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Değerli Okuyucularımız,
Bir yaprak daha düşüyor hayat ağaçlarımızdan. Yaşayıp bitirdiğimiz yıl yerine, yeni enerjilerle,
yeni umutlara kucak açıyoruz tekrar. Her bitiş yeni başlangıçlara yer açar. Bunu pek çok kez, pek çok
boyutta yaşadık, halen yaşıyoruz, yaşayacağız…
Aslında her şey bir döngü… Kendi içinde ve başka bir oluşumun içinde döngüsel devinmekte.
Galaksiler sürekli devinmekte, dünya hem kendi, hem de kendinden daha büyük bir oluşum ile birlikte
döngü içinde. Ayrıca belli bir sistem içerisinde devinim halinde, mevsimler; doğanın ebedi döngüsünü
teşkil etmekte, günler; gece ve gündüz sürekli birbirini takip ederek devinim halinde. Yaşam; doğum
ve ölüm arasında hayatlar boyu devam etmekte. Döngüsel ritimler tekâmüller boyunca sürüp
gitmekte.
Evrende her şey kendi içinde bütünlüğü olan yapıdır ve var olan her şey, asla başlangıcı ve
sonu olmayan bir devinimdir, dairesel harekettir.
Her bütün, alt parçalardan oluşur ama aynı zamanda da daha geniş bir bütünün parçasıdır.
Bütünün içinde bir parçanın bilgisi olduğu gibi, her parça da bütünden bilgi taşır. Yani bizler,
bütünün bilgisine sahip parçalarız.
Peki, biz bu hikâyenin neresindeyiz? İçimizde, çevremizde, yaratılışta olan biteni ne kadar
anlamlandırabiliyoruz? Bu devinim içerisinde bilinçli adım atabilmekte miyiz? Bütünlüğün ve
kutsallığın yaratıcısı olan içsel gücümüze ne kadar ulaşabiliyoruz? Biliyoruz ki, içsel güce ulaşabilmek
demek, bütünün bilgisini sezinleyebilmek demektir.
Birçok sorunuza cevap alabileceğiniz, ruhunuzu doyurabileceğiniz, yeni ve ileri düzeyde
farkındalıklara yol alabileceğiniz yeni yılda, yeni çalışmamız başlıyor.
1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Planı’ndan gelen bilgiler Dr. Bedri
Ruhselman tarafından düzenlenmiş, o tarihten beri noter banka kasalarında korunmuş, zamanı
geldiği için 54 yıl sonra 2013 yılında yayınlamış İlahi Nizam ve Kâinat Kitabı’nı daha iyi anlamak için
Kavram Çalışmaları başlıyor. Evren, kâinata dair son engin bilgileri içeren İlahi Nizam ve Kainat’ın
tesir ve bilgisini asgari düzeyde hissedebilmek ister misin?
İzin verin, İlahi Nizam ve Kâinat hepimizin yolunu aydınlatmaya devam etsin. İzin verin,
farkındalıktan dönüşüme doğru kapı açılsın. Yaşadığımız olayların derin anlamlarını çözeceğimiz
idraklerimiz açılsın, anlayışlar çoğalsın.
Üç ay sürecek Kavram çalışmamıza ve on beş günde bir düzenlediğimiz Salı halka açık
konferanslarımıza sevgiyle bekliyoruz. Önemli olan birliği hissedebilmektir.
Sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz...

2

2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği

RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ

Aralık 2018

E-Bülten
Aralık 2018
Sayı:7

İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği tarafından
Bilgilendirme Amaçlı Yayınlanmaktadır.
Yazı İşleri ve Teknik Sorumlu:
Işın Gültutan
Not: Bilgi için lütfen 0232 464 00 17 no’lu telefonumuzu arayınız.

Yer: 1456 Sk. No:92 Yaşar Apt.Kat:4 Dai:7 Alsancak/İzmir
www.irad.org
www.facebook.com/irad1990/
www.instagram.com/iraddernek/
adreslerini takip ediniz.

İÇİNDEKİLER
Tebliğler
Ruhsal Tebliğler ve Holarşi
Beyaz Kartal
Kemal Yolcusu
Silver Birch

İlahi Nizam ve Kainat...................
Bülent Kantar...............………………
Akış…………………………...................
Akış…………………...........................
Akış…………….......................………..

4
5
10
10
12

Ayşın Gültutan...............................
Işın Gültutan..................................
………………..............................……..
……………………………………………………
......................................................
......................................................

