki sizin imzanýz öylesine güçlüdür
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ki siz Yaratýcýnýn öne çýkardýðý en
güçlü varlýklardan birisi olursunuz.
Bacaklarýndan birisi olmayan genç bir
adam vardý. Medyumum beni ona
götürdü. Ona sorular sormadan önce
genç adamýn zihninden geçenleri bir
dakikalýðýna dinledim. Genç adam
geçmiþini ve uzun bir zamandan beri
yüzünü görmediði oðlunu düþünüyordu. Bu kiþinin gözlerinde yaþ yoktu
ama kalbi aðlýyordu. Gözlerini yerden
kaldýrmadan oturuyor ve nerede yanlýþ
yaptýðýný ve oðluyla arasýnýn neden bu
kadar açýldýðýný sorguluyordu. Genç
adama: "Sen çok güzel bir varlýksýn ve
gözlerindeki keder ise çok parlak ve
çok gözalýcý. Seni sadece sen olduðun
için sevmeden duramayacak hiç kimse
tanýyorum" dedim. Biliyor musunuz
dostlarým, bu konuþmanýn üzerine genç
adam hafifçe gülümsedi. Gözlerinde bir
ýþýk yandý ve ben bundan faydalandým.
Ona: "Oðlun, hayatýnýn belli bir
döneminde seninle sohbet etmemeyi
seçmiþ ise, bu seni sevmediði için
deðildir. Bu, onun, altüst olmuþ
dünyasýndan dolayý sevgiyle ilgili bilinçliliðini yitirmiþ olduðunu gösterir.
Ona biraz zaman vermen gerekir. O,
sevgiyi yeniden bulacak çünkü meleklerimi onun ardýndan yollayacaðým.
Oðlundan bugün mü yoksa yarýn mý
haber alacaðýný bilmiyorum ama
bildiðim bir þey var ki, bir gün oðlunu
mutlaka göreceksin." Evet, bu adamla
oðlu bir gün Yaratýcý Tanrýnýn ýþýðýnda
birbirlerine kavuþacaklar, birbirlerini
sevecekler ve her þeyi anlayacaklar.
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Þifa nedir biliyor musunuz
arkadaþlarým? Þifa sadece cesarettir,
yani geriye adým atmama cesareti, baktýðýnýz þeyi gözden yitirmeme cesareti
ve asla pes etmeme cesaretidir. Oh,
önünüzde geçmeniz gereken kasvetli
ve kederli zamanlar olabilir ama eðer
pes etmezseniz, eðer sadece ileriye
doðru adým atarsanýz, þifa bulursunuz.
Þifa bulmak, tekâmül yolunuzda
attýðýnýz adýmlardýr. Bazen adým atmakta zorlanýrsýnýz, bazen de atmanýz
gereken son adýmý attýðýnýz halde beklediðiniz þeyin gerçekleþmediðini
görürsünüz. Böyle bir durumda öylece
durup bekleyecek misiniz? Birisinin
gelip de sizi varmak istediðiniz yere
götüreceðini mi zannedeceksiniz? Bu
asla olmayacaktýr. Yapmanýz gereken
tek þey bir adým daha atmak ve belki
de bunun ardýndan baþka adýmlar
atarak yürümeye devem etmektir. Belki
de bu uðurda elli adým atmanýz gerekecektir. Cesaretiniz elverdiði sürece siz
nefes alýp verdiðinizi ve yaþadýðýnýzý
ve hiç bir þeyin sizi arzuladýðýnýz þeyden uzaklaþtýramayacaðýný bilirsiniz.
Size tüm sevgimle diyorum ki, arzularýnýzdan vazgeçici olmayýn. Böyle bir
þeyi aklýnýzdan bile geçirmeyin. Nerede
olmak istediðinizi seçin ve sonra da
orada olun. Ve bizim gibi gözle
görülmeyen güçlerin sadece çaðýrmanýzý beklediklerini bilin sevgili dostlarým. Þimdi siz bana: "Kýrael, ya
onlarýn ismini bilmiyorsam ne olacak?"
diye sorabilirsiniz. O halde isimlerini
sorun. Onlarý çok yakýnýnýzda hissettiðinizde onlara isimlerini sorun ve:
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"En yüksek ýþýkta mý faaliyet gösteriyorsun?" deyin. Onlarýn sizi sýcak bir
þekilde kucakladýklarýný gördüðünüzde
ne demek istediðimi daha iyi anlayacaksýnýz. Þifanýn baþlangýç noktasý iþte
budur.
Þifaya kendi imzanýzý atmanýz
gerçekten cesaret ister. Medyumum
bunu kitlelere duyurduðunda bu
bazýlarý için zor gelebilir. Bazýlarýnýz
sadece oturup aðlamayý yeðler. Siz
sadece üzüntülü olduðunuz zamanlarda
aðlamazsýnýz. Siz þifanýn mümkün olabileceðini bildiðiniz için aðlayacaksýnýz. Ýnsanlarýn gözlerinin kenarýndan
yaþlar akmaya baþladýðýnda, yapmayý
istedikleri ilk þey onlarý hiç kimse
görmeden kurulamak olur. Halbuki
benim daha iyi fikrim var. Neden onlarý
serbestçe býrakmýyorsunuz?
"Aðlamakla þifa bulunur mu, üstad
rehberim?" diyebilirsiniz. Elbet ki.
Aðlamak temizlenmektir dostlarým.
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Gözyaþlarýnýzý sakýn içinizde tutmayýn. Eski zamanlarda size
gözyaþlarýnýzý içinizde tutmanýz
öðretilmiþti. Ben size bunun böyle
olmadýðýný söylüyorum. Söylediðim bir

