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Sevgili Dostlar
Anneler
Gerçek bir özlem bu...
Kendi canýndan insan yaratmak....
Tanrý’ca bir iþ bu,
Birken birçok olmak...
El ele vermiþ Tanrýmla insanlar,
Beni yaratýyorlar aþkla coþarak,
Beni yaþatýyorlar gülüþlerinde
Belli olacak çocuklarýn sevinci,
Gülüþlerinden belli olacak
Çocuklarýn sevinci
Bir ananýn yavrum diyen sesleniþinde
Mutluluða açýlacak o hayýrlý eller,
Tanrý isteyince çoðalacak çocuklar,
Seven, sevdiren, veren, verdiren çocuklar,
Analarýn tanrýca benliðinden koparak.

Dr. Refet Kayserilioðlu
En Derin Sevgilerimizle / SEVGÝ DÜNYASI
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Ýnsandan beklenen
ayýrýcý deðil,
birleþtirici olmaktýr.
Bu özveri, sabýr, iyilik,
sevgi ve hoþgörü isteyen
deðerli bir iþtir.
Bu iþi yapmak
elbet kolay deðildir.
Ama mükâfatý da
o derece büyüktür;
kazandýracaðý
mutluluk, olgunluk
ve yücelmeler de.
Dr. Refet Kayserilioðlu

Ardýnýzda
Býrakacaðýnýz
Kötülük Olmasýn
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AYIRICI DEÐÝL
BÝRLEÞTÝRÝCÝ
OLUNUZ
"Ardýnýzda býrakacaðýnýz kötülük
olmasýn. Çünkü
kötülük gerçekten,
gerçekten silinmesine
imkân olmayan bir
koyu lekedir" diyor
Bizim Celselerimizde.
Hangi iþi yaparsanýz
yapýnýz, ister politikacý,
ister yönetici, ister
hukukçu, ister memur,
ister asker olunuz her
þeyden önce bir insansýnýz. Ýnsan olarak
Yaradan'a karþý, Yüce
Ýlâhi Yöneticilere karþý
ve insan kardeþlerimize
karþý bir sorumluluðunuz
var. Onlarýn sizden istedikleri ve bekledikleri ve
görevleriniz var. Ama o
görevlerden önce sizden
istenen ilk þey zararlý
olmamak ve kötülük yapmamaktýr. Önce kötülük
yapmayacak sonra görevinizi yapacaksýnýz.
Göreviniz hizmet etmek,
yardým etmek, kendinizi
arýndýrmak ve yüceltmektir. Görevinizi yaparken kimseye zarar vermeyecek ve kötülük
etmeyeceksiniz. Hekim-
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likte bu kural çok önemlidir: "Önce hastasýna zarar vermemek, sonra faydalý olmak zorundadýr."
Tedavi edeceðim diye
dikkatsizliði, bilgisizliði
veya bencilliði yüzünden
hastasýna zararlý olan
hekim sorumlu olur.
Ýnsanlara yapýlacak en
önemli kötülüklerden
birisi ayýrýcý olmaktýr.
Bunu kasýtlý ve plânlý
yapanlar "Böl ve yönet"
yöntemini uygularlar.
Geri kalmýþ bazý ülkelerde veya sömürgelerde
bu yöntem alabildiðince
uygulanmýþ, 3-5 kiþinin
bencilliði ve çýkarý
uðruna birçok masum
insan ölmüþ, ezilmiþ, aç
kalmýþ ve sürünmüþtür.
Bu kötülükleri yapanlar
kendi vicdanlarýný susturabilmek için çok güzel
bahaneler uydurmuþlar,
yaptýklarý kötü iþleri
yüceltmenin yollarýný
bulmuþlardýr. Onlar
kendilerini ve kendilerine
destek olanlarý belki
avutmuþ, teselli
etmiþlerdir. Ama onlarýn
her iþinin esasýný bilen ve
görenleri, bir de zulme
uðrayanlarý avutabilmiþ,
aldatabilmiþler midir?

Ýnsan kendi bencilliðini
ve çýkarcýlýðýný ve ondan
doðan çeþitli kötülüklerini maskelemek için türlü
hüner ve oyunlar yapabilir. Ama her þeyi gören,
bilen ve dünyaya geliþ
gidiþleri düzenleyen,
kader planlarýný yapanlarý
da uyutabilir, aldatabilir
mi? Öyleyse kötülüklerini örtmeye, gizlemeye
çalýþanlar aslýnda kendilerini aldatmakta, kendi
yollarýný uzatmakta,
öncelikle kendi azaplarýný büyütmektedirler.
Çünkü hiç kimsenin yaptýðý yanýna kalmamakta,
kötülük er geç dönüp
yapaný bulmaktadýr.
Ýnsandan beklenen
ayýrýcý deðil, birleþtirici
olmaktýr. Bu özveri,
sabýr, iyilik, sevgi ve
hoþgörü isteyen deðerli
bir iþtir. Bu iþi yapmak
elbet kolay deðildir. Ama
mükâfatý da o derece
büyüktür; kazandýracaðý
mutluluk, olgunluk ve
yücelmeler de.
Bugün ülkemizde
ayýrýcýlýk yapmak, birliði
bozmak, bozgunculuk
öylesine yaygýndýr ki,
bunu önlemek, hastalýðý
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durdurmak için
topyekûn mücadele
etmek, ayýrýcýlýk yapanlarý uyarmak, yaptýklarý
iþin kötülüðünü apaçýk
ortaya koymak lâzýmdýr.
Yaptýklarýnýn iyi karþýlanmadýðýný, beðenilmediðini, kýnandýðýný gördükçe
onlarýn arasýndan
uyananlar, düzelenler
olacaktýr. Ayýplayan,
kýnayan, suçlayan
bakýþlarý çok kiþiyi
etkileyecektir.
ÞÝDDET
NE CESARETTÝR
NE DE KUVVET
Ülkemizde eline silâh
alanlar, þiddet yaparak,
öldürerek, ezerek kuvvet
gösterdiklerini zannediyorlar. Bir yerlere bomba
koyanlarý oradan
sürünürcesine kaçarken
görüyoruz. Hani sen
cesur ve kuvvetliydin.
Bu ne panik, bu ne
korku, telaþ? Elinde silâh
varken kabadayýca
davranmak, yakalanýnca
ne yapacaðýný bilememek, þaþýrmak ne kuvvet
ne cesarettir!.. Þiddet
gösterilerek baþarýlacak
bir iþ varýlacak bir hayýrlý
sonuç yoktur. Ayný þey
yöneticiler için de söz

konusudur. Þiddeti ve
anarþiyi durdurmak için
gerekenleri tam yapmayýp "Ezeceðiz, burunlarýný sürteceðiz" demek
kuvvet ve cesaret deðil
sadece aciz ifadesi, çaresiz kiþilerin bedduasý
gibidir.
Akýlcý yoldan yürümek,
ayrýlýðýn temellerine
inmek, kendi suçumuz ve
yanlýþýmýz varsa onlarý
da düzeltmek gerekir.
Politikacýlarýn sabah
akþam ayrýlýðý
körükleyen, rakiplerini
kötüleyen beyanatlar
verirken milleti birliðe
çaðýrmalarý, vatandaþtan
birlik beklemeleri gülünç
oluyor. Yöneticiler, kim
iktidarda olursa olsun,
anarþiyi, ayrýlýðý ve düþmanlýðý sadece þiddet
göstererek önleyeceklerini zannediyorlarsa çok
yanýlýyorlar. Eðer ülkede
birlik istiyorlarsa önce
aralarýnda birlik olmalýdýrlar. Birliðin, kardeþçe
geçinmenin, affetmenin
örneðini önce kendileri
vermelidirler. Yöneticiler
ki onlar toplumun önde
gelenleri olmak iddiasýndadýrlar, aralarýnda birlik
kuramýyorlarsa milletten
birlik beklemeye haklarý

olamaz. Önce siz örnek
verin sonra baþkalarýndan
o örneðe uymalarýný
isteyin. Yoksa boþa
konuþmuþ, boþa uðraþmýþ
olursunuz. Böyle giderse
birgün ayrýlýk sizin
boyunuzu aþar, sizi de
götürür.
ALDATTIÐINI
ZANNEDEN
ASLINDA
ALDANANDIR
Birisini veya topluca
milleti aldattýðýný ve
dümenini yürüttüðünü
zannedenler çok aldanmaktadýrlar. Siz kurnaz
ve akýlýysanýz, sözlerinizi
dinleyenler arasýnda en
az sizin kadar veya daha
akýllý olanlar da vardýr.
Onlar sizin ne yaptýðýnýzý, niyetinizin ne
olduðunu anlamakta ona
göre tedbir almakta
gecikmeyeceklerdir.
Ve belki de sizi daha
büyük zararlara uðratacak tertiplere yöneleceklerdir. Size safiyetle
inanlar, aldananlara
gelince, birgün
aldatýldýklarýný anladýklarýnda sizin onlarýn
gözünde beþ paralýk
deðeriniz kalmayacaktýr.
Size bir daha inanmaya-
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cak, güvenmeyeceklerdir.
Ve siz onlarý tümden
kaybetmiþ olacaksýnýz.
Bu durumda yalan
silâhýnýz geri tepmiþ, size
ummadýðýnýz en büyük
zararlarý vermeye
baþlamýþ demektir. Hiç
kimseyi sürekli aldatamazsýnýz. Bir gün onun
da gözü açýlýr. O zaman
ne yapacaksýnýz? Üstelik
kötülüðü, yalancýlýðý bir
marifetmiþ gibi ona
öðrettiðiniz için, hiç
ummadýðýnýz anda sizi
kandýrmaya baþlayacaktýr. Kötülük dönücüdür
elbette, rüzgâr eken fýrtýna biçecektir.
Ülkemizde dinlerin,
ahlâk kurallarýnýn yasakladýðý her çeþit kötülük
uluorta yapýlmaktadýr,
hem de en çok Allah,
peygamber lâfý edenler,
dine saygýlý ve baðlý
görünenler tarafýndan.
Yalan söyleyenler ve
insan kardeþlerini açýk,
gizli aldatanlar Allaha
gerçekte inanmayanlar,
onu gönlünde duymayanlardýr. O'nun her þeyi
görüp durduðunu bilerek
nasýl O'nun huzurunda
uluorta yalan söyleyebilir? O, yalan söyleyen-
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leri, ayrýlýk çýkaranlarý ve
ayrýlýðý körükleyenleri
hiç sevmez. O, iyilerin
ve doðrularýn koruyucusudur. Ýnsan kardeþlerini yalan dolanla
aldatan, kandýran, ezen
ve sömüren Yaradan'ýn
sevgili kulu olabilir mi?
Ülkemizdeki bu fýrtýna
ve bu kör dövüþü elbet
bir gün bitecektir. Dünya
ile birlikte ülkemiz de
hýzla deðiþiyor. Ýnsanlar
hýzla uyanýyor ve bilinçleniyor. Þimdi sýkýntýlý
bir dönemden geçiyoruz,
sýkýntýlarý gittikçe artýyor.

Ama bunlar bir gün
tümden bitecek.
Bilinçlenmiþ, güçlü,
atýlýmcý, mücadeleci bir
toplum olarak ülkemizi
hýzla ileri götüreceðiz.
Yakýn günlerde gelecek
o aydýnlýk günlere þimdiden hazýr olmak, þimdiden ümit ve inançla o
günleri beklemek
lâzýmdýr. Çalýþarak,
güçlenerek, olaylarý
derinliðine inceleyip
her þeyin sebeplerini
görerek, doðruluktan
ve iyilikten ayrýlmadan,
bilinçlenerek beklemek
lâzýmdýr.

“Þiddet ne cesarettir ne de kuvvet.
Sizi yalnýz götürecek olan sevgidir.”
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Rehberlik Bilgilerinin Düþündürdükleri: 29

Henüz Topraða
Verilmeden!..
Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