13
15
21
22
23
25

SÜREKLİ BÖLÜMLER
Semboller “OUROBOROS”
Emeği Geçenler "MEVLANA"
Sema-Semazen
Ruhun Seslenişi: Ney
Haberler
İRAD Aralık Ayı Etkinlikleri

3

2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği

RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ

Aralık 2018

TEBLİĞLER
İlahi Nizam ve Kâinat
Öz bilgiyi besleyen kaynaklar ve yollar çok çeşitlidir. Bunların en önemlilerinden bazılarını
sayacağız: Bilgi, din, ulus, aile gibi maşeri durumlar ve bu durumları güçlendiren haller ve nihayet,
doğrudan doğruya, çeşitli kademelerde vazifeli varlıklar tarafından insanlara ve medyumlara verilen
tebliğler, ilhamlar, bilgiler ve bütün bunlardan doğan olaylar; öz bilgiyi arttıran ve varlığı vazife planı
bilgisine yaklaştıran güçlü malzemelerdendir. Bunlar, dünya realiteleri içinde geçirilir ve dediğimiz
gibi, bazı işlemlerden sonra varlığın öz bilgi dağarcığına karışırlar. 120
Öz bilgileri zenginleştiren etkenlerden bilgi ve sevgiyi ele aldık. Fakat bunların yanında, yine
öz bilginin gelişiminde, artışında kudretle rol alan bir unsur daha vardır ki, bu unsuru insanlar henüz
takdir edememiş durumdadırlar. Bu da, dünyada çeşitli tekamül kademelerindeki vazifeli varlıklar
tarafından insanların varlıklarına gönderilen tesirlerdir. Bu tesirler, insanların hem bireysel, hem de
"genellikle bu bireyler vasıtasıyla kazanılan- maşeri bilgi değerlerini -insanların asla tahmin
edemeyecekleri tarz ve şekilde- arttırmaktadır. İşte bu tesirleri alan insanlara medyum diyoruz.
İnsanlar için, medyumluk, evren tesirlerini, evren vibrasyonlarını alabilmekte hassasiyet
kazanmış olmak demektir. Dünyada medyumluk reaksiyonlarını meydana getiren tesirlerin en
önemlisi, yüksek entüvitif (sezgisel) tesirlerdir. Medyumların yapılarında, entüvitif (sezgisel)bakımdan
gönderilen tesirleri kolayca ifadelendirebilmek imkân ve gücü fazladır. Fiziksel medyumlar için de bu
koral geçerlidir. Ancak fark şudur; entüvitif (sezgisel) medyumlarda, gelen tesirler, yüksek idrak
kombinezonlarıyla ilgili çok ince vibrasyonlardır; fiziksel medyumlarda ise, gelen tesirleri, kaba bir
maddeye yöneltilmesi ve o kaba maddelerdeki reaksiyonların sonucu olarak, çeşitli formasyonları,
transformasyonları, deformasyonları veya daha basit hareketleri meydana getirmeleri söz konusudur.
Demek ki genel bir görüşle, biri entüvitif (sezgisel), diğeri fiziksel olmak üzere, iki medyumluk
tezahürü vardır. 137