söz sizin duygusal bedeninize dokunduðunda, duygusal bedeninizin yeryüzü
planetindeki en büyük ders planý
olduðunu hatýrlayýn. Siz: "Oh, bekleyin
Kýrael, ben bunun fiziksel beden
olduðunu sanýyordum. Buraya bu
bedenle gelmedik mi biz?" diye sorabilirsiniz. Dostlarým, duygularýnýzý
özgür býrakmayý öðrendiðinizde, kendinizi kendi doðrularýnýzla ifade
ettiðinizde ve bunu sevgiyle yaptýðýnýzda þifalanmayý gerçekten isteyen bir
beden çýkar karþýnýza. Bu kendisini
fiziksel, mental ve ruhsal dünyada
açýkça ifade edecek olan bedendir.
Öyleyse þifaya kendi imzanýzý atmanýz
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cesaretli olmayý arzu etmektir. Bu,
önüne geçilmezlerden olduðunuzu size
söyleyecek olan cesarettir. Para
dünyanýzýn deðiþmesini istiyorsanýz,
onu deðiþtirecek cesarete sahip olun.
Fiziksel
bedeninizde
bir aðrý varsa,
onun gitmesini talep edecek cesarete
sahip olun.
Ýliþkilerinizi
gözden
geçirdiðinizde, birden
çok insanla
iletiþime
geçebilecek
enerjilere
sahip
olduðunuzu
ve bu nedenle
herkese sevginin varlýðýnda dokunabileceðinizi ve size de ayný þekilde
dokunulacaðýný bilin. Þifaya kendi
imzanýzý atmak, cesaretle örülmüþ ve
kaplanmýþ olan bilinçli bir farkýndalýk
kademesine yükselmektir.
Bu cesaret þunlarý söylemeyi gerektirir: "Asla pes etmeyeceðim. Yaratýcý
Tanrýnýn varolduðunu bildiðimden
dolayý yürümeye devam edeceðim.
Rehber varlýklarýmýn kimler olduklarýný
öðreneceðim ve onlarý bulduðumda
onlara neyi yapmaya ihtiyacým
olduðunu soracak ve onlarýn dediklerini yerine getireceðim." Ýþte o zaman
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gerçek cesaret kendini gösterecek ve
þifalanmaya hazýr olacaksýnýz.
Bana: "Kýrael, hangi konuda þifa vermem gerektiðini bilmiyorsam ne olacak?" diye bir soru yöneltebilirsiniz.
Söylediklerime güvenin dostlarým. Herkes hangi konuda þifa vermesi gerektiðini bilir. Fakirliði, þiddeti ve bozuk
giden iliþkileri hemen þimdi düzeltebilmenin ve þifalandýrmanýn cesaretine
sahip olun. Atacaðýnýz adýmlarýn sayýsý
gözünüzü korkutmasýn. Burada hiç
kimse attýðýnýz adýmlarýn hesabýný tutmaz. Cesaretinizi ve arzunuzu hissedebilirsem size yardýmcý olmak için elimden gelen her þeyi yapacaðým.
Bir çoðunuz dünyanýzýn ne kadar
güzel bir yer olduðunun farkýnda bile
deðildir. Siz, bozuk giden iliþkilerinize,
paranýn ardýndan koþmaya ve
bedeninizin rahatlýðýna ve
güzelliðine kendinizi öylesine
kaptýrmýþsýnýz ki, dünyanýn
dev gibi bir okul olduðundan,
aradýðýnýz her þeyin cevabýný
sevgiyle bulabileceðinizden ve
buraya gelmenin bir ayrýcalýk
olduðundan haberdar bile
deðilsiniz. Tekâmül yolunuzda
þifaya kendi imzanýzý atarak
ilerlemek harika bir þeydir. Bu
parlak bir yoldur. Siz onu sekteye uðratmadýðýnýz sürece
onun da sizi sekteye uðratmayacaðý bir yoldur bu.
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Kalbinizi açacak ve sevginin hüküm
sürmesine izin verecek cesarete sahip
olun. Ben buna her zamankinden daha
fazla hazýrým. Gördüðünüz gibi bu
cesarete ve sevgiye sahibim ve her
birinizi tek tek çok seviyorum. Sizi
dünyadaki her þeyden daha çok seviyorum. Bana:
"Üstad Kýrael, geçen gece, gerçekten
çok kötü bir þey yaptýðýmda beni
gerçekten izliyor muydunuz?" diye
sorabilirsiniz. Evet muhtemelen bakmýþýmdýr ama orada gerçekten kötü bir
þey görmemiþimdir. Siz onun kötü
olduðunu düþündüðünüz için sonsuza
dek kötü olacaðýný mý zannediyorsunuz?
(Gelecek Ay: Üstad Kýrael sorulara
cevap verecektir)