“Öyle biri vardý ki, derisinin rengi deðiþik,
ilk duyurucu, ilk çaðýrýcý...”
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HER CAN ÖLÜMÜ TADICIDIR
** Hani bir zaman, son haberi
getiren o Gülyüzlü vardý ya... Hani
onun emri gelip alýnmýþ, ölmüþtü ya...
Onun arkadaþlarý arasýndan birkaç
kiþi isyan edip, ölmesini kabul etmediler. Bir akýllý arkadaþ çýkýp, gerçeði
daha önce gelenlerin içinden anlattý.
Ýþte isyan edenlerin içinde biri, öyle
biri vardý ki, derisinin rengi deðiþik, ilk
duyurucu, ilk çaðýrýcý, görevini
býrakýp, olduðu yerden bir baþka yere
göçtü. Bir gece rüyasýnda o
Gülyüzlüyü gördü. “Beni böyle þimdi
býraktýn” dedi ki ona, o da aklýný baþýna alýp, yeniden avdet etti. Yine orada
görevini yaparken, onun sesini duyanlar, Gülyüzlüyü yine ölmedi sanarak
toplanmaya baþladýlar. Bunu görünce, haber verme iþini yarýda býrakýp, yine geldiði yere gitti. Bu, hayatýnda üç defa tekrar etti ve üçünde de
hayat verme iþini, haber verme iþini
bitiremedi.
** Hani bir zaman bir Gülyüzlü
hemen O’nun yanýna varýp, varýþýndan
arkasýnda kalanlar toplu toplu oldular
da, birbirlerine girmek üzere karar
kýldýlar. Hani bir zamanlar o Gülyüzlü
alýnýr alýnmaz, getirdikleri harap oldular. Ýþte o zaman içlerinden beþ inanmýþ güçlü kiþi, birbirine tutunan kiþi,
çýktý da her þeyi yerinde býraktý ya…
Hz. Muhammed’in ölümünden hemen
sonra yaþanmýþ iki olay celselerimizde
bizlere böyle anlatýlmýþtý. Ýslâm tarihinde üzerinde önemle durulmuþ bu iki
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olayý ismi geçenleri de dile getirerek
sizlere kýsaca aktarmak istiyorum:
Peygamber ölümünden hemen evvel
kendisini iyi hissedip hasta yataðýndan
kalktý ve mescitte sabah namazýný H.
Ebubekir’in arkasýnda kýldý. Evine
döndükten birkaç saat sonra karýsý
Ayþe’nin kollarý arasýnda son nefesini
verdi. Aðlama sesleri dýþarýlara kadar
taþtý. Sabah namazýnda Peygamber'i
camide gören Ömer ölüm haberi dalga
dalga yayýlýp evin etrafý insanlarla
dolarken eli kýlýcýnýn kabzasýnda: "Bu
ikiyüzlülerin uydurmasýdýr. Kim onun
öldüðünü söylerse kýlýcýmla haddini
bildiririm" diye hiddetle etrafý dolaþýyordu. Aralarýnda Ömer'den baþka az da
olsa buna inananlar vardý. Ancak aksini
düþünenler bu çok iri yarý, gözünü
budaktan sakýnmaz Ömer'in tehditlerini
ciddiye alýp susuyorlardý. Buna raðmen
içeriden gelen aðlama sesleri de dinmiyordu. Peygamber'i iyileþmiþ görüp
uzaktaki evine giden Ebubekir, haberi
alýr almaz kýzý Ayþe'nin evine yollandý.
Ömer'in tehditlerine bir karþýlýkta
bulunmadan içeri girdi. Ölmüþ olan can
dostu Peygamber'i gözyaþlarý içinde
öpüp severek "Saðlýðýnda güzeldin
þimdi ölümünde de güzelsin.…" diye
baþlayan ve ancak çok derin dostluk
içinde yaþayan kiþilerin candan sözlerini ederek evden çýktý. Dýþarýda Ömer'e:
"Dur dinle!" dedi ama Ömer hiç oralý
deðil, bir türlü susmadý. Ebubekir söz
söylemek istediðini belirtince herkes
etrafýna toplandý. Besmeleyle söze
baþladý: "Ey insanlar her kim
Muhammed'e tapýyorsa bilsin ki
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Muhammed ölmüþtür. Allah'a kulluk
edenlerse, bilsinler ki Allah asla ölmez."
Ve Uhud'dan sonra inen þu âyeti okudu:
“Muhammed sadece bir elçidir.
Ondan önce de elçiler gelip geçmiþtir.
Þimdi o ölür veya öldürülürse, siz
ökçelerinizin üzerinde geriye mi
döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde
geriye dönerse Allah'a kesinlikle zarar
veremez. Allah þükredenleri pek yakýnda
ödüllendirecektir.” (3/144)
Ömer de durulmuþ ölümü kabullenmiþti. Peygamber'in müezzini güzel gür
sesiyle, okuduðu ezanlarla gönülleri
coþturan Habeþistanlý Bilâl, yani Bilâli
Habeþi'nin durumu çok farklýydý.
Peygamber'in olmadýðý Medine ona çok
dar geliyordu. Oradan uzaklara gidip
yerleþti. Þimdi Müslümanlar onun
sesinden, o yaþadýklarý emsalsiz günlerin coþkusundan da mahrum
kalmýþlardý.
Ahmed Cevdet Paþa’nýn tarih
kitabýnýn 256. sayfasýndan Bilâli
Habeþi’nin olayýný aktarmak istiyorum:
Bilâli Habeþi Peygamberin vefatýndan
sonra Þam taraflarýna göçüp orada yaþamaya baþlýyor. Bir gece rüyasýnda Hz.
Muhammed “Ya Bilâl, bu cefa nedir,
beni ziyaret edeceðin vakit gelmedi
mi?” der. Bunun üzerine koþarcasýna
Medine’ye gider. Onu görünce herkes
çok heyecanlanýr ve ezan okumasýný
isterler. O yanýk sesiyle ezan okurken
herkes aðlamaya baþlar. Peygamber
dirildi sanarak evlerinden dýþarý fýr-
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layýp mescidin etrafýna toplanýrlar. Bilâl
bunlarý görünce onlardan fazla hüzünlenip ezaný yarýda býrakýp geldiði yere
döner.
HÝLÂFET MÜCADELESÝ
Peygamber kendisinden sonrasý için
hiçbir isim belirlememiþti. Böyle bir
isim ortada olsaydý Medineliler
Peygamber daha topraða verilmeden,
aralarýndan birini halife seçme giriþiminde
bulunurlar
mýydý
hiç!..
Toplandýlar ve neredeyse birini seçmek
üzereler. Olaya dünya gözüyle bakýyorlar ve bu bizim hakkýmýz iddiasýndalar.
Evet, Medine onlarýn þehri ve onlar
olmasaydý Peygamber çok çaresiz, ortada kalakalacak bir durumdaydý. Onlarýn
imanlarý, korumalarý ve savaþlarýyla
Müslümanlýk dört bir yana yayýlmýþtý.
Bunlar dünyevî yalýn gerçekler. Ya
Peygamber'in Mekke'deki o en zor yýllarýnda onu yalnýz býrakmayanlar ne
olacaktý? 13 yýl boyunca Peygamber'in
eðitiminde dinin özünü derinliðine
kavramýþ,
ahlâkýn
yüceliklerine
ulaþmýþlardý. Kureyþ kabilesi gibi, tüm
Arabistan'ýn baþ tacý edeceði bir
mevkideydiler. Onlar bir kenarda mý
býrakýlacaktý?!..
Medineliler'in halifelik sevdasýna
düþtüðü haberini alan Ebubekir, Ömer
ve Ebu Ubeyde hemen oraya koþtular.
Çok saygýn kiþiler olduklarýndan iyi
karþýlandýlar.
Ali,
Peygamber'in
amcaoðlu ve damadý olarak cenaze
iþleriyle meþguldü. Bu nedenle de
aralarýnda deðil.
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Orada sayfalarca anlatýlacak o kadar
çok karþýlýklý konuþmalar, zaman zaman
öfkeli tartýþmalar yaþandý. Ahmet
Cevdet Paþa'nýn tarih kitabýnda bunlarý
satýr satýr okuyabilirsiniz. Aslýnda her
iki tarafýn da haklý nedenleri vardý.
Ancak bundan sonra kim, bu büyük
Müslüman
topluluðunu
birarada
tutabilecek sorusu iþin can damarýydý.
Burada ibre Mekkeliler'e, Kureyþ
kabilesinden olan 23 yýllýk Müslümanlara doðru dönüyordu. Neticede oradakiler Ebubekir'e biat ederek onun halifeliðini kabul ettiler.
Ali defin iþleriyle uðraþýrken
Ebubekir'in halife seçildiði ona
gayretkeþler
tarafýndan
hemen
ulaþtýrýldý. Kendisiyle görüþülüp,
tartýþýlmadan bir oldubitti karþýsýnda
kaldýðý için bundan hiç hoþnut
olmadýðýný haberi getirenlere açýkça
bildirdi. "Bunu çok mu istiyorlardý ki
böyle acele davrandýlar" anlamýnda
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sözler etti. Bu sözleri arabozucular için
ortalýðý karýþtýrmada bulunmaz bir fýrsattý. Dört bir tarafa yaydýlar. Ali'nin
sonraki davranýþlarý da bunlarýn yalan
olmadýðýný ortaya koydu. Gerçi
Ebubekir, Ömer, Ebu Ubeyde Ali'yi
ikna etmek için çok çabaladýlar ama ok
yaydan çýkmýþtý bir kere. Sonraki günlerde herkes Ebubekir'e biat edip halifeliðini kabul ettiði halde Ali direndi.
Peygamber'in mülkü olan uzak bölgelerdeki Fedek arazisini Ali'nin karýsý ve
Peygamber'in kýzý Fâtýma, halife
Ebubekir'den isteyince, "Peygamberlerin mirasý olmaz" hadisini öne sürerek buna rýza göstermedi. Bu da bardaðý taþýran bir damla oldu ayrýca.
Fâtýma 6 ay sonra vefat etti. Ve Ali
ancak o zaman Ebubekir'e biat ederek
halifeliðini onayladý. Son derece mert
ve bilgili olan Ali, Ebubekir ve Ömer'in
halifeliklerinde onlarýn baþ danýþmaný
olarak, her ikisine de çok büyük
hizmetlerde bulundu.
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KEÞKE... KEÞKE...
Yüksek bilgeliðe sahip kiþilerin bile
çok dara düþtüklerindeki davranýþlarý,
her zaman tam yerinde olmayabilir.
Lider konumundakilerin böyle durumlarda ufak yanlýþlarý karþýtlarý tarafýndan
allanýp pullanarak, içine yalanlar da
karýþtýrýlarak o kadar büyütülür, unutulmamasý için o kadar çaba sarf edilir ki,
onlarýn erdemli davranýþlarý bunlarýn
gölgesinde unutulup kaybolabilir bile.
Bu nedenle geleceðe damga vuracak
önder kiþilerin, zorlandýðý zamanlarda
bile daima doðruda ve iyide kalarak
uygulamalarda bulunmalarý arkalarýndan geleceklerin ayrýlýða düþmelerine
saðlam bir kalkan olur.
Yukarýdaki olayda Ali'nin ilk tepkisi
ve halifeye onayýný 6 ay geciktirmesi,
hâlâ yaþamakta olduðumuz Þiî, Sünni
ayrýlýklarýnýn ilk adýmýydý. Gerçi ilk halifeler arasýnda sonraki yýllarda bu bir
sorun deðildi. Anlaþarak, birleþerek
Peygamber'den sonraki baþkaldýrmalarý
birlikte göðüslemiþlerdi. Ama onlardan
sonraki yüzyýllarda "Halifelik Ali'nin
hakkýydý, onu elinden aldýlar" diyerek
nice kanlar döküldü ve hâlâ da dökülüyor Müslümanlar arasýnda…
Dikkat ettiyseniz ara baþlýkta iki
"keþke" var. Ýlki, keþke Ali bu þekilde
davranmasaydý. Ýkincisi ise haberi alýp
oraya telâþla ve aceleyle yetiþen
Ýslam'ýn üç seçkin kiþisiyle ilgili. Keþke
onlar haberi alýr almaz seçkin, bilgili,
mert Ehli Beyt'ten Ali'ye, en azýndan
biriyle haber gönderip olaydan onu bil-
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gilendirselerdi. Belki de karar verir o da
oraya gelirdi. Ýþlerinden dolayý
gelemese bile bir oldubitti ile karþýlaþmadýðý için olumsuz bir tepkisi söz
konusu bile olmazdý.
Bölük bölük ayrýlmýþ topluluklarýn
bunlarý yeni baþtan düþünüp, birliðe
ulaþmalarý, yüzyýllar boyunca nice
çabalara raðmen bir türlü gerçekleþemedi. Aralarýnda muhkem kale duvarlarý
var ve her nesil yenisini ekleyip durmada…
Ama bireyler için yapýlacak çok güzel
þeyler var. Artýk deðiþtiremeyeceðimiz
tarihi olaylara takýlýp kalmadan, kimi
seviyorsak Ali'yi, Ebubekir'i, Ömer'i -ki
her biri için Peygamber'in çok güzel
övgüleri var- onu önder alýp onun
ahlâkýyla ahlâklanmak bizim için en
yararlýsý olmaz mý? Böyle yapanlar
çoðalýnca birkaç metre yüksekliðindeki
kale duvarlarýnýn üstüne yükselip orada
buluþmak, birliðe kavuþmak ne kadar
yararlý olacak hepimiz için.
Celsede 5 inanmýþ güçlü kiþiden söz
ediliyor. Biz 3 kiþinin Hz. Ebubekir, Hz.
Ömer, Hz. Ubeyde’nin oraya gittiklerini
biliyoruz. Medine’deki Hazreç Kabilesi
reisi halifelik peþindeydi fakat onun
amcaoðlu Beþir Ýbni Sa’d buna asla
taraftar olmadýðýný, en uygun kiþinin
Ebubekir olduðunu gerekçeleri ile
anlatýyordu. Nitekim herkesten önce
Ebubekir’e biat eden de o olmuþtu.
Herhalde Medineliler arasýnda böyle bir
kiþi daha vardý.
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Savaþtan Barýþa
Güngör Özyiðit, Psikolog

Çiçekleri ezme yavrum
Çiçek bir yüreðe benzer
Çiçek ezen insan ezer

Tüfekle oynama yavrum
Þakacýðý bile çirkin
Bir canlýyý öldürmenin

Sakýn sen kuþ vurma yavrum
En engin bir kardeþlikte
Uçar kuþlar gökyüzünde

Gel bir çiçek ol sen yavrum
Kendi ülkenin renginde
Þu yeryüzü demetinde
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avaþ sözü hemen barýþý
çaðrýþtýrýyor. Tarih boyu
süregelen savaþýn vahþeti,
barýþa uzanan uygar özlemi dile getiriyor. Nedir
savaþ? Napolyon'un mareþallerinden
Clausewitz'e göre "Savaþ siyasetin
baþka araçlarla yürütülmesidir." Daha
Türkçesi, kaba kuvvet kullanarak,
öldürücü silâhlarla cebir ve þiddet
uygulayarak, politik amacýna ulaþmaya
çalýþmak. Pekiyi, niye insanlar, insan
gibi yaþamak varken, tarih sahnesine
böyle zorba bir zalim olarak çýkmak
zorunda kalýyorlar?

öldürmenin, yani katilliðin kahramanlýk olarak insanlara yutturulmasý.
Öyle ki, savaþlarda iki ya da daha
çok insan topluluðu, birbirini düþman
bilerek, öldürücü silâhlarla kýyasýya
çarpýþýrlar. O yüzden Gaston Bouthoul, savaþý "Ordu olarak örgütlenmiþ
düzenli topluluklar arasýnda silâhlý
ve anlý çatýþma" diye tanýmlar.
Demek ki, yakýp yýkmayý da kapsayan
savaþýn ilk amacý 'insan öldürme'dir.
Hem de topluca ve zalimce bir
kýyýmdýr. Ve cephede can veren insanlarýn çoðuda gençlerdir, yani insanlýðýn
geleceði…

Eski çaðlarda savaþlar; kuraklýk,
çölleþme, kýtlýk ve açlýk gibi nedenlerle
bir ülkeyi yurt edinme, yaðlamama,
haraca baðlama, insanlarýný da kullanma, köleleþtirme amacýyla yapýlýrdý.
Yeni çaðlarda malýný satmak için pazar
bulma, hammadde kaynaklarýna el
koyma amacýyla ülkeleri
sömürgeleþtirmek ve baðýmlý hale
getirmek için savaþlar yapýldý. Yakýn
çaðda ise dünyayý paylaþmak, yeniden
bölüþmek için savaþýlýyor. Öylece
güçlüler, güçsüzleri kendi çýkarlarýna
göre kullanýyor veya daha yumuþak bir
deyiþle kontrol altýnda tutuyor. O arada
sömürgeleþmiþ, baðýmsýzlýðýný yitirmiþ
uluslar da bundan kurtulmak için kurtuluþ savaþlarý veriyorlar.

Eskiden savaþ, sadece savaþan askerlerle sýnýrlý iken, þimdi sivilleri, hattâ
komþu ülkeleri de içine alýyor. Ayrýca
öldürücü silâhlarýn artýþý oranýnda,
insan kayýplarý da giderek artýyor.
Birinci Dünya Savaþý'nýn bilançosu:
10 milyon ölü, 20 milyon sakat. Ýkinci
Dünya Savaþý 52 milyon insanýn ölmesine ve 34 milyonun sakat kalmasýna
yol açmýþtýr. Savaþý sürdürmek için
harcanan paralar ve maddi zararlar da
cabasý. Uluslarýn on yýl içinde silâhlanma için harcadýklarý para, kalkýnmakta
olan tüm ülkelerin ulusal gelirlerinin
toplamýna eþit miktarda.

S

Haklý bir gerekçeye dayanan ve
Türkiye'nin de öncülük ettiði Kurtuluþ
Savaþlarýnýn dýþýndaki çatýþmalarýn
ortak bir özelliði de cinayetlerin topluca iþlenmiþ olmasý. Ve savaþta adam

Bir araþtýrmaya göre, son 1500 yýlda
dünyada 15.000 savaþ olmuþ ve 3 milyar kiþi ölmüþtür. Bunca kayba karþýn,
insan soyu yine de varlýðýný sürdürmüþtür. Ne var ki, bugün bir nükleer
savaþ olduðunda, bu tüm insanlýðýn
yok olmasý, insan soyunun yeryüzünden silinmesi ile son bulacaktýr. Çünkü
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böyle bir savaþ sadece 8 dakika sürecek ve depolanmýþ 20.000 nükleer
füzeden yalnýzca 200'ü dünyayý yok
etmeye yetecektir.
Bu durumda 'savaþa son verme,
insanlýðýn gündeminde en acil sorun
olarak yer almakta. Zira diðer sorunlarýn çözümü de, öncelikle insanýn
sað kalmasýna baðlý bulunmaktadýr.
Öyleyse kavgalarý kesme ve barýþý
gerçekleþtirme adýna yapýlan her çalýþma kutsal bir çaba olarak deðerlendirilmelidir.
Bu yolda yararlý hizmetleri olan
deðerli dostum Osman Gedikoðlu ile
savaþa ve barýþa iliþkin konularý enine
boyuna konuþtuk. Sayýn Gedikoðlu,
asker kökenli bir sivil. Toplumun her
iki kesimini de iyi biliyor. Kendisi kurmay hava subayý ve jet pilotu olarak
orduda uzun yýllar görev yapmýþ. Yine
kurmay subay olarak Nato'da, Ýtalya'da
Uluslararasý Planlamada hizmet vermiþ.
Genelkurmay ve hava kuvvetlerinde
üst düzey planlamada hizmet vermiþ.
Türk-Yunan siyasi komite üyeliðinde
bulunmuþ. Nato Eðitim Grubu Türkiye
Temsilciliði, Filo Komutanlýðý, Hava
Kuvvetleri Eðitim Müdürlüðü ve F-16
Program Koordinatörlüðü hizmetlerini
baþarýyla yürütmüþ.
Kurmay Yarbay rütbesinde iken A.Ü
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararasý
Ýliþkiler Anabilim dalýnda Master
(yüksek lisans) yapmýþ. Sonra kurmay
albayken ordudan ayrýlarak sivil hayata
atýlýyor. Uluslararasý Nakliyeciler
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Derneði Genel Müdürü olarak, nakliye
ve ithalat-ihracat konularýyla ilgileniyor. Bir þirketler grubunun Genel
Koordinatörü olarak tekstil, hazýr giyim
imalat ve ihracatý ile uðraþýyor. Ve
þimdi kurmuþ olduðu Uluslararasý
Kredi Pazarlama ve Organizasyon
Þirketi ile Orta Asya ülkelerine,
Türkiye'ye, þirket ve bankalara kredi
ve organizasyon hizmeti veriyor. Ayrýca
bir özel havayolu þirketinde kaptan
pilotluk görevini sürdürüyor. Son
olarak da pilotluk eðitimi veriyor.
Ýngilizce Ýtalyanca bilen Sayýn
Gedikoðlu evli ve iki güzel kýzýn
babasý. Bu kýsa özgeçmiþten sonra,
Sayýn Gedikoðlu'nun zengin yaþam
deneyiminden ve bilgi birikiminden
yararlanmak üzere ilk soruyu sorup,
konuþmayý baþlatalým:
Güngör Özyiðit - Sayýn Gedikoðlu,
insanlar neden durmadan savaþýyorlar?
Osman Gedikoðlu - Sadece kendini
düþünen ve kendi çýkarlarý peþinde
koþan bencil bir insan düþünün. Böyle
biri kimseyi sevmez, herkesi kendi
çýkarýnýn bir aracý gibi görür ve kullanmaya kalkýþýr. Ve adým baþýnda çýkarlar
çatýþtýðýndan, bu tür bir insan herkesle
kavga halinde olur. Þimdi insanlardan
oluþan toplumlar için de ayný þey
geçerlidir. Toplumlar da bencil bir
tutumla, sorunlara sadece kendi
çýkarýný kollayarak ve karþý tarafý düþman görüp suçlayarak yaklaþýrsa uzlaþma saðlanmaz. Ýnsanlýk tarihine baktýðýmýzda, zamanýn yüzde doksanýnýn
savaþla geçtiðini üzülerek görüyoruz.
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Barýþ içinde bir yaþama geçebilmek
için, öncelikle insanlarý ayýran ve birbirine düþüren nedenleri ortaya koymak, yani savaþýn sebeplerini açýklamak ve sonra bu sebepleri ortadan
kaldýracak koþullarý oluþturmak zorundayýz.
G. Özyiðit - Nedir bu sebepler?
O. Gedikoðlu - Her þeyden önce
varlýðýný sürdürme isteði, korkudan
kaynaklanan savunma içgüdüsü.
Baþkalarýnýn varlýðýndan kendine bir
zarar gelecek korkusuna kapýlmak ve
bu korkuyu abartmak. Sonra da hasmý
güçlenmeden harekete geçip saldýrmak…
G. Özyiðit - Oysa hasmýmýzý övüp
yücelterek, ona sevgimizi göstermek
yoluyla dostluðunu kazanmak daha
saðlam bir güvence deðil mi?
Osman Gedikoðlu - Öyle ama kendi
abarttýðý korkunun pençesinde tutsak
olmuþ kiþi bu gerçeði görecek durumda
deðildir. Korkudan kaynaklanan böylesi bir güvenlik arayýþý, stratejik yerlerin
veya kaynaklarýn elde edilmesi
yönünde toplumlarý savaþa sürükler.
Üstünlük, güç kazanma, lider olma
tutkusu da savaþlara yol açar. Belli bir
inancý veya ideolojiyi zorla kabul
ettirme yoluyla güç kazanma ve yayýlma politikasý da diðer bir savaþ nedenidir. Belli bir ýrký, milletin ya da bir
dine baðlý ümmetin kendilerini diðerlerinden üstün görmesi ve bunu kaba
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kuvvete dayanarak kabul ettirmeye
kalkýþmasý, insanlarý çok kanlý çatýþmalara götürmüþtür.
G. Özyiðit - Aslýnda bu yüzeydeki
farklýlýklar, týpký futbolcularýn farklý
forma giymeleri gibi, rekabete yol
açmalýydý. Oysa görülen o ki, ilerlemeyi saðlayan yarýþma duygusu
yozlaþarak savaþa dönüþmüþ..
Osman Gedikoðlu - Evet, bugün
yanlýþ bir yarýþ ve üstünlük anlayýþý,
toplumlarý daha fazla toprak, daha fazla
kaynak, daha fazla ekonomik güç
kazanmak adýna, onlarý silâhlanma
yarýþýna sürüklemiþ. Ve bu bencil,
çýkarcý tutumlarýn sonucu düþmanca
duygular alabildiðine artmýþtýr.
Bazý kimseler savaþýn neredeyse
sürekli bir yaþam tarzý halini almasýný
"gücü gücüne yetene" orman yasasýný
öne sürerek veya "büyük balýk küçük
baðlý yutar" diyerek sözüm ona doðal
göstermeye çalýþmýþlardýr.
G. Özyiðit - Ahmet Arif'in þöyle bir
þiiri var:
Büyük balýk küçük balýðý
Yutar demiþler
Halt etmiþler
Sen balýk mýsýn Ahmet!
Þiirde de vurgulandýðý gibi insan,
hayvanlara benzemek için deðil, aklý
ile kendine insanca erdemler kazandýrmak için yaþýyor. Ýnsan metafizik bir
muhasebe yapmaktan çoðu kez
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kaçýnýyor. Kendi varlýðýnýn anlamýný
araþtýrmýyor. Kendi ve Yaradaný’ný
tanýmayan, yaþamý yalnýzca bu
dünyadan ibaret gören insan, doðal
olarak bencil ve çýkarcý oluyor.
Kavgayý ayakta ve hayatta kalmak için
tek yol olarak görüyor.
Osman Gedikoðlu - Dediðiniz gibi
Tanrýyý ve ruhu dýþlayan, öte âleme
inanmayan kiþi ister istemez madde
bataklýðýna çakýlýp kalýyor. Ve dünya
yaþamýný maddi nimetlerin paylaþým
kavgasý olarak görüyor ve o savaþta
altta kalmamaya çalýþýyor. Çoðunluðu
böyle kiþilerden oluþan toplum da ayný
þekilde davranýyor. Altta kalanýn canýn
çýksýn hesabý…
G. Özyiðit - Önyargýlar, toplumsal
þartlanmalar ve yanlýþ bir eðitim de
savaþlarýn sürüp gitmesini saðlýyor,
deðil mi?
Osman Gedikoðlu - Evet. Özellikle
kendilerinden baþkasýný yabancý, yani
çekinilecek biri ve düþman gibi görme
eðilimi, çoðu toplumda körükleniyor.
Yanlýþ eðitim de bunun üstüne tüy
dikiyor.
G. Özyiðit - Bu durumda çocuklarýn
analarýn öðüdüne kulak vermeleri,
sevginin sesini dinlemeleri gerekiyor.
Osman Gedikoðlu - Öyle gerçekten.
21 yüzyýlýn ilk çeyreðinde, tüm insanlýðýn yetiþtiricisi olan analara çok iþ
düþüyor.
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G. Özyiðit - Bir konuþmanýzda yanlýþ
algýlamalarýn da savaþ sebepleri arasýnda olduðunu söylemiþtiniz…
Osman Gedikoðlu - Evet. Ülkeler,
diðer bir ülkeye savaþ açarken bir
deðerlendirme yaparlar. Bu deðerlendirmeler sonucu, eðer savaþ yaptýklarýnda daha çok avantaj elde edeceklerini düþünür ve kayýplarý da kabul
edilebilir bir seviyede görürlerse savaþý
baþlatabilirler. Ýþte yanlýþ algýlama, bu
deðerlendirmelerin hatalý girdilerinden
kaynaklanmaktadýr.
Örneðin bir ülke, düþman kabul ettiði
bir ülkenin gücünü yanlýþ algýlayabilir.
Onu güçsüz veya kendinden daha
küçük görerek savaþý baþlatabilir. Yine
bir ülke, Hitler Almanya'sýnda olduðu
gibi, gücünü olduðundan fazla görüp
abartarak dünyaya meydan okuyabilir.
Bir ülkenin hedefleri, hasým ülke
tarafýndan yanlýþ deðerlendirilebilir.
Týpký Türkiye'nin geliþmek için gösterdiði çabalarýn Yunanistan tarafýndan bir
tehdit unsuru olarak algýlanmasý gibi.
Kýsaca söylersek, ülkeler bir risk
deðerlendirmesi yapmakta ve savaþ
için beklenen kazançlar karþýsýnda,
kayýplar ve maliyetleri hesap ederek
savaþa karar vermektedirler. Yani ortada daima bir çýkar dengesi hesabý
vardýr.
G. Özyiðit - Atatürk, sürekli bir
barýþýn ancak kitlelerin yaþam
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koþullarýný düzeltip iyileþtirmek üzere,
uluslararasý önlemler almakla saðlanabileceðini ileri sürer. Ve "insanlýðýn
bütününün refahý, açlýk ve baskýnýn
yerini almalýdýr" der. Bu düþüncelerin
ýþýðýnda çarpýk ekonomilerin 'biri yer
biri bakar, kýyamet ondan kopar' sözü
uyarýnca savaþlara sebep olduðu kadar,
savaþlarýn da ekonomik geliþmeye ket
vurduðu söylenebilir mi?
Osman Gedikoðlu - Evet, bugün
ülkelerin savaþ ve barýþ kavramlarý
arasýnda çok iyi bir denge kurmalarý
þarttýr. Savaþa aðýrlýk vermek, ekonominin uzun vadede hiçbir iþe yaramayan yatýrýma yönelmesini ve uzun
vadede ülkenin ekonomik krize girmesine neden olur. Öyleyse ülkeler tehdidi
çok iyi deðerlendirmeli, ekonomik
geliþmeyi engellemeyen KUVVET
YAPISI'ný araþtýrýp bulmalý ve uygulamaya koymalýdýrlar.
Ýkinci Dünya Savaþý sonunda bu
dengeyi ayarlayamayan galip devletler,
Almanya ve Japonya'yý silâhsýzlandýrmýþ ve bugünkü güçlü Alman ve Japon
ekonomisini yaratmýþlardýr. Bu dengeyi
1940'larda tarihi bir fýrsatý yakaladýðý
halde bir türlü kuramayan Türkiye ise,
bugün tarihinin en büyük krizi
içindedir.
G. Özyiðit - Peki ne yapmalý? Savaþa
nasýl son vermeli? Barýþý hangi yolla
gerçekleþtirmeli?
Osman Gedikoðlu - Öncelikle
çevremizde barýþa, sevgiye gerçekten