İlahi Nizam ve Kâinat-Dr.Bedri Ruhselman (Sf. 120-137)
İlahi Nizam ve Kâinat Terimler Sözlüğü-Alpaslan Salt
Ruh ve Madde Yayınları –İstanbul
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RUHSAL TEBLİĞLER VE HOLARŞİ
Holarşi Nedir?
”Holarşi” terimi evrendeki yapıyı özetleyen bir kelime. Holarşik yapıyı evrende her ölçekte görmemiz
mümkün. Galaksilerden, insan bedenine, hücre iç yapısına, doğadaki fraktal yapılara kadar olan tüm
yapılaşmalar holarşik sistemin birer parçası.
Peki nedir o halde holarşi? Nasıl tanımlayabiliriz?
Öncelikle ”Holon” kelimesini tanımlamamız daha doğru olabilir. Çünkü holon dediğimiz birim, holarşik
sistemin yapı taşı. Aynen bir tuğlanın duvarın yapı taşı olması gibi.
Evrende kendi içinde bütünlüğü olan
yapıları “holon” olarak tanımlayabiliriz. Her holon,
hem parçalardan yani alt holonlardan oluşmuştur
ama aynı zamanda da daha geniş bir bütünün, yani
daha geniş bir holonun bir parçasıdır. Holarşik
sistemlerin hiyerarşik sistemlerden önemli bir farkı
var. Hiyerarşik sistemler, doğadan ziyade
insanların kurduğu yapılar ve bu tür yapıların
bütünleşik olma, yani birbirini kapsama diye bir
durum yok. Bu yüzden bunlar de lokal sistemler.
Yani hiyerarşik yapının belli bir noktasında olan bir
olay, sistemin geri kalan unsurlarıyla direk
etkileşime girmek zorunda değil. Hiyerarşik
sistemlerde emir-komuta zinciri çok daha belirgin.
Holarşik yapılarda ise her bir holon
birbirine bağlı ve iletişim içinde. Beynimizin
nöronları holarşik yapı için güzel bir örnek. Bu
yapılarda emir-konuta zinciri değil, işbirliği var.
İşbirliği içindeki holonlar -yani nöronlar- bir araya
gelip daha büyük bir üst holonu -yani beynioluşturuyorlar. Ve bu üst holon, alt holonların
toplamından daha geniş bir yapıyı oluşturuyor.
Fizik evrenimizde kolaylıkla gördüğümüz
holonik yapılanma, aynı zamanda süptil, ruhsal
dünyaların da mimarisini oluşturuyor. Ruhsal
dünyadaki mimarinin de holonik yapıda olduğu
bilgisini yine ruhsal tebliğlerin kendisinden
öğreniyoruz. Ruhsal Dünyalarda holarşiyi bu kısa
yazıda iki ruhsal tebliğ kaynağını inceleyerek
irdeleyeceğiz: “Sadıklar Planı” ve “İlahi Nizam ve
Kainat”. Bu tebliğler, holonik yapıyı, “plan” ya da
“organizasyon”
sözcükleri
çerçevesinde
tanımlıyorlar.
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Sadıklar Planı’nda Plan Kavramı ve Ruhsal Organizasyonlar
Holarşik bir yapıda olduğu anlaşılan “Plan” kavramı şu şekilde tanımlanıyor:
•
•
•
•
•
•

Yüksek düzeyli ruhi organizasyonlardır.
Bir Planı, birçok varlığın meydana getirdiği bir varlıklar topluluğu olarak değil, Planı oluşturan
varlıkların “bilinç bileşimi” olarak algılamak gerekir,
Ruhi Planlarda önemli olan varlıkların bireyselliği değil, şuur düzeyleridir.
Bir plana aynı amaca yönelik görev yapan “ilahi bilinç kurumu” ya da “ilahi bir prensibin
somut şekli” demek daha doğrudur.
Planın sözcüsü konumundaki varlık bile bireysel düşüncelerini değil, “kurumsal bilincin”
düşünce ve mesajlarını aktarmaktadır.
Sonuç olarak Plan, şuur alanları birbirine eklenmiş, birbirine kenetlenmiş, birbirinin
enformasyonunu alan ve bilen bir ortamdır.
Varlık, belirli bir evrim kademesinin kat
edilmesinden sonra cevheri olarak birleşir. Bu birleşme
planları sizin ruhi planlarınızı, kategorik planları meydana
getirir. Buradaki birleşme birbirinde erime şeklinde değil,
birbirlerinin enerjilerini üst üste bindirme şeklindedir.
(SADIKLAR PLANI: Celse: 45 Kademe: 5 Tarih: 1.5.1964)
Bu tip planlarda evrim olayı kütle evrimidir. Siz
kütle evrimini bilemezsiniz. Kütle evrimi kesinlikle tek
başına meydana gelmez. Kütle evriminde aynı maksat
için tek bir aksiyonun devamı esastır. Buna bir görev
olarak bakabilirsiniz. Bu, görevleri içine alan bir sevk ve
idare tarzıdır. Bu yüzden, hiçbir ruhi plan hakkında kişisel
evrime bağlı varlık yargı verici olamaz, çünkü her iki
halde tabi olunan tesir çeşidi ve etki 180 derece zıttır.
Sanılmasın ki, hiyerarşik sistemde birey neyse, bireyin
üstündeki de kendi üstüne nazaran bir bireydir. Bu ancak
belirli bir devre ve kesit içinde böyledir.