SWAMÝ RAJNEESH Türkiye’de

“Gizemli Gülün
Gözyaþlarý”
Düþünceleri ve konuþmalarýndan derlenen sayýsýz
kitabýyla dünyamýzý derinden etkileyen Osho'dan sonra,
devamý olarak görülen ve yaþayan önemli düþünürlerden
biri olarak nitelenen Hintli usta ressam ve tasarýmcý
Swami Rajneesh'in on dile çevrilen kitabý, Türkçe'ye de
çevrildi.
Nihal Gürsoy
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"Gizemli Gülün Gözyaþlarý" isimli
kitap, dergimiz elinize ulaþtýðýnda GOA
Yayýnlarýndan çýkmýþ olacak. Kitap,
Rajneesh'in kendi varlýðýnýn izini
sürdüðü bir yolculuðun gerçek hikâyesi
olarak yazýlmýþ bir otobiyografi. Hintli
Master OSHO'nun varoluþ felsefesini ve
düþüncelerini sürdürmeyi hedefleyerek
yola çýkan, "Yeni Adam Rajneesh" kýsa
bir süre içinde tüm dünyada ilgi
uyandýrdý. Osho ile yaþadýðý tüm spirtüel
deneyimlerini yaklaþýk üç milyon kiþinin
týkladýðý, www.oshorajneesh.net adlý
kendi Internet sitesinde insanlarla paylaþan Rajneesh, milyonlarca takipçisinin
ýsrarýyla kendisini izleyenlerle buluþmak
için dünya turuna baþladý. Kiþilerin
farkýndalýk, saðlýklý ve verimli bir yaþam
ve kendilerini keþfetmek adýna sorularla
dolu zihinlerine aydýnlýk getirmek ve bu
tür konulardaki tüm sorularý yanýtlamak
misyonunu üstlenerek çýktýðý bu yolculuk
kapsamýnda Aðustos ayý içerisinde
Türkiye'ye de geldi.
Ýstanbul, Taksim'deki Bilgi Paylaþým
Merkezi'nde 7 ve 14 Aðustos tarihlerinde
düzenlenen, yaþamýný ve kiþisel geliþim
konusundaki deneyimlerini paylaþtýðý ve
aktif meditasyon yaptýrdýðý toplantýlara
katýlma fýrsatýný ben de buldum.
Dünyada "Yavaþ yürüyen adam" olara
tanýnan Rajneesh'in neden bu isimle
anýldýðýný kendisini görünce hemen
anlýyorsunuz, gerçekten çok yavaþ
yürüyor. Kendi ifadesiyle her adýmýný
bilinç ve farkýndalýkla atýyor. Müzik
eþliðinde aktif meditasyon uygulamasýyla
baþlayan toplantý, soru ve cevaplarý
içeren konuþmalarla yaklaþýk dört saat
kadar devam etti. Kiþilerin kendi yaþamlarýna ve sorunlarýna dair yönelttikleri
sorular kadar, Rajneesh'in felsefe ve
düþünceleri doðrultusunda paylaþýmcýlara
yönelttiði sorularý da oldu.