inanmak ve davranýþlarýmýzla bunu
tüm dünya devletlerine ve halkýna
göstermek zorundayýz.
Bu barýþ ve sevgi yaklaþýmýmýzý yýllar içinde gören ve deðerlendiren
komþularýmýz, zamanla bize yaklaþacak
ve dostluðun kapýlarýný açacaktýr. Onun
için devlet yönetiminde olan herkes
belirli bir eðitimden geçmeli, yapacaðý
her iþte ve söyleyeceði her sözde, ilgili
kuruluþlarla görüþ birliði içinde
olmalýdýr. Bu arada tüm insanlýðýn bir
aile olduðu gerçeði sürekli vurgulanmalýdýr.
BARIÞA ÇAÐRI
Eskiden barýþ "savaþsýz durum" diye
nitelenirdi. Þimdi ise tek baþýna
"savaþsýz durum" eksik barýþ olarak
görülüyor. Günümüzde barýþ denilince
"insanlarýn hem silâhlarla birbirini
öldürmediði, hem de cebir ve þiddete
baþvurmadýðý ortam" akla geliyor.
Çünkü cebir ve þiddet insanýn bedensel
ve ruhsal potansiyelini sýnýrlar ve kýsýtlar. Onu kendisi olmaktan alýkoyar.
Öldürmeyle bu özellik son noktasýna
varýr.
Ancak gerçek bir barýþ ortamýnda
insanlar her türlü yabancýlaþmadan kurtularak, bütün yetilerini geliþtirebilir ve
öbür insanlarla dostça, kardeþçe bir
iliþkiye girebilirler. Ýnsanlar kuþlarcasýna bir ve hür olurlar. Barýþ dudaklarda
türkü olur, sevgiye ve dostluða benzer.
Ve Hüseyin Alemdar'ýn þiirli rüyasý
gerçekleþir:
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BARIÞ TÜRKÜSÜ
En çok da kuþlarla güzelleþiyor gökyüzü
kanat kanatla tokalaþýnca bir mavide
bir çift güvercin havalanýyor gözlerimden
böyle güzelken gökyüzü
kuþlara barýþ densin
En çok da sevgiyle güzelleþiyor insan
el ele dokununca bir boþlukta
söyleyesim geliyor tüm türkülerimi bir solukta
böyle güzelken insan
sevgiye barýþ densin
En çok da dostlukla güzelleþiyor yeryüzü
can canla oturunca bir bankta
ilk yaz yaðmurlarý iniyor bir saðanakta
böyle güzelken yeryüzü
dostluða barýþ densin
En çok da sevgiyle güzelleþiyor insan
yürek yüreði sarýnca bir akþam
mutluluða soyunuyor bir yaþam
böyle güzelken insan
sevgiye barýþ densin!..
Hüseyin Alemdar

SEVGÝ DÜNYASI
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Kendimizle
Hoþ Geçinmek
Nihal Gürsoy

Þefkat, özünde anlayýþý içeren bir kavramdýr.
Öz-þefkat ise bireyin kendisine olan anlayýþýný ifade etmektedir.
Öz- sevecenlik, bireyin kendi düþünce ve davranýþlarýna karþý
sevgiyle, ýlýmlý ve anlayýþlý yaklaþmasýdýr.
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ÖZ - ÞEFKAT KAVRAMI
Öz-þefkat kavramýný anlayabilmek
için öncelikle “þefkat” kavramýnýn ne
anlama geldiðini bilmek gerekmektedir.
Koruyarak sevme anlamýný içeren
þefkat; baþkalarýnýn hatalarýna karþý
anlayýþlý olabilme, baþkalarýnýn
acýlarýný anlayabilme ve baþkalarýnýn
acýlarýný dindirebilme arzusu olup;
sevgiden kaynaklanan merhametin
ürünüdür. Öz-þefkat kavramý da bireyin
ayný þekilde; baþarýsýzlýk, yetersizlik,
acý yaþadýðý durumlarda kendisine karþý
gösterdiði benzer davranýþ biçimini
içermektedir.
Olumsuz deneyimlere, baþarýsýzlýklara, acý tecrübelere karþý bireylerin
göstermiþ olduðu yaklaþýmlar
günümüzde pozitif psikolojinin
ilgilendiði önemli konulardýr. Pozitif
psikolojinin yakýndan ilgilendiði “benlik saygýsý”, “öz yetkinlik” gibi
kavramlara ek olarak “öz-þefkat”
kavramý da literatürdeki yerini almýþtýr.
Öz-þefkat temelinde Budizm’den
kaynaklanan bir kavramdýr. Batý felsefelerinde ve dinlerde kiþilerin birbirlerine karþý saygý, sevgi, anlayýþ ve merhametle yaklaþmalarýný öneren bilgi ve
inanç sistemleri vardýr. Budizm’de ise
bireyin baþkalarýna karþý anlayýþ ve
þefkatle davranabilmesi için öncelikle
kendisine karþý bu davranýþ biçimini
geliþtirmesinin gereðine inanýlýr.
Geleneksel Budist öðretileri, yaþamýn
doðasýnda var olan acýnýn varlýðýný
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kabul etmekle baþlar. Ayný zamanda
bireyin mutlu ve iyi hissettiði zamanlarýn da farkýndalýðýna sahip olmasýný
ve bu yönde içgörü kazanmasýnýn önemini de vurgular. Sevecenlik, þefkat,
neþe ve eþitlik gibi duygularý bireyin
önce kendisinde deneyimlenmesinin
daha sonra diðer insanlara karþý da bu
davranýþ biçimini geliþtirerek uygulamasýnýn gerçek huzuru getireceðine
inanýr.
ÖZ – ÞEFKAT KURAMI
Þefkat, yalnýzca acýyý fark etmek
deðildir. Dalai Lama’nýn da söylediði
gibi “þefkat bir davranýþtýr” ve eylem
içerir. Sadece acýyý hissedip, paylaþmaktan öte, acýyý yatýþtýrmaya yönelik
eylem motivasyonunu da gerektirir.
Temelini Budizm’den alan öz-þefkat,
bireyin acý çektiði durumlar karþýsýnda
kendisini acýmasýzca yargýlamadan, sert
bir biçimde eleþtirmeden kendisine
þefkatle yaklaþabilmesidir.Öz-þefkatli
bireyler, kendi yýkýcý düþünce ve
duygularýnýn tuzaklarýndan kurtularak
öz- saygýlarýný pekiþtirdikleri gibi
depresyon ve kaygýlarýný da azaltmaktadýrlar. Kendimize gösterdiðimiz
þefkat, baþkalarýna gösterdiðimiz
þefkatin de temellerini oluþturmaktadýr.
Kendi içindeki çaresizlik, korku,
baþarýsýzlýk ve utanç gibi duygular
karþýsýnda kendisini suçlamayan,
kendi acýlarýna farkýndalýk, anlayýþ
ve þefkatle yaklaþabilen öz-þefkatli
bireyler, benzer duygularý yaþayan
baþkalarýna karþý diðer insanlardan
daha empatik yaklaþabilmektedirler.
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Öz-þefkat ölçeðinin yaratýcýsý
olarak tanýnan ve yaptýðý bilimsel
araþtýrmalarla uygulamanýn
etkinliðini kanýtlamýþ olan
Kristin Neff, 15 yýldan fazla bir
süredir bu konuda ilk deneysel
çalýþmalarý ve araþtýrmalarý
baþlatýp, yürüten kiþidir. Konuyla
ilgili çok sayýda akademik makale
ve kitap bölümü yazmasýnýn yaný
sýra en çok satanlar listesinde yer
almýþ olan “Öz-þefkat: Kendine
Karþý Nazik Olmanýn Gücü”
kitabýnýn da yazarýdýr. Meslektaþý
Dr. Chris Germer ile birlikte,
dünya çapýnda binlerce öðretmen
tarafýndan öðretilen deneyimsel bir
öz-þefkat eðitim programý
geliþtirmiþtir. Kristin Neff, þu anda
Austin Texas Üniversitesi’nde
Eðitim Psikolojisi Doçenti olarak
görev yapmaktadýr.

SEVGÝ DÜNYASI

Öz-þefkat, kendine acýma durumu
demek deðildir. Bireyler, kendi acýlarýna odaklanýp, yoðunlaþtýklarýnda
baþkalarýnýn da ayný ya da benzeri
acýlardan geçtiklerini unuturlar. Ben
merkezli düþünceler acýlarýný abartmalarýna neden olur. Kiþi, adeta acýsýyla özdeþleþir ve onun dýþýndaki her
þeye yabancýlaþýp, giderek yalnýzlaþma
eðilimi gösterebilir. Öz-þefkat sahibi
bireyler ise böyle bir durumda daha
objektif bir bakýþ açýsýna sahiptirler.
Yaþadýklarý acý veren deneyimden pek
çok insanýn geçmiþ ya da geçiyor
olduðunu bilerek deðerlendirirler içinden geçtikleri süreci. Olumsuz durumlarla karþýlaþan birey, acýyý kabullenerek ve yaþamýn bir parçasý
olduðunu düþünerek, kendilerine sevecen ve þefkatli bir tutumla yaklaþtýklarýnda, iþlevsel bir baþ etme davranýþý
sergilerler.
Yine Neff’e göre, birey kendi yaþamý
için bir takým hedefleri idealize etmekte ve çeþitli standartlar koymaktadýr.
Bu standartlara ulaþmak için çalýþýrken
baþarýsýz ve hatalý olduðu durumlarda
öz-þefkat kendisine karþý sert eleþtiri
yapmasýný engeller. Böylece birey,
hedefine ulaþmak için çabalarken insan
olduðunun ve hatalar yapabileceðinin
bilincinde olur. Yalnýzca olumsuz
durumlara ve hatalara odaklanýp acýmasýz öz- eleþtiride bulunmak yerine,
öz-þefkat becerisiyle olumlu durumlarý,
baþarýlarýný ve gösterdiði çabayý da göz
önünde bulundurarak kendisini bu
olumsuz durumdan çýkaracak düþünce,
duygu ve davranýþlara odaklanma eðili-
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minde olur. Bu anlamda öz-þefkat birey
ile olumsuz duygu ve davranýþlar
arasýnda koruyucu faktör görevi
görmektedir.
Bencillik, narsizm, hatalarý ya da
acýlarý görmezden gelme ya da abartmanýn aksine kendisinin ve diðerlerinin
duygularýyla, düþünceleriyle ilgili
farkýndalýk kazanma ve telafi edebilme
gücü öz-þefkatten kaynaklanýr. Yapýlan
araþtýrmalarda öz-þefkatli bireylerin
yaþama daha baðlý olduklarý ve yaþam
sevinci taþýdýklarý öz-þefkatin kaygý,
depresyon, stres gibi duygu durumlarýna karþý önleyici bir görev üstlendiði
bulunmuþtur.
ÖZ-ÞEFKATÝN BÝLEÞENLERÝ
Öz-þefkat kavramýnýn bileþenleri, sistematik bir biçimde her biri diðeriyle
iliþki içinde olan öz- sevecenlik, ortak
paylaþýmlarýn bilincinde olmak ve bilgece farkýndalýk baþlýklarý altýnda üç
esas altýnda ifade edilmiþtir.
Öz-sevecenlik: Þefkat, özünde
anlayýþý içeren bir kavramdýr. Öz-þefkat
ise bireyin kendisine olan anlayýþýný
ifade etmektedir. Öz- sevecenlik,
bireyin kendi düþünce ve davranýþlarýna karþý sevgiyle, ýlýmlý ve anlayýþlý
yaklaþmasýdýr. Kiþinin öz- sevecenlik
geliþtirmesi kendisine karþý fazla
affedici, bencil veya vurdumduymaz
olmasý anlamýna gelmemektedir.
Aksine zorluklar karþýsýnda kendinden
güç alarak güvende hissetmesine ve
olayý aþarak baþarmasýna yardýmcý
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olmaktadýr. Zorluklar ya da baþarýsýzlýklarýndan dolayý kendini acýmasýzca
yargýlamak yerine ýlýmlý bir tutum
sergileyerek diðer insanlar gibi
kendisinin de hatalar yapabileceðini
kabul etmesi, sorumluluðunu üstlenmesi,nerelerde yanlýþ yaptýðýný tespit
ederek daha iyisini yapabilmek için
çalýþarak yoluna devam etmesidir.
Ayný zamanda öz- sevecenlik kavramý, bireyin hatalardan ibaret olmadýðýný, kendisini kýnamadan deðiþim için
hazýr olmasýný, deðiþim için kendisini
kabul etmesini, olumlu bir biçimde
motive olmasýný içerir. Yaþadýklarý
olumsuz deneyimler kendi dýþýnda
geliþen koþullardan kaynaklý olmasýna
raðmen kendisini suçlayan, eleþtiren
bireyler duygusal olarak çok zor rahatlayabilmektedirler. Öz- sevecenlik,
bireyinkendisiyle ilgili farkýndalýðýnýn
artmasýna da yardýmcý olmaktadýr. Kiþi,
kendisini eleþtirmeyi durdurduðunda
duygu ve düþüncelerine yönelik farkýndalýðý yükselmektedir. Baþka bir
ifadeyle, kiþinin hayatý boyunca
karþýsýna çýkan zor durumlarda kendisine karþý küçümseyici ve deðersizleþtirici bir dil kullanmasý yerine yakýn
bir arkadaþýna davranacaðý gibi kendisine de kibar, nazik ve rahatlatýcý bir
dille yaklaþmasýný ifade etmektedir.
Ortak Paylaþýmlarýn Bilincinde
Olmak: Ortak paylaþým adýyla da
anýlan bu kavram aslýnda tüm insanlarýn dünyada yaþarken geçtikleri ortak
deneyimlerden yola çýkarak insanlýk
serüveni içindeki ortak tecrübeleri,
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insanýn doðasý gereði eksikli olduðu
görüþünü esas almaktadýr. Bütün insanlarýn acý verici ya da baþarýsýz olduklarý
deneyimler yaþamýn kendi doðasý
içinde vardýr. Ortak paydaþým, bireyin
yaþam içindeki tecrübeleri olduðu gibi
kabul etmesini, hatasýz insan
olmadýðýný, acý ve baþarýsýzlýklarýn da
hayatýn içinde var olduðunu kabul etme
ve bu paylaþýmlarýn bilincinde olma
becerisidir.
Ortak paylaþým anlayýþýna sahip
bireyler, sorunlar ve acý verici olaylar
karþýsýnda kendilerini diðer insanlardan
izole etmek yerine, karþýlaþtýklarý
sorunlarý yaþamýn doðal bir parçasý
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olarak görerek, diðerlerinin de ayný
tecrübelerden geçmiþ veya geçecek
olduðunu düþünmekte ve yaþamlarýný
daha kolay bir biçimde yeniden
düzenleyebilmektedirler. Tüm insanlýk
adýna, Ýnsanýn olgunlaþmasý için
geçmesi gereken veya aþmasý gereken
tecrübeler olduðu bilinci ortak paylaþýmýn temelini oluþturur. Ortak paylaþýmýn farkýnda olan varlýklar, kendilerini diðerlerinden ayýrmazlar. Böylece
diðer insanlarýn yaþadýklarý acý ve
üzüntüleri hissedip kendi acýlarýnda
olduðu gibi hassas davranabilirler.
Ortak paylaþýmýn olmazsa olmazý
empatiyeteneðidir. Empati, onaylamak
ya da hak vermek anlamýna gelmemektedir. Baþkalarýnýn yaþadýklarýný onlarýn
hayatlarýnýn penceresinden bakarak
anlama yeteneðidir. Empati yeteneði
geliþmiþ bireylerin farkýndalýklarý ve
ortak paylaþýma yönelik bilinçleri son
derece açýktýr. Diðerlerine empati ile
yaklaþan kiþi, acýlarýn ve problemlerin
tüm insanlýk için olduðunu görmekte
ve diðer insanlarla yakýnlýk kurarak,
öz-þefkatini beslemektedir.
Bilgece Farkýndalýk: Öz- farkýndalýk, özgür uyanýklýktýr. Birey olumsuz
olaylar ve acý verici tecrübelerden
geçerken, duygu ve düþüncelerini
dengeli bir biçimde kabul etmesini
saðlayan bilgece farkýndalýktýr. Acý
çekmek, bireylerin olaylarý gerçekçi
bir biçimde algýlamasýný negatif yönde
etkilemektedir. Öz- farkýndalýk ise ne
zaman acý çektiðini, ne zaman kendisini eleþtirdiðini fark etmesinde yardýmcý