Bireylik belirli bir evreye kadar devam eder. Varlığın en yüce gayesi aksiyon sahibi
olabilmektir. Bu da, bir plan içinde tamamlayıcı bir unsur olmakla mümkündür.
Bir İdareci Planın tesiri konik tarzda çalışır, yani sivri ucu tepede, geniş tabanı alt tarafta olan
bir koniye benzetilebilir. Bu bir tesir alanının sahasını belirler. ...Bir tesir alanı meydana geldiği zaman,
tüm o alan içinde kalan varlık sistemi o tesirin asli yasasına tabi olur, bu tabi oluş kendiliğindendir.
Tesir, zaten cevap almak için meydana getirilmiş bir mekanizmadır. Varlık bu sorunun yanıtını
vermekle yükümlüdür. Tesire karşı gereken yanıtı veremeyen varlık sistemi, başka bir tesire tabi
olmak üzere ya oradan ayrılır ya dağılır ya da varlık sebebi kalmadığı için yok olur. Sizlerin doğal
ayıklanma dediğiniz olay budur. ...Görülüyor ki, bir ruhi plan etkisi altına aldığı varlık sistemlerinin her
biriyle tek tek meşgul olmaz. Onlar ancak genel yasa ve prensiplerin buyruğu ve düzeni altında
hareket etmek zorunda ve yeteneğindedirler.
(SADIKLAR PLANI: Celse: 56 Kademe: 6 Tarih: 31.12.1964)
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İlahi Nizam ve Kainat’ta Holarşik Organizasyon Yapılanması
İnsanların sezebilecekleri kısımlardaki kâinat
organizasyonları organ-organizatör münasebetleri
içinde cereyan eder. Bir organizasyon, kendisinden
bir üst olan organizasyonun organizatörlüğü altında
çalışır. Burada organizatör mevkiinde bulunan üst
organizasyon alt organizasyona ışık tutar. Bu ışık da
ona gene bir üst organizasyondan gelmiştir. Bu hâl
tâ ünite’ye kadar uzanır. Böylece, ünite’den bütün
kâinata tutulan bir projektör, hiyerarşik olarak vazife
plânının en alt kademelerine kadar sıralanmış vazife
organizasyonlarını yukarıdan aşağıya doğru kateder.
Bu sırada her organizasyon bir üstündekinden aldığı
ışıkla, kendi vazifelerini görürken bir alttaki
organizasyonun da vazife görümündeki ihtiyaçlarına
göre o ışığı alttaki organizasyona gönderir.
Ünite’den gelen direktiflerle bütün vazife plânının
safha
ve
kademelerindeki
organizasyonlar,
kendilerine düşen vazifeleri kendi şümulleri dâhilinde
ve yukarıdan gelen direktifin ışığı altında ifa ederler.
İLAHİ NİZAM VE KÂİNAT (SAYFA 70)