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Swami Rajneesh, kimseye bir þey
öðretmediðini, bir guru deðil, arkadaþ ve
dost olduðunu ýsrarla vurguladý.
Türkiye'deki toplantý tarihinde kitabý
henüz satýþa çýkmadýðýndan, buradaki
organizasyon için onun asistanlýðýný
yapan Þule Uslutekin'den, kitabýn içeriðine dair bilgi rica ettim. Þule Haným,
hemen ertesi gün kitabýn büyük bir
bölümünü sayfalar halinde bana yolladý.
Bir solukta okunabilecek ilginç bir
yaþam öyküsü. Hollywood starý bir
anneyle, Hindistan'ýn köklü ailelerinden
birine mensup, sanayici bir babanýn oðlu
olan Rajneesh, 1961 yýlýnda Kalküta'da
dünyaya geliyor. Anne ve babasýnýn 1976
yýlýnda ayrýlmalarýnýn ardýndan kýsa bir
süre sonra ani bir ölümle annesini kaybedince aðýr bir þok geçiriyor. Bu ölümün
yarattýðý acý ile hayatý ve onun anlamýný,
hedeflerini sorgulamaya baþlýyor. Uzun
bir süre eline ne geçerse hepsini okuyan
Rajneesh, daha sonra Bhagavad Gita ve
Upanishad'lar, Buda'nýn yaþamý, Kriþna,
Mahavir Gandhi gibi eþi bulunmaz yapýtlarla, Halil Cibran, Tagore gibi yazarlarýn
eserlerine büyük ilgi duyuyor. Ölümden
sonra yaþam, dinler, özellikle Tibet dinleri ve Lamalar, Budist yaþam biçimi ve
keþiþlik gibi konular onu kendisine
çekiyor. Babasýnýn sürdürdüðü yaþam
þekli ve baskýcý tavrý nedeniyle aralarýnda
çýkan bir tartýþmadan sonra evi terk ediyor, yakýn bir akrabasýnýn yanýna giderek
eviyle iliþkisini kesiyor. Uzunca bir süre
sadece bitki yetiþtirerek ve kitap okuyarak günlerini geçiren Rajneesh bu arada
okuduðu okulda güzel sanatlar ve el sanatlarýnda sivriliyor. Ýþte tam bu sýralarda
geceleri rüyasýnda gökyüzünde uçtuðunu
ve uzun sakallý bir adamýn gözlerini
üzerine dikerek sürekli kendisini izlediðini görüyor: Ter içinde uyanýp, odasýnýn
duvarlarýný kim olduðunu bilmediði bu
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adamýn resimlerini yaparak dolduruyor.
Kýsa bir süre sonra "Sannyas" isimli bir
derginin kapaðýnda bu adamýn resmini
görünce çok heyecanlanýyor ve bayýlacak
gibi oluyor. Daha sonra ise bu adamýn
OSHO olduðunu öðreniyor.