Resim: “Ottavia” Sofia Bonati
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olarak bir çýkýþ yolu bulmasýný saðlamaktadýr. Öz-farkýndalýk, bireyin kendisine acý veren duygularýný kabul
etmesine ancak bu duygular yüzünden
hýrpalanmasýna fýrsat tanýmayan bir
farkýndalýktýr. Öz- farkýndalýðý yüksek
bireyler, olumsuz yaþam durumlarýnda,
yaþanýlan probleme çok fazla odaklanmak yerine problemlerinin farkýna varmaktadýrlar. Bu süreç, bireyin olumsuz
yargýlarda bulunmasýný engelleyerek,
kendisini anlamasýna yardýmcý olmaktadýr. Bireyin kendisine þefkat gösterebilmesi için, öncelikle ona acý veren
duygu ve düþünceleri görebilmesi
gerekmektedir. Öz- farkýndalýk, ýstýrap
veren duygu ve düþüncelerden kaçmak
ya da üzerini örtmek deðildir. Aksine
hoþ olmasalar bile deneyimlerinin
gerçekliðinden kopmamaktýr. Özfarkýndalýðý düþük bireyler acýlarýyla
bütünleþmektedirler. Bu durum uzun
sürdüðünde kiþi, acýyla özdeþleþmekte,
olumsuz duygu ve düþüncelerin tuzaðýna düþmektedir. Bireyin zihni bu tarz
düþüncelerle dolu olduðunda öz-þefkat
duygusu engellenmekte ve mücadele
etme gücü azalmaktadýr.
Ýnsan, ruh ve beden olarak iki yönlü
bir varlýktýr. Öz-þefkat ayný zamanda
bedenimize de iyi bakmamýzý, onun
tam farkýnda olmamýzý, hor kullanmamamýzý ve yaþamýmýza hizmet edebilmesi için elimizden geldiðince
saðlýklý ve dengeli bir biçimde kullanmamýzý gerektirir. Öz-þefkat, gerek
beden saðlýðýmýz gerekse ruhsal
gücümüzü koruyarak mutlu, huzurlu
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bir yaþam sürdürebilmemiz için gerekli
bir davranýþ biçimidir.
SONUÇLAR
Öz-þefkat ile ilgili literatür incelendiðinde, Öz-þefkatin cinsiyet ve yaþ
ile iliþkisi, bireyin üzerindeki olumlu
etkileri, psikoloji ve psikopatolojideki
yeri ve terapideki iþlevselliði ile ilgili
çalýþmalar olduðu görülmektedir. Özþefkatin cinsiyet ve yaþ ile iliþkisi incelendiði çalýþmalara bakýldýðýnda, kadýnlarýn erkeklere göre öz-þefkatlerinin
düþük olduðu görülmektedir. Bu durum
kadýnlarýn yaþanan olaylar karþýsýnda
daha fazla kiþiselleþtirme ve aþýrý
özdeþleþme yapmalarý ile açýklanmýþtýr.
Bununla birlikte, kadýnlarda
ergenlik döneminde öz-þefkatin
azalmasý bu dönemde kadýnlarýn
yaþadýðý bazý önemli fizyolojik
deðiþikliklere ve kadýnýn erkeðe
göre daha çok kimlik mücadelesi
vermesiyle iliþkilendirilmiþtir.
Ýnsan yaþamý boyunca pek çok olumsuz durumla ve zorlukla karþý karþýya
gelmektedir. Literatürde bireyin bu
olumsuzluklar karþýsýnda saðduyulu
olabilmesi adýna öz-þefkatin önemine
dikkat çekilmiþtir. Diðer bir ifadeyle
öz-þefkat bireyin yaþamýn getirdiði zorluklar karþýsýnda saðlýklý ve güçlü durabilmesinin temelidir.Bu temel, erken
yaþlarda annenin ya da birinci derecede
bakým verenin, çocuk ile kurduðu
doðru iliþkiye dayanmaktadýr. Annesi
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veya bakým vereni ile güvenli baðlanma yaþayan çocuklar, kendisine ve
çevresine karþý güven duyarlar. Bu
güven duygusunun da çocuklarýn ileriki
yaþlarda kendisine þefkat gösterebilmesinde ve sorunlarla mücadele
etmesinde önemli bir yere sahip olduðu
söylenebilir.
Ýnsanýn sürekli geliþim ve deðiþim
süreci içinde olduðu düþünüldüðünde
bu süreçte kiþilerin zorluklar ve problemler yaþamasý ve bunlarýn karþýsýnda
hatalar yapmasý olaðandýr. Söz konusu
hatalara odaklanmak ve kendini suçlamak yerine öz-þefkat sahibi bireyler
sorunlarla baþ edebilmenin alternatif
yollarýný ararlar. Öz-þefkati düþük
bireyler ise kendilerini rahatsýz edecek
ortam ya da durumdan kaçýnma yollarýný aramaktadýrlar. Bu kaçýnma
davranýþý sorunlarýn yarattýðý durumlardan anlýk ya da geçici olarak uzak kalabilirler ancak çözüm getirememek
sorunlarýn devamýna ve farklý boyutlar
kazanmasýna neden olabilir.
Öz-þefkatli bireyler, hiç kimsenin
mükemmel olmadýðýnýn ve herkesin
hatalar yapabileceðinin farkýnda olarak
hatalarý karþýsýnda kendilerine
ihtiyaçlarý olan anlayýþ ve desteði verebilirler. Kendilerine karþý hoþgörülü
davranan bireyler, çevrelerindeki diðer
insanlara da anlayýþ ile yaklaþabilmekte
ve bu sayede kiþiler arasý daha saðlýklý
iliþkiler kurabilmektedirler. Diðer yandan öz-þefkati düþük bireyler ise insanlarýn kendileriyle ilgili düþüncelerine
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fazlasýyla önem vermekte ve hatalarý
karþýsýnda kendilerine anlayýþla yaklaþamamaktadýrlar. Baþarýsýz olma ve
olumsuz deðerlendirilme korkusu da
bireylerin baðlanma anksiyetesi yaþamalarýna ve kendilerini toplumdan
izole etmelerine neden olarak
görülebilir. Kiþilerin sorunlarý karþýsýnda kaçma ve kaçýnma davranýþý göstermek yerine kendilerine þefkat ve
hoþgörü ile yaklaþabilmeleri psikolojik
iyi oluþlarýna olumlu katkýlar saðlamaktadýr.
Öz-þefkatin psikolojik ve fizyolojik
iyi olma hâli ile arasýndaki pozitif iliþki
göz önüne alýnarak, bireyin olumsuz
durumlar karþýsýnda yaþayabileceði
anksiyete ve depresyona karþý önleyici
bir rolünün olduðu söylenebilir.
Öz-þefkat, bireylerin sorunlarýný
sürekli düþünme veya sorunlarýndan
kaçýnma davranýþlarý göstermek
yerine “þimdi ve burada” olma durumu
içinde kendilerine iliþkin bir içgörü
geliþtirmek, kendini toplumdan izole
etmek yerine, sorunlarý kabullenmek
ve çözüm üretme davranýþýdýr.
Ayný zamanda öz-þefkati yüksek
bireylerin biliþsel yeniden yapýlandýrmaya daha uygun olmalarý, kendilerine
anlayýþla yaklaþabilmeleri ve belirli bir
düþünceye odaklanmak yerine alternatif düþünceler üretmeye açýk olduklarý görülmektedir. Öz-þefkat,
kendimizde geliþtirmemiz ve uygulamamýz gereken evrensel bir deðerdir.
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Güzelliði ve Þiirselliði Özümsemiþ Asil Ýnsanlarýn Ülkesi

Ýran
Seyhun Güleçyüz

Varlýðýmýz iki yokluk arasýndadýr.
Ama sen hiçbir yaptýðýnla yetinme, geç öteye.
Ömer Hayyam
ran, insaný çok þaþýrtan masalsý
güzellikleri ve mistik
coðrafyasýyla çok sürprizli bir
ülke. Üçte ikisi çöl olan ve tüm
þehirlerinde hektar boyutunda birkaç parký
bulunan güller, ulu aðaçlar ve havuzlarla
süslenmiþ serin, ferah mesire yerleriyle çok
da romantik bir ülke. Þehir içi caddeler ulu

Ý

aðaçlý ve çok temiz. Ýnsanlar çok nezaketli,
saygýlý ve yardým sever. Çoðu Ýngilizce biliyor, hepsi çok temiz ve bakýmlý. Kadýnlarý
çok güzel ve süslü ayrýca kadýn okuma oraný
erkeklerden fazlaymýþ.
Ýrandaki yaþamla ilgilenen her turist gibi,
rehberimize hemen evliliklerin nasýl olduðu
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soruldu. Rehberimiz uluslararasý bir genç
bayan rehber, Azeri Türkü ve çok iyi Türkçe
biliyordu. O da gülerek gezimizin ilk
baþlarýnda bizlere muta evliliðini açýkladý.
Muta evliliði özellikle ilk Müslümanlar
arasýnda uygulanmýþ bir evlilik türüymüþ.
Ýran'da bu nikâha göre kadýn ve erkek bir
süre anlaþarak, belli bir ücret karþýlýðýnda evli
kalýyormuþ. Þimdilerde Ýran halký onaylamadýðý için bu evlilik nadiren uygulanýyormuþ. Zaten 1968’den beri hukukî olarak
kaldýrýlmýþ.
Ýran M.Ö. 4000’lere dayanan bir tarihe
sahip, yani dünyadaki en eski uygarlýklardandýr. Avrasya bölgesinde önemli bir
jeostratejik yerdedir. Pers Ýmparatorluðu bu
bölgede kurulmuþ, 2500 yýllýk bir dönem
aralýklý olarak hüküm sürmüþtür. Bir ara
(M.S. 750) de Abbasilerin yönetimine geçmiþ
olsa da yeniden Anka kuþu gibi küllerinden
tekrar doðmuþ ve 1925’de Rýza Þah’ýn tahta
çýkmasýyla son bulmuþtur. Farsça konuþulan
bu imparatorluk sýnýrlarýný Orta Asya’ya
kadar geniþletmiþtir. Çok güçlü bir edebiyat
ve kültür geçmiþine sahiptir. Ýranlýlar Ýslâm
devletlerinin yazýcýlarý ve bürokratlarý
olmuþlardýr. Ayrýca Ýran, Ýslâm sanatýnýn ve
medeniyetinin merkezi olmuþtur.
Bu ülkeyi çok zamandýr görmek istiyordum, nihayet Þubat ayýnda kuzeyden güneye
kýþý ve baharý biraz da yazý yaþayarak gezmek
nasip oldu. Çok etkilendim, gezimin her anýný
hafýzama kaydetmeye çalýþtým. Keþke tüm
gördüklerimi sizlere bir film gibi gösterebilsem. Ömer Hayyam’ýn “Dert içinde sevinç
bul da, yaþa” dediði gibi oldukça meþakkatli
bir yolculuk oldu ama sevinçlerim çoktu. Ýran
tam olarak kapýlarýný turistlere açmadýðý için,
kendi içinde kültürünü korumayý baþarmýþ.
1908’de petrolün bulunmasý ülkenin kaderini

SEVGÝ DÜNYASI

çok etkilemiþ. 40 yýldýr ambargo uygulanan
bir ülke olmasýna raðmen ilkokul çocuklarý
bile Ýngilizce biliyor. Þairlerine, düþünürlerine
çok deðer veriyorlar. Þairlerin incelikli etkileri, günlük yaþamlarýnda Ýranlýlarýn hayatlarýnda ve davranýþlarýnda görülüyor.
Mevlâna Rumi, Sadi Þirazi, Ömer Hayyam,
Tebrizi, Hafýz Þirazi ve Feridun Attar’ýn þiirleri dillerinde. Ve büyük parklarýn rozeleleri
var, insanlar hep buralarda gül kokusu, su
serinliði ve aðaç gölgelerinde sürekli geziyorlar, hattâ buralarý geceleri de kadýnlý, erkekli
kiþiler tarafýndan saat 23:00’e kadar ziyaret
ediliyor. Parklarda yerlerde hiç çöp, kâðýt v.s
yok ve çocuklarda bile maske var. Börek ve
hamur iþi yok, bol bol pilav, yoðurt ve salata
var. Bir de meyve çok ama çok az yiyorlar.
Ýþsizlik çok var, ambargodan dolayý yatýrým
yok, ama þehirler çok bakýmlý, insanlar çok
düzgün giyimli ve eðitimli. Tur þoförümüz 38
yaþýnda iki üniversite, üç master yapmýþ, iþ
olmadýðý için þoförlük yapan çok bakýmlý bir
Ýranlýydý. Son günümüzde kendisi bize,
minibüsümüzde güle güle daveti verdi. Her
þeyi kendi evinden getirmiþ. Çay, tatlý, tuzlu
kurabiyeleri bizzat ikram etti. Otelden
ayrýlýrken karýsý ve kýzýný otele getirip, bizi
yolcu ettiler. Asýrlarýn onlara iþlediði naiflik,
nezaket ve gönül temizliði beni yüreðimden
etkiledi. Bizim Celselerimizde “Edebin baþý
dildir, güzel dil erdemdir” der. Ýþte bu güzel
dilin örneðini eserlerinde gösteren Ýran’ýn
þairlerini, þiirleriyle yaþayan gördüðüm Ýranlýlar canlý örneðini yaþattýlar bana.
Kuzey Ýran’daki Horasan bölgesi, Ýranlý
Türkler için çok önemli bir bölge, buraya
“Horasan Erenleri Bölgesi” diyorlar. Burada
Azerice ve Türkçe konuþuluyor. Böylece Ýran
halkýnýn %90’ý Türkçe biliyor ve biz Türklere
çok itibar ediyorlar. Ýran petrol üretiminde
dünyada 3. durumda ama paralarýnýn deðeri
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çok düþük. Bizim paramýzýn üçte biri
deðerinde ve çok sýfýrlý. Alýþveriþlerimizde
paralarý çok sýfýrlý olduðu için karýþtýrýyorduk.
Elimizdeki paralarý uzatýp içinden almalarýna
izin verdik. Sonra rehbere sorduk ve öðrendik
ki, hepsi doðru almýþ. Doðru insanlar, hile
yapmýyorlar ve üstelik tartýda biraz da fazla
koyuyorlar, saygýlý ve nezaketli, güler yüzlü
esnaflar. Yani Ýran çok farklý görüntülere
sahip bir ülke, bir yönüyle oldukça çaðdaþ
yaþayan genç bir kesim var. Kýz, erkek
beraber yan yana geziyorlar. Tüm kadýnlarýn
saçlarý göstermelik, arka kýsmýndan kapalý,
baþörtüsüne “Hicap” diyorlar, baþýndan kayan
olursa uyarýyorlar. Bu bakýmlý, süslü gençler
sayesinde yaratýlan orta yoldan, herkes memnun gözüküyor. Siyah çarþaf gibi giyinen
kadýnlar da var ama yanlarýnda ceket ve tayt
giymiþ, hafif kapanmýþ genç kýzlarla geziyorlar, hem de gece 23:00’e kadar. Caddeler,
ýþýklý parklar, kafeler dolu oluyordu.
Gece iki buçuk saatlik yolculuktan sonra,
ilk þehrimiz olan Tebriz’e indik. Turda
rehberimizle birlikte sekiz kiþilik bir kafileyiz. Sabah Þems-i Tebrizi’nin þehrinde
Tebriz’deyiz. Doðu Azerbaycan eyaletinin
en önemli þehriymiþ. Ýpekyolu üzerinde
bir ticaret merkezi. Ýran 31 eyaletten
oluþuyor. Tüm eyaletlerde yönetim
Cumhurbaþkanlýðýna baðlý. Tebriz Ýran’ýn en
önemli þairlerinden Þehriyar’ýn (1906-1988)
da yaþadýðý þehir olduðu için, bizde ilkin,
müze olarak kullanýlan Þehriyar’ýn evini
ziyarete gittik. Bahçesinde þairin bir heykeli
vardý. Daha sonra Azerbaycan Arkeoloji
Müzesine gittik. Bu müze Ýran ulusal
müzeleri içinde en zenginiymiþ. Birçok tarihi
objeyi birarada gördük, yani zamanda
gezindik. Oradan Karakoyunlulardan Cihan
Þah’ýn döneminde yapýlan dünyaca ünlü
(1487) olan Mescid-i Kebüd’ü (gökmescidi)
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yani Mavi Camiyi gördük. 600 yüzyýllýk mavi
çinileri hâlâ yeni gibi duran, birçok deprem
geçirmiþ olsa da, saðlam kalan bu camide,
tüm duvarlarýný kaplayan mavi çiniler ve gene
iç duvarlarý çepeçevre kaplayan Allah ismi
çok ince bir hat sanatýyla 1001 kere
yazýlmýþtýr. Muhteþem bir görüntüydü. Huþu
içinde seyrettik bu sanat eserini. Bu caminin
kubbeleri hâlâ bilim insanlarýna soru sorduran
büyük bir hesaplama tekniðiyle kýrmýzý
tuðladan yapýlmýþ ve hâlâ ihtiþamýný koruyordu. Gök Mescid bir medresedir ve içinde
Cihan Þah ve ailesinin mezarlarý da bulunmaktadýr. Þairlere çok önem veren Ýranlýlar,
Þair Þehriyar için anýt mezarýnýn da bulunduðu Makberetüþ Þuara’yý (Þairler Anýtý)
ziyaret ettik. Bu anýt mezarýn mimarisi çok
modern olmakla birlikte, iç içe geçen sütunlu
duvarlarý ve çok deðiþik ýþýklandýrmasýyla bir
çaðdaþ mimari harikasýydý. Yemek yedik ve
bir kapalý çarþýya uðradýk. Altýn iþçiliðinin
çok deðiþik ve incelikle çalýþýlmýþ ziynet
eþyalarýný gördük ve nihayet akþamüstü ElGölü Parkýna gittik. Kaçar Hanedanlýðý
zamanýnda bu küçük gölün üzerine bir yazlýk
saray ve bir büyük koru yapmýþlar. Hafta sonlarý epey kalabalýk olan bu yer serin, temiz,
nefis minik lokantalarýn olduðu bir gezi, dinlenme alaný olmuþ, çok beðendik. Nereden
baksanýz El-Gölü 200 senelik bir yer olmasýna raðmen, çok bakýmlýydý.
Sabah Tebriz’den uçakla 1 saatte Tahran’a
geldik. Tahran her tarafý daðlarla çevrili, hava
kirliliði en yüksek dünya þehirlerinden 3. sýrada olsa da, pýrýl pýrýldý ve çok rüzgârlýydý.
Þehrin simgesi olan Azad (Özgürlük) kulesi
Ýran Ýmparatorluðunun 2500. yýldönümü
anýsýna beyaz mermerden 1971 yýlýnda Ýran’ýn
en önemli mimari eseri olarak yapýlmýþ.
Özgürlük Anýtý hâlâ bembeyaz ve Özgürlük
Meydanýnda her yerden görülüyor. Bu mey-
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dan ülkede gerçekleþen birçok toplumsal
olaya ev sahipliði yapmýþ. Bu yüzden Ýran
halkýnýn gözünde hem politik, hem önemli bir
milli deðere sahipmiþ. Genel olarak anýt,
Sasani mimarisinin modernize edilmiþ özelliklerini taþýmaktadýr. Þimdi nefis ulu
aðaçlarýn eþlik ettiði geniþ þehir içi caddelerden geçerek, insaný adeta bin bir gece masallarý atmosferine sürükleyen, Tahran’a yücelik
veren, deðerli taþ ve mücevherlerinin
sergilendiði dünyanýn en zengin müzelerinden
Ýran Ulusal Mücevher Müzesine geldik. Bu
binanýn dýþ yapýsý, Ýran’ýn tüm kültürel birikiminin harika yansýmasý. Binanýn her iki
yanýndaki aslan heykelleri gücü temsil edi-

Gülistan Sarayý’nýn bahçe duvarlarý
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yormuþ. Hazineye ulaþmak için 100 cm kalýnlýðýnda kapýdan geçilip “Alice Harikalar
Diyarýnda” da anlatýlan bambaþka bir
dünyaya geldik. 500 yýllýk bir mücevher hazinesini gezdik. Deðerleri ölçülemeyen eserler
gördük. Oradan Gülistan Sarayýna gittik. Bir
masaldan bir masala geçtik sanki. Eski
Tahran surlarýnýn içinde Kaçar Hanedanlýðý
sýrasýnda 1800 yýllarýnda yapýlmýþ bir saray.
Þahlarýn ikametgâhý olarak kullanýlmýþ ve
1979’da Þah ailesinin Ýran’ý terk ettiði haliyle
korunmaktaymýþ. UNESCO Dünya Kültür
Mirasý listesine alýnan saray, Pers kültürü,
batý tekniði ve batý mimarisiyle inþa edilmiþ.
Bahçesinde çok havuz var ve dýþ cephesindeki zengin 19. yüzyýl el iþçiliði ve ihtiþamlý
galerileriyle ünlü olan buraya, doðunun
Versay Sarayý deniyor. Bahçe duvar çinileri
ve bunlarýn iþlenme sanatý ve ayrýca baþ
döndürücüydü. Salonlar aynalarla iþlemeler
yapýlarak oluþturulmuþ birer ýþýk kaynaðýydý.
Tahran tam bir masal þehri ve 52 tane dönümler kaplayan parklara sahip. Ulusal Botanik
Parký 150 hektarlýk bir alana kurulmuþ ve 160
bin bitki türü olan yeþil bir cennet, hemde
þehrin merkezinde. Öðlen yemeðimizi
Tahran’ýn az dýþýnda Elbruz Daðýndaki kartal
yuvasý anlamýna gelen Derbent’de yedik.
Daðýn zirvesine ve þelâlenin kaynaðýna
yakýnýmýzdan kalkan teleferik çýkýlýyordu. Biz
çok acýkmýþtýk, nefis bir doða içinde smokinli
garsonlarýn hizmet ettiði bir restoranda çok
lezzetli yemekler yedik. Teleferikle yukarý
çýkýp Tahran panoramasýný seyrettik ve otelimize döndük. Sabah Tahran Arkeoloji
Müzesinde paleolitik dönemden, Sasani
Ýmparatorluðu dönemine kadar Ýran tarihindeki geliþmeleri izlediðimiz eserleri gördük.
Müzeler gerçekten þehrin kimliði görevini
yapýyorlar. Çünkü þehrin tarihini, kültürünü
ya da topraklarýndan geçenlerden, kendilerine
kalanlarý ise bu müzelerde görüyor, þehri
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daha iyi tanýyoruz. Tahranda 40 tane müze
var. Biz ise gezdiðimiz müzelerde Elam, Pers,
Ýslâm öncesi Ýran eserlerini ve büyük
Selçuklu dönemini içeren Ýslâmiyet sonrasý
koleksiyonlarýný gördük. Þehrin içine gelince
alýþveriþ için her katý farklý reyonlardan
oluþan AVM’ye geldik. Her katta tek çeþit
reyon olmasý iþleri çok kolaylaþtýrmýþ.
Hanýmlarýn en þýkýndan en sadesine kadar,
eþiyle geleniyle birlikte hepsi çok güzel ve
bakýmlýydý. Tahran çok canlý ve yaþayan bir
þehir, insanlar epey rahat ve doðallar.
Oradan Serdar Asemani Cam ve Seramik
müzesine gittik. M.Ö. 2000 yýllarýna dayanan
cam kolyeler ve cam objelerin doðal renkleri
ve þekilleriyle bozkýrda ve çöllerde yaþayan
Türk halklarýnýn sanatýyla tanýþmak bana çok
çarpýcý geldi ki düþünün eserler o yüzyýllardan kalmaydý. Oradan Tahran kapalý çarþýsýna
geldik. Bizim kapalý çarþýdan küçük ama çok
çeþit vardý. Burasý da Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesindeymiþ. Alýþveriþ yapmadýk
çünkü Tahran biraz pahalý dedi rehberimiz.
Kaþhan’a geldik beþinci günümüzde çölde bir
vaha gibi, küçük bir yer. Vaha demiþken
buraya gelirken, çölde vaha gördük þaþýrdým,
gerçekten görülüyormuþ. Kaþhan þehri, Pers
Ýmparatorluðunun özelliklerini hâlâ koruyor.
Þehrin biraz dýþýnda 7500 yýllýk Sialk
Zigguratý vardý. 1933’de bir yabancý arkeolog
ve ekibi tarafýndan kazýlan tepenin aslýnda
Ýran’ýn en eski krallýðý olan Elam Uygarlýðýna
ait bir ziggurat olduðu görülmüþtür. Elam
Uygarlýðýnda kurulan Kaþhan16. yüzyýlda
yapýlmýþ Fin Bahçeleri ile ünlüdür. Burasý
Unesco Dünya Kültür Mirasý listesine alýnmýþtýr. Þahane gülleriyle beni mest eden
bahçenin içinde hamam vardý, akustiði çok iyi
olduðu için sevgili rehberimiz Rânâ Haným
harika bir konser verdi bizlere. Bu Fin
Bahçeleri de 1590 yýlýnda yapýlmýþ.
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Agha Bozorg camiine geldik burasý 18.
yüzyýlda yapýlmýþ mescit ve medrese.
Medrese hâlâ aktif eðitim veriyormuþ.
Kubbesi çok görkemli ve bu cami 5 katlý ve
dünyada tektir. Ana kapýsý 180 yýllýktýr ve
içinde Kuran ayetlerinin sayýsýna eþit 6666
çivi kullanýlmýþtýr. Ýki kapý koluna da Þair
Sadi’nin iki þiiri yazýlmýþ. Kubbesi
tuðladandýr o dönemin Selçuklu Ýslâm
mimarisindendir. Agha Bozorg Kaþhanlý bir
Þeyhülislâmdýr ve o dönemin önemli felsefecilerindendir. “Allame” takma ismiyle
anýlmýþtýr. Soyu Hasan ve Hüseyin’e dayanýrmýþ. Biz bu zatýn Kaþhanda bulunan geleneksel Ýran mimarisiyle yapýlmýþ, çok özenilmiþ,
renkli vitraylarýyla ýþýk oyunlarý üretilerek
aydýnlatýlmýþ konaðý muhteþemdi. Ayrýca
evde ve avluya bakan teraslarýnda renkli
mozaikler ve aynalar kullanýlarak bir eser gibi
yapýlmýþ, ýþýk cümbüþü yaratýlmýþtý. Kýrk
odalý, dev havuzlu bu ev o dönemin kültürünü
ve mimarisini de bizlere sundu. Kaþhan evleri
kerpiçten topraðýyla ayný renk ve sokaklarý
çok dar. Biz hem bu Ortaçaðdan bu yana pek
deðiþmemiþ bu yerleri gezdik, hem de Caferi
Mezhebinin yedinci imamý Musa-el Kâzým
bin Cafer’in türbesini bulup ziyaret ettik.
M.S. 745-799 yýllarýnda yaþamýþ olan, on iki
imamdan yedincisi olan Cafer es-Sadýk’ýn
oðluymuþ. Barýþ yanlýsý bir düþünürmüþ. Ýsfahan’a, aþkýn þehri diyor Ýranlýlar. Bizler çoðu
çöllerden geçen dört saatlik bir minibüs yolculuðuyla Zagros Daðlarý eteklerine kurulmuþ
olan Ýsfahan'a geldik. Selçuklu Hanedaný
Tuðrul Bey tarafýndan 11. yüzyýlda baþþehir
yapýlmýþ. Aslýnda 9. yüzyýlda þehirleþmiþtir.
Bu þehirde gezeceðimiz çoðu tarihi yerler
Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde
bulunuyor ve insaný görünen estetiði ve renkleriyle bambaþka diyarlara hattâ âlemlere
taþýyor. Þehrin kalbi olan Nakþi Cihan Ýmam
Meydaný dünyanýn sayýlý büyük alanlarýndan.
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Eni 163 metre, boyu 513 metre uzunluðunda
olan meydanýn çevresi dükkânlar ve tarihi
eserlerle çevrilmiþ. Bu büyük meydandan
dolayý Ýsfahan’a Ýran’ýn üçüncü büyük þehri
diyorlar. Rivayete göre Çin'deki, Tiananmen
Meydanýndan sonra dünyanýn ikinci büyük
meydaný ve tarihi olaylarýn yaþandýðý yer.
Þimdilerde her þeyiyle tam bir Açýkhava
Müzesi.
Nihayet çok görmek istediðim ünlü masmavi ulu çinilerle kaplý kapýsýyla XI. yüzyýl
Selçuklu eseri Cuma Camiindeyim.
Selçuklularýn baþþehri olan buraya, Sultan
Melikþah tarafýndan yaptýrýlan iki kubbeli,
dört avlulu bir cami. Nizamülmük’ün 1080
yýlýna ait büyük kitabesi ve siyasi rakibi
Tâcülmülk’ün 1088 tarihli kitabesi, camiinin
iki ayrý kubbesinde bulunuyordu, bana çok
ilginç geldi. Kitabeler tarihe ýþýk tutacak niteliktedir. Çok yangýn, talan gören bin senelik
cami en son Abbasiler tarafýndan onarýlýp
býrakýlsa da, yine tahrip edilmiþ, þimdiki
haline Selçuklular zamanýnda gelmiþtir.
Kubbelerin yapýmýnda altýn oran kullanýlmýþtýr. Altýn Oran: Matematikte iki miktardan büyük olanýn, küçüðe oraný miktarýn
büyük olanýna oranla ayný ise altýn orandýr.
Altýn oran, antik çaðdan bu yana sanat ve
mimaride en iyi uyum düzen baðlantýsý kabul
edilir. Michelangelo ve Leonardo da Vinci de
eserlerinde de bu altýn oraný kullanmýþtýr. Bu
caminin kapýlarý þehrin sokaklarýna açýlýyor
ve sanki Ýsfahan’ý kucaklýyor gibi. Benim
gözümü yaþartan bir sanat eseri olan bu
mimari harikasý bir mucizeyi de gerçekleþtirmiþ. Þöyle ki kubbesinin tam altýnda durursanýz, yukarý baktýðýnýzda güneþli bir havada
kubbenin tam ortasýna çini ile yapýlmýþ olan
tavus kuþu motifinde, gün ortasýnda ýþýktan
bir büyük tavus kuþu kuyruðu oluþtuðunu
görüyorsunuz, çok etkilendim. Sanatçýlar bu
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görüntüye “Sanatýn zirvesi, aþký” diyorlarmýþ.
Elbette Unesco Dünya Koruma Mirasýnda ve
bir Selçuklu mimari þaheseri. Oradan Þeyh
Lütfullah Camiine geldik. Burasý çini
sanatýnýn en güzellerinin bulunduðu bir
mekân. Safevi Þahý Abbas tarafýndan 1615’de
yaptýrýlmýþ, Safevi mimarisinin baþyapýtýymýþ.
Camiinin tavan ve duvar çini bezemeleri
çaðýnýn çok üstündeymiþ. Þah Abbas
sayesinde Ýsfahan altýn çaðýný yaþamýþ
böylece hem Ýpekyolu ticareti hem dini açýdan devrin en büyük kentleri arasýna girmiþ.
Camiinin çini süslemelerinin çoðu arabesk
tarzýymýþ. Þimdi Cehel Sütun Saray yani, 40
sütunlu saraya geldik. Kaçar Hanedanlýðý
döneminde yapýlan sarayýn iç duvarlarý
muhteþem tablolarla bezenmiþve tablolar tarihi olaylarý anlatmaktadýr. Mesela, Çaldýran
Savaþýný bütün boyutlarýyla anlatmýþtýr. Þimdi
bir müzedir. Botanik bahçesi görülmeye deðer
güzellikte. Sarayýn giriþ kýsmýný destekleyen
yirmi ince ahþap sütun, önündeki havuzun
suyuna yansýmasýyla 40 sütun gibi görüldüðü
için kýrk sütunlu saray adýný almýþtýr. Þah
Abbas bu sarayý eðlence, tören ve resmikabuller için yaptýrmýþtýr. Buradan anladýðýmýz
kadarýyla Ýran’ýn doðal yaþamýný, kültür
seviyesini öðrenmek mümkün olmaktadýr.
Hâlâ Nakþi-Cihan Meydaný bölgesindeyiz ve
þimdide çaðýmýz teknolojisinin ayakta
alkýþladýðý akustik þaheseri olan Ali Kapý
Sarayýndayýz. 16. yüzyýl ortalarýnda yapýlmýþ,
çok ihtiþamlý bir görüntüsü vardý. Sanatçýlarýn
teþhisi; “Sanatta zirvede olan bir eser”.
Sarayýn her tarafý kuþ ve hayvan figürleriyle
bezenmiþ. Safevi sanatýnýn güzel bir eseri.
Beþinci katta 18 adet çok süslü sütun
bulunuyor. Duvarlarda aynalar var, kubbeler
ve duvarlar özel akustik derinliði olan bir
sanatla yapýlmýþ. Görülmektedir ki, burasý
sarayýn müzik odasýdýr ve altýncý kattadýr.
Altýnca katta ayrýca müzik herhangi bir odada
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çalýnsa, tüm diðer ayný kattaki odalarda eþit
frekansta duyuluyormuþ. Þah’ýn çalýþma odasý
da altýncý kattaymýþ. Ali Kapý Sarayýndan çýktýk ve hemen Ýsfahan kapalý çarþýsýna girdik.
Baharat kokularý, dükkân önlerine asýlan
halýlarýyla oldukça otantik bir yerdi. Zaman
burada çok hýzlý geçti. Otelde dinlendik, hava
ýlýk olduðu için Ýsfahanlýlar gibi bizde gece
sokaklarda gezip 400 tarihi köprüye ev
sahipliði yapan Zende Rud nehrinde trafiðe
kapalý 33 sütunla yapýlmýþ Siasepoli adýndaki
loþ ýþýklandýrýlmýþ, beton oturma yerleri de
olan 1599’da yapýlmýþ 300 metre uzunluðu
olan köprüye geldik. Köprü geceleri gençlerin
uðrak yeri, serinlemeye de geliyorlarmýþ.
Ýsfahan’ýn gece cazibe merkezi olan bu köprü
Unesco Dünya Koruma Mirasýnda bulunuyor.
Ýsfahan’da demir ve kaolen madeni çýkýyor,
demir sanayi çok geliþmiþ. Þehrin dýþýnda
güvercin barýnma kuleleri var çünkü güvercin
gübresi ihraç ediyorlar. Ayrýca þehirde 34 tane
sanayi sitesi var bu yüzden þehir çok kalabalýk. Haftada bir gün trafiðe sadece bisiklet
çýkýyor.
Sabah yoldayýz daha doðrusu çöldeyiz.
Yezd þehrine gidiyoruz. Yezd Ýran’ýn en eski
yerleþim yerlerinden biriymiþ. Ay, gene serap
gördük. Bu ülkedeki birçok gördüklerim
zaten serap gibi veya çaðýn çok geçmiþinde.
Ben hep hayret ederek yaþýyorum. Bu þehir
M.Ö. 700’den beri var. Ýran’ýn tam ortasýnda
olan Yezd dünyanýn ilk tanrýlý dini olan
Zerdüþtlüðün merkezidir. Yezdismini Sasani
Kralý Yezdgerd’e ithafen almýþtýr. Marco Polo
1272’de buraya gelmiþ, þehrin zenginliðinden
ve ipek üretim merkezi olduðundan bahsetmiþtir. Çok kurak bir þehir. Sýnýr komþularý
Kevir ve Lût çölüdür. Evler ve yollar renk
olarak ayýrt edilmiyor, hepsi ayný topraktan.
Þehrin önemli tarihi kalýntýlarýnýn bulunduðu
bölge 2017’de, Unesco tarafýndan kayýt altýna
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alýnmýþtýr. Fas mimarisi göze çarpýyor.
Sokaklar dardý, labirente benziyordu. Evlerin
çatýlarýnda yüksek, geniþ oluklu bacalar vardý.
Bu bacalar klima görevi görüyormuþ. Serin
havayý alttan alýr ve sýcak havada daha üstten
evin dýþýna çýkar. Bu þehir çöl ikliminin yarattýðý yaþam þartlarýyla beþ bin yýldýr vardýr.
Þehrin giriþinde ve çýkýþýnda “Sessizlik
Kuleleri” denilen tepelerde inþa edilmiþ
toprak yayvan kuleler vardý. Bu kuleler
Zerdüþt inancýna göre topraðýn temiz kalabilmesi için ölülerin gömülmek veya yakýlmak yerine vahþi hayvanlarýn yemesi için terk
edildiði yerlerdir. Buralara býrakýlan ölülerden
bir rahip sorumlu olurmuþ. Tamamen ölü
kemik haline gelince, rahip bu kemikleri
toplar aileye teslim edermiþ. Ölünün ailesi ise
bu kemikleri saklarmýþ. Rahip ise ailesiyle
“Sessizlik Kulesine” yakýn bir yerde oturur ve
hiç þehre inmeden o bölgede yaþarmýþ. Ölüyü
bu kulelere býrakma 1960’larda yasaklanmýþ.
Kuleler daima þehrin 2 km dýþýnda ve merdivenle çýkýlan yüksek tepelerde olma zorunluluðundaymýþ. Þimdilerde Sessizlik Kuleleri
manzara çekme mekânlarý olarak kullanýlýyor.
Þehrin merkezinde çok geniþ aðaçlar, havuzlarla bezenmiþ Zerdüþt Tapýnaðý olan
“Ateþgede Mabedi” ne geldik. Burasý ayný
zamanda Zerdüþtlere ait bir müze. Kapýda,
tepede kanatlarý olan bir insan figürü vardý.
Beyazlar giyinmiþ ve elinde baþýnda ve
belinde kalýn halka vardý. Sembollerle “Eline,
aklýna, beline hâkim ol” yazýyormuþ altýnda.
Ýçeride büyük bir Zerdüþt’ü temsil eden bir
tablo vardý. Duvarlarda Zerdüþtlerin kutsal
kitabý Avesta’dan âyetler ve yan tarafýnda
Ýngilizce tercümesi bulunuyordu. Bu dinin
Tanrýsý Ahuramazda ve onun yaktýðý ateþ bu
tapýnakta geniþ ve büyük bir kapta sürekli
sönmeden asýrlardýr yanýyormuþ. Bu ateþi
kýble kabul ediyorlar. Sabah, öðlen, akþam ve
gece yarýsý gerekirse sabaha kadar ibadet edip
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namaz kýlýyorlar. Erkekleri beyaz takke
takýyorlar. Kýz ve erkek çocuklar 13 yaþýnda
kendileri seçiyor dinlerini yani Zerdüþt veya
Müslüman oluyorlar. Kadýn, erkek eþitliði
var. Farklýlýk dürüstlük derecesiyle ölçülüyor.
Bazý meydanlarda dev kafesler gördük. Bu
kafesler aþure ayýnda Hasan ve Hüseyin’in
sembolik mezarý omuzlarda meydanlarda
dolaþtýrýlýyormuþ. Meydandaki Ulu Cuma
Cami 1365’de yapýlmýþ olup Ýran’ýn büyük
camilerindendir. Minareleri 48 metre yüksekliktedir. Cami mavi renkli çinilerle, çiçek
motifleriyle bezenmiþtir. Dýþ kapýsý çok
ihtiþamlýydý. Kubbesi mavi çinilerle kaplý.
Süslemelerin çoðu Ýlhanlýlar dönemine
aittmiþ. Caminin iç kýsmýnda yine mavi
çinilerle, siyah çini bezemeler vardý. Hz.
Muhammed’in Medine’ye gelirken Rânûnâ
denilen yerde öðle namazýný Cuma günü
olduðu için, ilk Cuma namazýný burada kýlmýþ
ve ilk okuduðu hutbede burada okuduðu
hutbe olduðu için þimdi bu yerde “Mescid-i
Cuma” adýyla bu cami yapýlmýþ. Caminin
mavi çinilerle kaplý minaresi uzaktan çölün
renkleriyle vurucu bir kontrast oluþturuyordu.
Unesco korumasýndaki 5000 yýllýk Fahadan
Mahallesi, kerpiç evleri, daracýk sokaklarýyla
bizleri gene zamanda yolculuða çýkardý.
Sabah Pasargard þehrine doðru yola çýktýk,
yol tek gidiþ ve tek geliþli dar bir yol ve
rüzgâr giderek arttý. Yolda çoðunluðu týrlardan oluþan bir trafik vardý. Þoförle 8 kiþi olan
kafilemiz saatte 70 km hýzla hareket eden
fýrtýnada çölde dar yolda gidemez olduk. Göz
gözü görmüyordu. Biz önce korktuk, sanki
uzayda bir teneke kutuda þiddetle sallanýyor
ve uðultulu bir garip ses duyuyorduk. Ama
sarýyla bej arasý bir renkten baþka hiçbir þey
görmüyorduk. Týrlar bizi göremez, ezer,
çarpar veya biz çarparýz bir þeye diye yoldan
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çýkýp kenarlarda park etmiþ birçok týrdan birini kendimize fýrtýnaya karþý siper yapýp durduk. Ýki buçuk saat böyle teneke kutuda sallandýk. Dua da ettik, insanlýk hali çok da
güldük. Sonra diðer vasýtalarla birlikte az
çok görüþümüz artýnca, þoförümüz yola çýktý.
Þükürler olsun M.Ö. 500’de Büyük Kiros
(Keyhusrev)’un yönettiði ilk Pers Ýmparatorluðunun baþþehri Passargard’a geldik. Þehrin
dýþýnda Pers Ýmparatoru Kiros’un beyaz kireç
taþýndan yapýlmýþ anýt mezarýný ziyaret ettik.
Bugüne kadar hiç yýpranmamýþ anýt mezar
bilinmeyen nedenlerden dolayý Hz.
Süleyman’ýn annesine ait zannedilerek korunmuþ. Passargard tümüyle Unesco Kültür
Mirasý Listesine alýnmýþ. Passard kalesi
tepede ve koni biçiminde inþa edilmiþ. Kalede
kraliyet yapýlarýnýn bulunduðu büyük bir park
ve bu yapýlardan birinin üstünde dört kanatlý
kraliyet armasý vardý. Oradan Nakþ-ý Rüstem’
e gittik. Dört büyük Pers Kralýnýn kaya
mezarýný gördük. Mezarlarýn alt taraflarýnda
Sasaniler tarafýndan yapýlmýþ savaþý anlatan
rölyefler bulunuyordu. Þoförümüzle birlikte
her gezide yaptýðým gibi artan yemeklerimizi
burada gördüðümüz çoban köpeklerine
verdik. O sýrada 100 kadar keçiden oluþan
keçi sürüsü geldi, onlarý toparlayan,
çevrelerinde fýr dönen, onlarý burunlarýyla
sürüye iten iki çoban köpeðini görünce biraz
da onlara yiyecek attýk ama görevde olduklarý
için baþlarýný eðip koklamadýlar bile, sürüyü
toplamaya devam ettiler. Çok takdir ettim ve
mutlu oldum.
Akþam Þiraz’a geldik ve sabah büyüleyici
vitraylarýyla Þiraz’ýn ünlü cami Nasýr-el
Mülk’ü gezdik. Bahçesi ve avlularý da
harikaydý. Ýç mimarisinde pembe renkli
fayanslar kullanýldýðý için Pembe Cami de
deniyor. Dünyanýn en renkli camisi unvanýný