Osho

Bu sýralarda on altý yaþýnda olan
Rajneesh, bunun, hayatý boyunca izleyeceði kiþi olduðunu hemen anlýyor. Aþkla,
Osho'nun peþine düþüyor. Ancak, ustayý
izlemek için çalýþmak zorundadýr. Çeþitli
iþlerde çalýþarak para kazanma yollarý
ararken tasarýmlarý büyük ilgi görüyor.
Nihayet 1981 yýlýnda Puna'daki
ashram'a ulaþýyor. Aydýnlanma uðruna
çevresiyle ve yaþamla zorlu bir mücadele
veren Rajneesh, 1990 yýlýnda Osho'nun
ölümüyle yýkýlýyor.

SEVGÝ DÜNYASI

Kararlýlýkla ustasýnýn izinden yürüyen
Swami Rajneesh'i daha da zor yýllar beklemektedir. Himalaya Daðlarýnda her
türlü iletiþim aracýndan yoksun olarak
geçirdiði on dört yýlýn sonunda o artýk
çocukluðunun ustasý Osho ile tanýþmasýný ve aydýnlanmasýnýn hikayesini
anlattýðý bir kitabý paylaþarak ve meditasyon yaparak dünyayý dolaþmaya baþlayacaktýr. Osho'nun ölümünün ardýndan,
Puna'daki ashram'dakiler tarafýndan
kabul görmeyen Rajneesh: "Puna'daki
ashram barýþ içinde bir yer olabilir ama
aydýnlanmýþ bir yer deðil.
Organizasyonlarda gücü elinde tutan
insanlar birbirleriyle savaþýr. Dünyada
gerçek mistiklere hep saldýrýlmýþtýr.
Osho'ya da saldýrýldý. Ýsa çarmýha gerildi,
Hallac'ý Mansur öldürüldü... Ýktidar ve
mistikler arasýndaki eski bir konu bu"
diyerek Puna'da mistik insanlarýn deðil,
güç peþinde olan insanlarýn kendisini
kabul etmediðini ifade etmiþtir.
Rajneesh, meditasyon için asla para
almadýðýný bunun bir fiyatý olamayacaðýný, satýlamayacaðýný savunuyor.
Paraya ihtiyacý olduðu zamanlarda
tasarým yaparak kendisine yetecek kadar
kazandýðýný, standartlarýnýn yüksek
olmadýðýný bu nedenle de çok paraya
ihtiyacý olmadýðýný söylüyor.
Kitabýnýn isminin Osho ile arasýndaki
bir konuþmadan kaynaklandýðýný belirten
Raýjneesh, yaþamý ve düþünceleriyle
þimdiden yeni mistik anlayýþýnýn sembolü gibi algýlanýyor.
Ekim ayýnda tekrar ülkemizi ziyaret
etmeyi düþünen Swami Rajneesh, þu
anda hiç bir yerde devamlý olarak oturmuyor. Sevgisini, sevmeyi isteyenlerle
paylaþarak dünyayý dolaþmak istiyor.

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

Adý, Soyadý:
Adres:
Posta Kodu:
Ýlçe:
Ýl:
Tel:
Abone ücreti:

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Yurt içi (40 YTL)
................
Yurt dýþý (50 YTL)
................
Posta Çeki No: 385999 (Sevgi Yayýnlarý)