SEVGÝ DÜNYASI

almýþ, bir cami düþünün ki sabahlarý
rengârenk bir gökyüzüne dönüþsün ve sonra
bütün renkler kaybolsun. Sýra Narencestan
Vali Konaðý, burasý ulu aðaçlar, havuzlar ve
çiçeklerle bezenmiþ, insanlarýn sürekli
gezdiði ünlü bir müze ev. Duvarlarýnda ve
tavanlarýnda Viktorya motifleriyle bezeli
aynalý ve vitraylý salonlarý ile 1886’da inþasý
bitmiþ geleneksel bir Ýran evi. Özetle 19.
yüzyýl Ýran halkýnýn üst sýnýf ailelerinin
yaþadýðý ortamý zevklerindeki inceliði, seçiciliði yansýtýyordu. Ben Ýran insanýnda bu
inceliði, doðal nezaketi gördüm ve çok
etkilendim. Gergin deðiller, sakin, mütevazi ve yardýmseverler.
Akþamüstü ise Kaçkar Hanedanýnýn 18.
yüzyýlda yaptýrdýðý dört bin metre kare alaný
kaplayan tamamý tuðladan yapýlmýþ Kerim
Han Kalesini ziyaret ettik. Kalenin içindeki
vitraylar ahþap iþçiliði ve minyatürler
muhteþemdi. Bu eserler Zend Sanatýnýn doðmasýný saðlamýþ ve kalenin dört burcundan
biri Piza kulesi gibi eðikti. Geceyi otelde
geçirdik. Son günümüz sýcak bir gün ve
Persepolis’e geldik. Þiraz’a 42 km uzaklýkta.
M.Ö. 600 yýllarýnda ?.Darius (Dara) tarafýndan kurulmuþ. Ardýndan gelen krallar hem
þehri büyütmüþler hem de çeþitli anýtlarla
doldurmuþlardýr. Persepolis’in kurulduðu
platform, Apadana salonu, taht salonu gibi
Persepolis külliyesinin resmi bölümlerini
temsil eden 125 dönümlük bir alandýr.
Persepolis M.Ö. 330’da Büyük Ýskender
tarafýndan yakýlmýþtýr. Perslerde daha sonra
Atina’ya girmiþ ve Akropol’ü yakmýþlardýr.
Ýnsanlar çok da deðiþmemiþler deðil mi?
Feridun Attar (büyük düþünür) “Dört þeyi
dört þeyden temizle; dilini gýybetten, kalbini
kýskançlýktan, mideni haram lokmadan,
davranýþlarýný riyadan” demiþ.
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Gelelim Persepolis’e dünyanýn en önemli
þehirlerinden biri ve tarihte çok kez yaðmalanmýþ olsa da tam bir Açýkhava Müzesi. Her
yer rölyeflerle bezenmiþ ve yaþanan o dönemin hayatýný anlatýyorlardý. Gördüklerim,
heykellerin ihtiþamý, kapýlarýn ve sütunlarýn
ululuðu beni çok etkiledi. Görmek istiyordum, iþte buradayým diye çok mutlu oldum.
Þiraz’a akþamüstü geldik. Fars þairi ünlü
Sadi Þirazi’nin (1210) ulu bir park içindeki
anýt mezarýndayýz. Ýslâm âlimi de olan Þeyh
Sadi Þirazi’nin anýt mezarý çok kalabalýk hem
ziyaret ediliyor hem de insanlar aðaçlar altýnda serinliyorlar. Onun “Arifane” adlý
eserinde þöyle diyor: “Kâinatta her þey
kendine mahsus bir dille, gönül erlerine arif
ve hâkim insanlara hitap eder.” Ýranlýlar bu
cümleyi bu güzelliklerde yaþayarak, koruyarak epeyce gösteriyorlar.
Sabah Vekil çarþýsýndayýz son alýþveriþlerimizi yapýyoruz çünkü dönecektik ama Ýstanbul Havaalaný buzlanmadan dolayý uçak iniþlerini iptal etmiþti. Dün kaldýk bu akþam dönüyoruz vatana. Son gece uçaða gitmek için
lobiye geldim, bavulumu hemen bir görevli
aldý ve otobüse getirdi ben de ona teþekkür
edip, bahþiþ verdim. Ýran'da harcamak için
elimde olan son paralarýn bir kýsmýný. Otobüs
kalkmak için motoru çalýþtýrdý ve sonra motor
stop etti, kapý açýldý ve benim valizimi taþýmýþ
olan görevli, elinde bir torbayla yanýma geldi.
Torbayý elime verip çok çok teþekkür etti ve
indi. Þaþýrdým ve torbayý açtým, bana yolluk
olarak iki muz getirmiþ. Caným, bahþiþi fazla
bulup karþýlýðýný ödüyordu. Gözyaþlarýmý
tutamadým. Ýnsan güzel gönlüyle eminim bir
gün, dünyaya cenneti indirecek. Gözüm
yaþlý, gönlüm mutlu, þükürlerle vatanýma
kucak dolusu ümitle döndüm.
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Düþüncenin
Maddeleþmesi 2
Derleyen: Ýsmail Hakký Acar

üþüncenin Maddeleþmesi
konusunu ele aldýðýmýz bu
yazý dizisinde bu kez
Omraam Mikhaël
AÏVANHOV’un öðrencilerinin
‘Düþüncenin Gücü’ olarak derledikleri

D

kitabýndan alýntýlar yapacaðýz.
Aktaracaðýmýz metin, AÏVANHOV’un
sözlü öðretilerinden ve doðaçlama konferanslarýndan yola çýkýlarak 1986
yýlýnda öðrencilerince kaleme alýnan
‘Düþüncenin Gücü’adlý kitabýn
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“Düþünce Fizik Planda Nasýl
Gerçekleþir?” bölümünden özetlenmiþtir. Alýntýlar yapýlýrken, uygun yerlerde Bilgilerimiz ile baðlantýlar kurularak kutular içinde verilmiþtir.
“Hep ‘düþünce’ meselesine geri dönmek gerekir: ne olduðu, nasýl çalýþtýðý,
maddede nasýl tezahür (1) ettiði ve
tezahür etmesi için hangi koþullarýn
gerekli olduðu meselelerine. Hayatta
pek çok þey bu sorunun anlaþýlmasýna
baðlýdýr. Eðer açýk hâle getirilmezse
çok sayýda sorun çözümsüz kalacaktýr.
Bir yerlerde düþüncenin mutlak güç
olduðunu okuyan bazý spiritüalistler,
bunun hangi halde doðru olup hangi
halde doðru olmadýðýný iyice incelemeden fiziksel planda sonuç elde etmek
için konsantrasyon egzersizlerine koyuluyorlar ve bunlarý elde edemeyince de
hayal kýrýklýðýna kapýlýyorlar. Yýllarca
konsantre olsalar bile hiçbir yere varamazlar, çünkü meseleyi iyi incelemiyorlar. Düþünce mutlak güçtür, bu
doðru ama gücünün neden oluþtuðunu
anlamak için hangi planda, hangi
malzemelerle çalýþtýðýný, maddeye
inene kadar diðer alanlarý nasýl etkilediðini bilmek gerekmektedir.
Doða belli yasalar koymuþtur. O
halde insan bu yasalarý ihlal etmek için
neden o kadar çok zaman ve güç kaybetsin ki? Þekerlikten aðzýnýza bir
(1) Gerçekleþtiði, soyut bir þeyin somut hale
gelmesi, düþüncenin maddeleþmesi.
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parça þeker getirmek için istediðiniz
kadar konsantre olun o þeker yerinden
kýpýrdamayacaktýr... Ve cesaretiniz
kýrýlýr, hayal kýrýklýðý yaþarsýnýz.
Hâlbuki bakýn, onu elinize alýp aðzýnýza koyun ve tamam, sorun kalmaz!
Doða nesneleri kavramak için bize bir
el vermiþ.
Þöyle diyebilirsiniz: "Ýyi de,
düþünceyle ne yapmak gerekir?”
Düþünceyle çok daha önemli þeyler
gerçekleþtirilebilir; yalnýzca doðasýný,
mekanizmasýný tanýmak ve nasýl
iþlediðini bilmek gerekir.
Düþünce bir güçtür, bir enerji... Ama
ayný zamanda fiziksel plandan çok
uzak bir bölgede çalýþan incecik bir
maddedir.”
"Her þey düþünceden doðar."
“Anten örneðini ele alalým. Bir yerlerde bir çatýda ya da bir kulenin
tepesinde radyo ya da televizyon antenleri görmüþsünüzdür ve bunlarýn dalgalarý, titreþimleri yakalamaya
yaradýðýný bilirsiniz. Orada olduklarý
zamandan bu yana bir maddeyle mi
kaplýdýr bunlar, yakaladýklarýný bir
depoda mý biriktirmiþlerdir? Hayýr! Ne
aðýrlýklarý ne de hacimleri deðiþmiþtir;
bir þey almýþlardýr ama o aldýklarý þey
maddi deðildir. Dalgalarý üretmek için
her zaman maddi bir çýkýþ noktasý
gerekir ama dalgalarýn kendisi maddi
deðildir. O halde antenler titreþimleri,
bazý dalga boylarýný yakalar, sonra
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onlarý bir çeþit aygýta iletir; bunlar da o
hareketleri fiziksel olaylara neden olan
baþka aygýtlara iletir.
Ya da þunu düþünün; yerde bir top
var, elinizle ya da bir nesne yardýmýyla
ona vuruyorum ve vururken ona bir
enerji iletiyorum. Ona maddi hiçbir þey
iletmedim ama o top yuvarlanmaya
baþladý çünkü tükenmesine ya da bir
engele rastlamasýna kadar onu harekete
geçiren bir enerji iletimi gerçekleþti.

Maître
Mikhael Aïvanhov
1900-1986 yýllarý arasýnda
yaþamýþ Bulgar asýllý,
ezoterik öðretiye yatkýn
bir filozof, pedagog, mistikti.
AÏVANHOV, Avrupa'da 20.
yüzyýlýn önde gelen,
Batý Ezoterizm öðretmeni
sayýlan,‘Evrensel Beyaz
Kardeþlik'in kurucusu olan
Peter DEUNOV'un öðrencisi
olarak yetiþmiþtir.

Bu örnekler size oluþturduðumuz
düþüncelerin henüz yoðun, görünür
maddeye ulaþmadýðýný anlatabilir; onlar
yalnýzca doðalarýna en yakýn þeyleri,
yani bizde ya da baþkalarýnda var olan
en ince öðeleri titreþtirdiler. O hâlde
düþünceler, hareket verici enerji topa
nasýl iletiliyorsa ayný þekilde iletimi
saðlar.”
"Düþünceniz, aklýnýzýn duyulmayan
sesidir ve kendi içinde bir titreþimi
vardýr."
“Enerji, titreþim, kuvvet gibi düþünce
de anten gibi bazý merkezler tarafýndan
algýlanýr, beyinde ya da hattâ daha
yukarýda, eterik planda yer alan bu
antenler titreþmeye ve diðer aygýtlara
mesajlar iletmeye baþlar, o anda bunlar
bütün vücutta kaydedilmeye, bir þeyler
serbest kalmaya baþlar; güç, enerji
dolaþýma girer. Bunlar elbette görünmez ve fiziksel planda sonuç görmeyi
beklemek faydasýzdýr. Ama o incelikli
planda bir deðiþiklik gerçekleþmiþtir.
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Bu iletim daha yoðun düzlemlerde
daha kaba aygýtlarla gerçekleþseydi
bütün temas ve iletiþim sisteminin
yeniden kurulmasý baþarýlacaktý. Bakýn
týpký bir fabrikada olduðu gibi: Her þey
birbirine baðlýdýr, hazýrdýr; yalnýzca
orada bir düðme, basit bir düðme
vardýr ve ona basmak gerekir, bir çarklar düzenine, iletim aygýtlarýna baðlý
olduðu için tüm makineler iþlemeye
baþlar.”
"Siz bir küre üstünde insanlar
rahatça dolaþmaktasýnýz.Ve sizin
beyinleriniz düþünmektedir þüphesiz… O düþünceler, ayný uzak yerlerdeki yýldýzlarýn yaptýðý atomlarý
yaparlar,elbet ki tabanýnda kuantumlar olan.Ve þimdi siz düþününüz ki,
atmosferle yeryüzü arasýnda bir de
ayrýca,sizin yarattýðýnýz düþüncelerden
oluþan, ‘düþünce yuvarlaðý’,atom
yuvarlaðý vardýr… Ve bunlar, bir
yerde O'nun sevgisi, O'nun var ettiði
enerji vesizin düþüncelerinizle
kristalleþir. Ýþte o kristalin ötesinde
O vardýr."
“Eðer insan içinde birbirine uyumlu
bir dizi bað kurarsa düþünce maddede
somut sonuçlarý anýnda oluþturabilir,
ama iletiþim bir plandan diðerine,
doðru biçimde kurulmazsa düþünce
hemen etkili olamaz; boþluklar, ölü
bölgeler vardýr, akým geçmez.
Ýnsanýn yansýttýðý düþünce yukarýdaki
bölgesinde zaten etkili olmaktadýr ve
son derece ince aygýtlarý iþler hâle
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getirir ama iletiþim hatlarý yerleþtirilmedikçe fiziksel planda hiçbir þey
üretemez. Ýletiþim kurulduðu andan
itibaren enerjiler dolaþmaya baþlar ve
maddede sonuç doðurabilir. Ýþte o anda
evet, düþünce güçlüdür, sihirlidir,
bütünlük içinde kendisini gösterir.”
"Þimdi siz bilmelisiniz ki, insanoðlunun düþünceleri kýymetlidir ve
lâzýmdýr. Çünkü insanýn düþünceleri,
henüz adýný bilmediðiniz bir þeyler
vücuda getirir, uzak yýldýzlarýn vücuda
getirdiði gibi.Öyleyse biliniz ki her þey
düþünce ile düzende duruyor. Ve bunlar bir yerde sevgi, enerji, düþünce
olarak birleþip kristalleþiyor."
“Þimdi iþin açýklýða kavuþmasý için
düþüncenin gerçekleþmesinden
bahsedildiðinde bunun mutlak bir
doðru olduðunu bilmek ama bunun
nasýl olduðunu da bilmek gerekir.
Hýrsýz olmaya dönüþen bir adam
örneðini ele alalým. En önce þunu hayal
etmekle yetinir: "Ah! Þuraya sokulup
kolumu uzatmam yeterli…” Henüz ne
o iþi yapma arzusu ne de cesareti
vardýr; sadece zaman zaman kendisini
o düþüncelere býrakmakta, o sahneyi
düþünmektedir: Metroda bir kalabalýk
içinde ya da büyük bir maðazada ve eli
bir cebe, bir çantaya ya da bir reyona
uzanýyor. Ama bu henüz zihinsel planda kalmakta, adam bir þey yapamamaktadýr, yapamaz. Ve iþte o düþünce
kaydedilmiþ olduðu için astral planda
bazý çarklarý harekete geçirir ve maddeye kadar olan yolunu açar. Ve madde
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de burada, hýrsýzýmýz için harekettir,
davranýþtýr, uygulamadýr. En önce
hiçbir þey olmuyor gibiydi, o adamýn
entrikasý görünmüyordu, görünürde
dürüst ve doðruydu. Fakat düþüncesi
çoktan duygu düzlemine inmiþti:
gerçekleþmesini yürekten istiyordu
ve bu gerçekleþme gecikmeyecekti.
Ýletimler, baðlantýlar oluþmaktaydý ve
iþte bir gün eli kendiliðinden bir cüzdana ya da nesneye uzandý. O hâlde
görüyorsunuz, zihinsel planda çok
yüksekte olan düþüncesi astral
düzleme (plana), arzu düzlemine
indi ve oradan da fiziksel düzleme.
Þu hâlde düþüncenin gerçekleþmediðini nasýl söyleyebiliriz?
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Bir örnek daha ele alalým. Yumuþak,
barýþçý, idealist bir adam var. Ona bir
tokat atýldýðýnda diðer yanaðýný uzatýyor. Ama iþte bir gün tarih kitaplarýný
okurken toplumu alt üst eden ve kalabalýklarý her türden maceraya
sürükleyen bazý düþünürlerin, bazý
siyasetçilerin fikirlerine denk geliyor.
Onlara tutku duyuyor, eserlerinden
besleniyor ve gittikçe cesaretleniyor.
Nihayet bir partiye kaydoluyor,
harekete baþlýyor, fikirleriyle
baþkalarýný etkileme, yönlendirme
gücüne ulaþýyor ve iþte, ülkesindeki bir
devrimin baþýna geçiyor. Her þey fikirler, teoriler, bir felsefeyle baþlamýþtý. O
hâlde düþüncenin olaðanüstü bir kuvvet
olduðu nasýl inkâr edilebilir?
Görünmezdir, bir þeker parçasýný bile
hareket ettiremez ama milyonlarca
insaný ayaklandýrabilir!”
"Bir meseleyi kuvvetle düþünmeyi
arzulayýnýz ve onu düþününüz.
Göreceksiniz ki, mucizeler olacak.
Þimdiye kadar bilmediklerinizi
bulanlar, düþünenler hep böyle
mucizeler yapmadýlar mý?"
“Düþünce iz býrakmadan duvarlardan
ve nesnelerin içinden geçer ve
maddede hareket edebilmesi için
köprüler inþa etmek yani bir dizi aracý
oluþturmak gerekir. Bu aracýlardan
geçirin onu ve göreceksiniz bütün
evreni sarsabilecektir. Arþimed'in
"Bana bir kaldýraç verin, Dünyayý
yerinden oynatayým!" cümlesinin
anlamý da budur. Kaldýraç bu aracýdýr.
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Her zaman bir aracý gerekir ve
düþünce, yalnýzca onun maddeye
kadar inmesine izin veren aracýlardan
geçirirseniz güçlü ve etkin olur.
Fikirleriniz var, muhteþemler, hattâ
tanrýsal; anlaþýldý, ama sonuç elde
ediyor musunuz? Hayýr mý? Bu,
o fikirleri fiziksel plana kadar indirmek için biraz daha çalýþmanýz gerektiðini ispatlar. Eh evet, sorun budur,
onlarý indirmek gerekmektedir. Þöyle
diyorsunuz: "Fikirlerim var.” Bravo,
bu çok iyi ama o fikirler, onlarý
davranýþlarla somutlaþtýrmayý bilirseniz sizi açlýk ve susuzluktan ölmeye
býrakýrlar. Fikir sahibi olmak yetmez.
Pek çok kiþinin fikri vardýr ama o fikirlerle davranýþlarý arasýnda hiç iliþki
yokmuþçasýna yaþarlar. Bir aracý, köprü
gerekir ve bu aracý da duygudur.
Duygu aracýlýðýyla fikirler ete kemiðe
bürünür ve maddeye dokunur.”
"Öyle ise her þeyi baþarmak için,
neden gönlünüzle aklýnýzý bir etmiyorsunuz?"
"Gerçekten arýnmýþ gönül, aklý ile
onu yýkamasýný bilendedir. Aklýný
gönlü için kullanan, gönlü açýk olacaðýndan gerçeðe, her þeyi kolayca
bulacak olandýr þüphesiz."
“O halde duygu maddeye etki edebilen o kaldýraçtýr. Çok uzaktaki karmaþýk düþünce bir þeye temas etmeden,
bir þeyi titreþtirmeden geçer gider.
Yalnýzca çok yüksekte, tinin bulunduðu
bölgede yerleþik olan "antenlerimize”
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dokunabilir. Maddeye ulaþmak için
ruhtan (tin)yani akýl ve yürekten
geçmelidir. Size bunu hepinizin bildiði
bir olay yardýmýyla açýklayabilirim:
Güneþin hava, su ve toprak üzerindeki
etkisiyle.”
"Aklýnýz gönlünüzle bir alýþveriþe
baþlayýnca, bilin ki durmaz olur
elleriniz, hani en yapýlmayacak olaný
bile yapmak için hayýrda. Aklýnýz gönlünüzle bir alýþveriþe baþlayýnca, geri
dönmez ayaklarýnýz, basmasýný bilir ve
varmak için yol almasýný da."
"Aklýný ve gönlünü, emeðine kullanmayanýn mahsulü kýsýr olur.
Çünkü O sizi Sevgisinden varetti.
O'nun Sevgisinin, sizde olan en belirgin yeri, þüphesiz ki, gönlünüz ve
aklýnýzdýr."
"……….Gönlünüz gerçekten O'nun
yeri ise, aklýnýzý dilediðiniz istikamete
sevk edebilmenin hünerini çoktan
öðrenmiþsiniz demektir.Yok, gönül
kapýlarýnýz kapalý ise, hiçbir þeyi
öðrenmeye çabalamayýnýz. Çünkü
öðrenemeyeceksiniz. Gönlü açýk olan,
aklý açýk olandýr."
*****
‘Düþüncenin Maddeleþmesi’ dizisinin
gelecek Bölümünde Omraam Mikhaël
AÏVANHOV’un aktarýmlarýna kaldýðýmýz yerden devem edeceðiz. Eðer alýntý
yaptýðýmýz kitabý okumadýnýzsa gelecek
bölümde daha da çarpýcý bilgilerin
olduðunu da bilmenizi isterim.
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Alçak Gönüllü Olmaya Çalýþýn
Derleyen: Erol Yurderi

evmek için o kadar fýrsatýmýz
olmasýna karþýn dünyada o
kadar az sevgi vardýr ki.
Ýnsanlar yalnýz aðlamakta,
yalnýz ölmekteler. Çocuklara kötü
muamele edilmekte, yaþlýlar son günlerini sevecenlik ve sevgiden uzak
geçirmektedirler. Sevgi gösterisine bu
kadar çok ihtiyaç olan bir dünyada,
yaþamýmýzdaki insanlara sadece sýcak

S

bir kucaklama ya da uzatýlan bir elden
daha karmaþýk olmayan bir hareketle
yardým edecek, büyük bir gücümüz
olduðunu anlamak çok önemlidir. Avilalý Teresa þöyle yalvarmaktadýr: "Pek
çok sevgi eylemine alýþtýrýn kendinizi,
çünkü bunlar ruhu tutuþturur ve eritir."
Dünyayý daha iyi, daha sevgi dolu bir
yer yapmak için neler yaptýðýmýzý
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düþünmek için en uygun zaman günün
sonudur. Geceler boyunca aklýmýza
hiçbir þey gelmiyorsa, dünyayý daha
iyiye doðru nasýl deðiþtirebileceðimizi
düþünmek için de uygun bir zamandýr
bu. Öyle çok büyük boyutlu þeyler yapmamýza da gerek yoktur; var olan basit
þeyler üzerinde bir þeyler yapmak da
yeterlidir: Etmediðimiz bir telefon,
yazmayý ertelediðimiz bir not, takdir
etmediðimiz bir iyilik. Ýþ sevgiyi
vermeye gelince fýrsatlar sonsuzdur
ve bunu hepimiz yapabiliriz.
Sevgi Anlayýþla Yaþar
Anlayýþ, karþýsýndakinin görüþünü
anlamaktýr. Baþkalarýna kendine
davranýlmasýný istediðin gibi davran
kuralý, anlayýþýn bir örneðidir. Bu,
kiþisel iliþkilerimizi güçlendirmeye
yarayan çok kuvvetli bir insan huyudur.
Anlayýþ, baþkalarýnýn görüþünü kabul
etmemiz gerektiði demek deðildir.
Sadece onu anlamaya çalýþmaya
hazýr olduðumuz demektir. Herkesin,
bizimkilere uymayan, kendileri için
geçerli olan kendi deneyimleri
olduðunu kabul etmedikçe, bunu yapamayýz. Herkesin dünyayý bizim gibi
görmesini bekleyemeyiz. Gerçek
anlayýþ, ancak kendi dýþýmýza çýkabildiðimiz ve nesnelerin öteki insanlara
nasýl göründüðünü anlamaya
çalýþtýðýmýz zaman gelecektir.
Pek çok kere ilk görüþte kolaylýkla
umursanmayacak ve unutulacak insan-

41
lara rastlamýþýmdýr. Ancak, onlar
hakkýnda daha çok bilgi edinmek için
zaman ayýrdýðýmda, hemen hemen her
zaman onlarýn davranýþlarýný kabul
edilebilir bulmuþumdur. Bu da bana
olumsuz önyargýlarýmýn çoðu zaman ne
kadar yanlýþ olabileceðini öðretmiþtir.
Anlayýþ bir huy haline dönünce, artýk o
anýn tutkusunun esiri olmayýz ve sevme
yeteneðimiz sýnýrsýz bir hâle gelir.
Güçlükleri Sevgiyle Yenmek
Karþýlaþtýðýmýz güçlükler eylem
gerektirir. Sevgi eylemi çözüm getirir.
Sevgimizin gücü, sorunlarla ve düþ
kýrýklýklarýyla nasýl baþa çýktýðýmýzla
kendini gösterir. Yaþamýmýzda her þey
güzelce akýp giderken hoþ ve olumlu
olmak kolaydýr. Ama yaþamýn akýþý
deðiþip de geçici olarak bizi güçsüz
býrakýrsa, o zaman gerçek gücümüz
ortaya çýkar.
Sevgi bize "Neden ben?" diyerek
zaman kaybetmemeyi, onun yerine,
"Þimdi ne yapmalý?" demeyi öðretir.
Birinci soru gereksiz ve anlamsýz bir
çatýþmaya götürür, ama ikincisi kendine
acýmanýn ve anlamsýz suçlamanýn
yükünü taþýmayan bir eylemi akla
getirir. Eðer sevgi varsa, güçlükler
bozulan iliþkilerin nedeni deðildir.
Aslýnda bu durum bizim deðiþip ayakta
kalmamýzý saðlar.
Derlenen Kaynak:
“Sevgi Ýçin Doðmak”
LEO BUSCAGLIA, Ýnkýlâp Kitapevi
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Çocuklarýn Gizli Spiritüel Dünyalarý

Çok Fazla
Yazan: Tobin Hart, Ph.D. Çeviren: Nelda Ýnan

Deðerli okuyucularýmýz, çocuklarýn gizli spiritüel dünyalarýnýn
kapýlarýný aralamaya çalýþan yazý dizimizde geçen ay yazarýmýz "Çok
Az" baþlýðý altýnda ne yazýk ki Psikoloji biliminin genel olarak kendini
spiritüellik ile alâkalý ve hattâ ilgili bile görmediðinin altýný çizmiþ,
çaðdaþ geliþimsel psikoloji bilimi kitaplarýnda çocuklarýn spiritüelliklerine deðinmiþ olan hiçbir yazýya rastlayamayacaðýmýzý söylemiþti.
Çünkü onlara göre çocuklar henüz olgunlaþmamýþ varlýklar olup, egolarý ve entelektüel geliþimleri yetersiz olduðu için anlamlý sayýlabilecek
bir düþünce yapýsýna ve spiritüelliðe sahip deðildiler. Bu nedenle de
çocuklardan spiritüel tepkiler vermeleri, þefkat duygularýný ifade
etmeleri ya da mânâ'ya dair sorular sormalarý beklenemezdi.
Tobin Hart'ýn altýný çizdiði en önemli hususlardan bir diðeri de
Psikoloji biliminin, çocuklarýn olgunlaþmadan veya dil kabiliyetine
eriþmeden ya da akýl yürütme kapasitelerini oluþturmadan spiritüel
olmalarýnýn olanaksýz olduðuna dair yanlýþ vargýsýydý.
Ne yazýk ki bu yanlýþa ortak olan dinsel düþünürler de vardý. Ve çok
yaygýn olan bir düþünüþle, çocuklarýn "spiritüel" olarak tanýmlanabilmelerini, mutlaka belli bir dine mensup olmalarý þartýna baðlýyorlardý. Tüm bu vargýlar herhangi bir çocuðun spiritüel yaþamý olabileceðine dair bir ihtimali bile kabul bile etmedikleri gibi, çocuklarý,
ergenlik çaðýna veya yetiþkinliðe ulaþana dek, yani yeterli düþünsel
kapasiteye ve dinsel bilgiye ulaþana kadar beklemesi gereken varlýklar
olarak ele almalarýydý. Hâlbuki çocuklar "sonlu bilgi" kapasitelerini
henüz tam anlamýyla geliþtirememiþ olmalarýna raðmen, "sonsuz bilgi"
ye giriþ yapabilen inanýlmaz yetenekli varlýklardý.
Tobin Hart geçen ay Joan of Darc (Jan Dark) ve Kristin isimli
danýþanýn henüz çocukken yaþadýklarý spiritüel deneyimler nedeniyle
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nasýl eziyet çektiklerinden örnekler vererek (Jan Dark henüz çocukken
yaþadýðý spiritüel deneyimler nedeniyle ölümle cezalandýrýlmýþtý), tüm
kültürlerin her yaþta yaþanabilen mistik deneyimlere nasýl bir önyargýyla ve korkuyla yaklaþabildiklerini ortaya koymuþtu. Ne yazýk ki bu korku
ve önyargýlar günümüze kadar devam etmiþtir ve etmektedir de. Böylece
içsel rehberliðe ve kaynaðýna sahip olmanýn mantýksýz bulunarak bir
fanteziye indirgenmesi ve çoðu olayda ise patolojik vaka sýnýfýna sokulmasý bir talihsizliktir.
Yazarýmýz geçen ayki bölümün ikinci yarýsýnda bu kez "Çok Fazla"
baþlýðýyla, çok önemli bir hususun daha altýný çizerek, biz ebeveynlerin
veya yetiþkinlerin, spiritüel deneyimlerini bizimle paylaþan çocuklarý
onurlandýrmak ve onlara saygý duyduðumuzu belli etmek adýna gereðinden fazla ileri gidebileceðimizi ve onlara henüz hak etmedikleri bir yüksekliði atfedebileceðimizi, bunun ise oldukça yanlýþ olduðunu söylemiþti.
Unutmamamýz gereken þey, çocuklarýn spiritüel âleme giriþ yapabiliyor
olmalarýnýn, onlarýn olgunlaþmýþ bireyler olduðunu ve herhangi bir
rehberliðe artýk ihtiyaçlarý olmadýðý anlamýna gelmediðidir.
Konumuza yine ayný baþlýk altýnda yeni ve geliþtirici düþüncelerle
devam ediyoruz.

ir temel düþünceye göre
çocuklar hayatlarýný bir
þekilde baþarýyla dengede
tutabilmektedirler. Ama
eðer diðer insanlarýn kendileriyle ilgili
beklentilerinin gerisinde kaldýklarýna
inanýrlarsa -ki bunun olasýlýðý yüksektir
- dengelerini koruyamamaktadýrlar.
Filmlerde oynamýþ olan birçok çocuk
yýldýzýn karþýlaþtýðý baskýlara ve onlardan beklenenlerin çokluðuna baktýðýmýzda bunun nasýl krizlere yol
açtýðýna tanýk olmak, bunun en güzel
örnekleridir. Ergenlik çaðýna eriþmiþ ya
da yetiþkin olmuþ pek çok kiþinin ciddi
baðýmlýlýklara ve bozuk iliþkilere sahip
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olduklarý ve hattâ intihara teþebbüs
ettikleri herkesin malumudur.
Ýþ spiritüelliðe geldiðinde, bazen benzer bir ilgi ya da pohpohlama, çocukta
kendinin "diðerlerine göre daha özel"
olduðu fikrini güçlendirebilir ve spiritüel bilgeliðe eriþmiþ olan ruhlarýn
karþýlarýndakine saygý, sevgi ve
tevazuu ile yaklaþmalarý beklenirken,
"Ben senden daha spiritüelim" þeklindeki "spiritüel narsizim"e yol açabilir.
Bu tarz bir saygý ve karþýsýndakine
duyulmasý gereken ilgi-sevgi olmadýðý
zaman, çocuðun büyüyen egosu ona
sunulan her þeyi bir üstünlük niþanesi
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gibi kullanacaktýr. Bu da çocuðun
kaçýnýlmaz olarak büyüklük hezeyanýyla yetersizliðin derinliði arasýnda bir
sarkaç gibi gidip gelmesine yol açacaktýr. Spiritüel kapasite (týpký diðer bilgiler, deneyimler ya da yetenekler gibi)
kendi üstünlüðü-yüceliði için ego ile
desteklendiðinde tehlikeli ve kafa
karýþtýrýcý olur. Hâlbuki spiritüel kapasitenin (yeteneðin) daima öðrenmek,
yeni bilgiye açýlmak ve hizmet etmek
için kullanýlmasý en doðal ve doðru
biçimidir.
Spiritüellik, sadece özel an'lar, fikirler ya da beceriler ile alâkalý deðil,
yaþamýmýzýn bütününü ilgilendiren bir
olgudur. Yetiþkinler çocuklarýna dair
belli deneyimleri ve yetenekleri fazlaca
vurguladýðýnda- sanki bir melekle
karþýlaþmýþlar gibi- çocuklar asýl deðer-

Resim: “Hayali Arkadaþ” Jim Warren
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li ve geçerli olanýn kendileri deðil,
sahip olduklarý becerileri ya da deneyimleri olduðu yanýlsamasýna kapýlýrlar.
Böylece çocuk, anne ve babasýnýn
ondan beklediklerini yerine getirmek
ya da spiritüel yönden hassas olan bir
ana baba ile rekabet edebilmek için
onlarýn onayýný almanýn ve ilgisini
çekmenin en doðru yol olduðunu
düþünmeye baþlar. Lâkin deneyimler
ve yetenekler, neyi bildiðimizi nasýl
kullandýðýmýzla doðru orantýlý olarak
ikincil öneme haizdirler. Asýl amaç,
büyük deneyimlere sahip olmak deðil,
büyük sevgiyle ve büyük bilgelikle
öðrenebilmek ve yaþayabilmektir.
Çocuklarýn spiritüel yöndeki özel
yeteneklerinden çok fazla þey veya
içgörüler çýkarmak, ebeveynlerin
onlarýn çok yönlü temel ve doðal
geliþimlerini
ýskalamalarýna
ve daha ýþýltýlý
veya daha
ihtiþamlý bir
yoldan gittiklerini sanmalarýna
neden olabilir.
Bu "spiritüel
ýskalama"
daha önce de
bahsettiðim
gibi, spiritüel
yolculuðun
en yaygýn
tuzaklarýndan
biridir. Bazý
özel yetenek-
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lerin þiþirilmesi, çocuklarda daha
dünyasal-olaðan, lâkin gerekli olan
arkadaþlýk iliþkileri, korkularla ve kýsýtlamalarla yüzleþme ve diðerleriyle
oyun oynayabilme taleplerinden kaçýnmalarý için birer mazeret oluþturabilir.
Küçük bir kýzý olan Barbara, "Çok
Fazla" ve "Çok Az" uçlarý arasýndaki
hassas dengeyi saðlayabilen bir anneydi. Kýzýyla ilgili þunlarý söylemiþti:
"Onu bir þeyi yapmasý için itmek
istemiyorum. O, spiritüel hedefine
doðru ilerlerken onu, onun yanýnda
takip eden olmak istiyorum hep.
Kýzýmýn: "Bir ruh görüyorum" demesini ya da benden herhangi bir
tepki almak adýna herhangi bir þeyi
söylemesini istemiyorum. Bunun
yerine, ona karþý þeffaf ve sorularýna
cevap verebilen olmayý seçiyorum.
Onun sorduðu sorulardan bu nedenle
korkmuyorum ama söylediklerine
adeta bahçede yeni bir böcek türü
keþfetmiþiz ya da okuldan eve getirdiði resmi üzerinde konuþuyormuþuz
gibi tepki vermeyi seviyorum. Bana
bir þeyleri göstermesini, onun hakkýnda konuþmasýný ve hayatýndaki her
hangi bir þeymiþ gibi onu araþtýrmasýný
istiyorum."
Cennetle Yeryüzü Arasýnda
Denge Kurmak
Spiritüel yol üzerinde, içinde çeþitli
krizleri, karmaþalarý ve fýrsatlarý da
içeren her türlü problem ve zorluk
bulunur. Önümüzdeki sayfalarda
çocuklarýn yüz yüze kaldýklarý daha
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belirgin sorunlar üzerinde duracaðýz.
Ebeveynlerin ilgilerini ve dikkatlerini
üzerlerine çekmek istediðim ve onlara
yardýmcý olmayý istediðim pek çok
önerilerim de olacak. Bunlarý daha
fazla anlayabildiðinizde, onlarý normal
geliþim olarak ele almanýz daha kolaylaþacaktýr.
Kutsal Olan Talebi Yaratýr
Jung ekolünü takip eden psikolog
Robert Johnson'un tarifine göre: "Her
þey bir arabanýn kiremitten örülmüþ bir
duvara çarpmasýyla, 11 yaþýndaki
çocuðun dizinin arada sýkýþmasýyla
baþladý." Robert'ýn bacaðý Coca-Cola
almak için girdiði binanýn duvarýna
mýhlanmýþtý adeta. Ana damar ciddi
þekilde hasar almýþ ve bir hastanenin
aciline yetiþtirilmiþti. Durumuna
bakýlýrsa zorluðu aþacak gibiydi. Lâkin
ameliyattan sonra hastanede kanamasý
giderek artmýþ ve ölüme yaklaþmýþtý.
Damar patlamýþtý ama hiç kimse bunun
farkýnda deðildi. Þöyle anlatacaktý
kendine olanlarý:
"Durumum gittikçe kötüleþiyordu ve
ben ölmemeye kararlýydým. Buna tüm
irademle karþý çýkýyordum. Fakat öyle
bir özel an geldi ki adeta bir çizginin
öte tarafýna geçtim… ve kendimi
aniden görkemli bir dünyada buldum.
Burasý altýn renginde saf ýþýkla dolu,
parlak, nurani bir aydýnlýðýn olduðu,
insana esriklik derecesinde mutluluk
veren, mükemmel biçimde güzel,
sükûnetin saflýðýna eriþmiþ, sýnýrsýzca
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neþe dolu bir yerdi. Bundan dolayý da
çizginin dünya tarafýnda kalan
bölümüyle zerre kadar ilgilenmiyordum ve sadece önümdeki dünya ile
mest oluyordum. Burasý tüm mistiklerin vaat ettikleri cennet olmalýydý ve
ben insanoðluna bildirilen bu büyük
hazinenin sahibiydim."
Fakat Robert'ýn bu "altýn dünya"dan
geri dönüþü çok zor olacaktý. Böylece
Robert, asýllarýný diðer dünyada
gördüðü güzelliði, mânâyý ve amacý
buradaki dünyada bulmak için çok
mücadele verdi. Gördüklerinden anlam
çýkarmaya çalýþtý ve bir anlýðýna
tecrübe ettiði o altýn dünyada gördükleri ile buradaki gri renkli dünya
arasýnda ahenk kurmak için çabaladý.
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Robert'ýn cennetle yeryüzü arasýnda
kurmaya çalýþtýðý denge onun yaþam
biçimi oldu.
Kutsal olaný göz ucuyla görmek bile
kalbimizde bir talep (ona doðru bir
itilim) yaratýr. Bilincimiz, spiritüelliðin
derinliðine açýldýkça, bundan etkilenir
ve deðiþiriz. Her iki dünyayý birbirine
baþarýyla dengeleyebilecek merkez
noktayý bulmak bazen zor gelebilir
bize. Örneðin P.M H. Atwater'ýn
çocuklarýn yakýn ölüm deneyimleriyle
ilgili araþtýrmasýnda ortaya koyduðu
gibi, birlikte çalýþýlan çocuklarýn üçte
biri bu tarz deneyimlerinden 5 ila 10
yýl sonra kendilerini alkole vermiþtir.
Yarýsýndan çoðunda ise ciddi depresyon
vakalarý tespit edilmiþtir. %21’i, intihara teþebbüs
etmiþtir (yakýn
ölüm deneyimleri
yaþamýþ olan
yetiþkinlerdeki
oran %4'tür).
Duygusal karmaþýklýk, suçluluk,
utanç, anlayýþ
eksikliði yaþayan
ve her iki dünyayý
dengeleyemedikleri için kendilerini tehdit altýnda
hisseden aile
bireyleri…
Gelecek Ay:
Konumuza
kaldýðýmýz yerden
devam edeceðiz.
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On iki Çemberi Celseleri

Sevginin Yeni Özellikleri
Kryon Celsesi 2.2.2022
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman

elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Sevgi benim favori konumdur
ve o yüzden de bu konuda
konuþmayý çok severim. Tanrý sizi hayal
edebileceðinizden çok daha fazla
sevmektedir ve dolayýsýyla sizler için bu
sevgiyi anlamanýz da imkânsýz olmasa
da, çok zordur. DNA’nýzda sevginin özellikleri yer alýr. Çift helezonun bir kýsmý
sevgi nedeniyle belirli bir þekilde titreþir.
Ýnsanlar için sevgi çok boyutlu muhteþem
bir duygudur ve tam da bu yüzden
dünyanýn bir ucundan diðer ucuna, hattâ
daha uzun mesafelere gönderilebilir.
Diðer taraftan, DNA muazzam büyüklüktedir ve çok boyutlu bölümü en büyük
kýsmýdýr.

S

Genler burada sadece %3-5’lik bir
bölümü iþgal ederler. DNA milyarlarca
parçadan oluþur ve geçmiþ yaþamlarýnýzýn
özelliklerini içinde barýndýrýr. Ayrýca,
DNA içinde bulunan her þey beyinde yer
almaz. DNA soyunuzu da içinde

barýndýrýr. Biyolojinizde birbirini
etkileyen ve takip eden etkiler söz
konusudur. Baþka bir ifade ile, bir þey
olduðunda, bu baþka bir þeyi tetikler ve
bu da baþka bir þeyi tetikler, vs. zira
bedendengeye önem verir ve hep dengeyi muhafaza etmek ister. Sözü edilen
bu birbirini takip eden etkiler çoðunlukla
olumsuz yöndedir ve daha ziyade saðlýk
ile ilgilidir.
Ancak, ben buradaki çok olumlu bir
etkiden söz etmek istiyorum. Sevgi ile
baðlantýlý olarak DNA’nýzda hem alýcý,
hem de verici olarak iþlev gören alýcýlar
vardýr. Tanrý’dan sevgi almaya
baþladýðýnýzda, Yaratýcý Kaynaðýn bir
parçasý olduðunuzu kavrama noktasýna
gelirsiniz. O zaman bu sevgiyi göndermeye de baþlamak mümkün olur. Bu
güç (Tanrý sevgisi) size ulaþtýðýnda,
sözü edilen etki silsilesi DNA’da baþlar.
Bu durum tüm sorunlar, korku, endiþe
baðlamýnda çözümlerin ortaya çýkmasýna
yol açar.
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Dolayýsýyla, eðer saðlýklý ve dengeli
olmak istiyorsanýz, alma ve gönderme
iþlemine hemen baþlamalýsýnýz. (Bu
çerçevede neþe ve gülmenin de ayný
etkiye sahip olduðunu belirtmekte yarar
var.) Sevgi vericisi iþlevini görmeye
baþladýðýnýzda, tüm bedeninizde deðiþimler ortaya çýkar, hastalýklar, aðrýlar ve

sýzýlar azalýr veya yok olur. Bu etkiler ve
süreçler DNA’nýn hiç anlayamadýðýnýz
%90’lýk bölümünde yer alýr. Hakikat
sizin Yaratýcý Kaynaðýn bir parçasý
olduðunuzdur.
Ben insanlýða tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.

On iki Çemberi Celseleri

Maiyet
Kryon Celsesi 09.02.2022
Medyum: Lee Carroll,
Ses kaydýndan çözümleme ve çeviri: Necati Tarýman
elâmlar sevgili dostlar, ben
Manyetik Hizmetten Kryon.
Size, sürekli sizi izleyen ve
gerektiðinde ama özellikle bu
seçimi yapmak isteðinizi açýða vurduðunuzda, yardým edebilmek için eli
hep size uzatýlmýþ durumda olan maiyetten pek söz edilmez ve edilmedi.
Örneðin, On iki Çemberi celsesinden
sonra sözü edilen maiyetin varlýðýný
kavrayýp, sizinle birlikte kalmasýna karar
verip vermemek size kalmýþtýr.
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Eðer maiyetin her zaman sizinle birlikte olduðunu kavramak konusunda sýkýntý
ve sorunlarla uðraþýyorsanýz veya bu
baðlamda þüpheleriniz varsa, Yaratýcý

Kaynak ile konuþup maiyetin doðumla
birlikte sizinle geldiðini ve sonuna kadar
da sizinle birlikte olduðunu anlamanýza
yardýmcý olmasýný isteyin.
Melekler ve rehberler sürekli olarak
sizinle birliktedir. Tanrý’nýn inayetini
ve sevgisini hak etmek zorunda
olmadýðýnýzý bilmenizi istiyorum.
Tanrý’dan elinizi tutmasýný istemeniz
halinde, zaten otomatik olarak Tanrý’nýn
sürekli olarak sizinle birlikte olmasýna ve
gerekli olan her þeyi size saðlamasýna
izin vermiþ olursunuz.
Ben insanlýða tutkun olan Kryon’um.
Ve öyledir.