Vazife duygusuna ve idrakine varmış varlıkların liyakatlerine göre, vazife plânlarında birbirinden
derece ve vazife durumu itibarıyla farklı gruplaşmalar, kadrolaşmalar ve organizasyonlar teşekkül
eder. Bunlar birbirinin nâzımı, murakıbı, yardımcısı hâlinde, aslî prensiplerin istihdaf ettiği
müşterek gayeye yönelmiş olarak ünite’ye kadar yayılırlar. Bunların yapacakları işler arasında
yüksek icaplara göre varlıkların tekâmüllerine hizmet etmek, onlar için maddî vasatlar
hazırlamak, henüz otomatik kademede bulunanlara yardım etmek gibi sayısız faaliyetler vardır.
Organizasyonlar bütün bu vazifelerini biraz evvel açıkladığımız gibi, ünite’den çıkıp
organizatörlük-organizasyon nizamı içinde aşağılara doğru yayılan direktiflere göre ifa ederler. Şu
hâlde, vazife plânına dahil olmuş varlıkların sayısız yollarda ihtisaslaşmaları, vazife liyakatlerini
kazanmaları ve bunların neticesi olarak da çeşitli vazifeler etrafında toplanmaları, gruplaşmaları,
organlaşmaları ve sistemleşmeleri aslî prensibin direktifleri, müeyyideleri ve icapları dahilinde,
onun ışığı altında vukua gelmektedir. İşte bütün bu teşkilât, ruhların tekâmülleri için şaşmadan
yürüyen kâinatın, ünite’ye bağlı muazzam idare mekanizmasının teknik cephesini teşkil eder.
İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT (Sayfa 74)
Tesirlerin her biri yükseltici değerleri ihtiva ederler. Ve maddeler bu yüksek değerleri ala ala üst
plânın daha zengin değerli maddeleri ile ve tesirleri ile sempatize olabilecek durumlara gelirler.
Ve günün birinde de bir üst kademedeki kombinezonlara kayarak onlarla aynı plânda, yâni üst
plânda tesirleşmelere başlarlar. Bu suretle, o madde bir üst kademedeki madde
kombinezonlarına geçerek bir kademe daha yükselmiş olur ve inkişaf da böylece devam eder
gider.
İLAHİ NİZAM VE KÂİNAT (Sayfa 83)
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İdrakler bu inkişaf (gelişim) derecelerini bulduktan sonra, tıpkı vazife plânlarında yükseldikçe
küçük organizasyonların idraken birleşerek daha büyük organizasyonlara irca edilmesi gibi, küçük
milletlerin de tekâmül ışığı altında birleşerek daha geniş ve şümullü işleri yapabilmek ve müşterek
gaye yolunda süratle ilerlemek için daha büyük toplulukları meydana getirmeleri zarurî olur ki bu
suretle yüksek ve sağlam bir insanlık idrakini kazanmış küçük topluluklardan müteşekkil büyük
dünya topluluğu, vazife plânlarının daha uygun bir simetriği olmak liyakatini kazanmış bulunur.
Bu ise hakikî vazifelerini idrak etmiş insanların geniş mâşerî plânlara doğru atılmış kuvvetli
hamleleri sayılır. İLAHİ NİZAM VE KÂİNAT (Sayfa 172)
Vazife plânı, icaplara intibaklar plânıdır demiştik. Şu hâlde icaplara intibak eden idraklerin de aynı
zamanda birbirleri ile intibak hâline girerek vahdet teşkil etmeleri zarurî olur. Böylece vazife
plânına geçmiş bir vazife grubu veya üç beş kişiden müteşekkil bir tek organizma tam bir iş birliği
içinde ilk vazifesini yapmaya başlar. Bu ilk vazife, vazife plânının en alt kademelerine ait işlerdir.
Zira bu kademeden itibaren vahdet yolu boyunca gayeye ulaşmak, yâni aslî icapların bütününe
uyabilmek ve ahenge bütünüyle karışabilmek için geçilecek daha namütenahi merhale vardır.
Ünite ile bu ilk vazife kademeleri arasında sayısız faaliyetler, işler, vazifeler ve durumlar
mevcuttur. Fakat vazife plânının bu ilk ve nisbeten en basit kademelerinde bile dünya ölçüsü ile
çok büyük işler ve vazifeler bulunur. Meselâ bunlar dünyadaki bir insanın tekâmülü ile
vazifelenirler, klâsik spiritlerin, okültistlerin ve mistik ekollerin hâmi ruhlar, koruyucu melekler,
yardımcılar, metr’ler gibi az çok küçük ve büyük grupların faaliyetlerini destekleyen vazifelilerin
bir kısmı ekseriya vazife plânının bu kademesine ait varlıklardır. Bunlar aynı zamanda
kendilerinden daha üstün organizasyonlar tarafından, hattâ yarı idrakli olarak daha büyük diğer
işlerde de kullanılırlar.
Vazife plânının ilk kademesine (A) diyelim. Buradaki vazife grupları çalışırken bittabî, daima
üstten gelen tesirlerin kontrolü ve hatta direktifi altındadırlar. Esasen üniteye kadar bütün vazife
plânlarının kademelerinde bu hâl caridir ve zarurîdir. Evvelce vermiş olduğumuz üniteden inen ışık
konisi sembolü bu zarureti daima izah eder.
(A) plânındaki bir vazife grubu bir üstte bulunan (B) plânındaki üst bir vazife grubunun nezareti
altında çalışırken, üstteki (B) grubuna organizatör, (A) plânındaki gruba da organ deriz. Böylece
(A) kademesindeki gruplar idrakî zaman tekniği ile vazifeler görerek aslî zaman akışında süratle
mesafe alırlar ve bu faaliyetleri sayesinde intibak sahalarını genişletirler. Bu sırada onların işleri,
vazifeleri ve mükellefiyetleri de o nisbette artar ve şümullenir. Böylece bir üste, yâni (B) plânına
intikal ederler. Artık kolayca anlaşılır ki bu grupların (B) plânına intikali demek, intibak sahalarının
bir o kadar genişlemiş bulunması demektir. Yâni (B) kademesine geçerken bu grupların
idraklerinin diğer bazı gruplarınınki ile de birleşmeleri neticesinde fertleri çoğalan, dolayısıyla
idrakleri artan daha büyük gruplar meydana gelir ve bittabî idrakler de o nisbette genişler. Bu şu
demektir ki alt kademelerden üst kademelere yükseldikçe üst kademelerde grupların adetleri
azalmakta, fertleri çoğalmaktadır. Ve diğer grup fertlerinin idraklerinin inzimamı ile birleşen
gruptaki idrak seviyesi süratle şümullenmektedir ki bu da intibaklar zaruretinin tabiî bir
neticesidir. İntibak sahaları genişledikçe gruplar birleşir ve grupların adedi azalır. Bu hâl üniteye
kadar böyle devam eder, üst kademelerde, gittikçe çok geniş organizasyonlar içinde birleşen
evvelki plânların nisbeten küçük organizasyonları, üniteye geldikleri zaman bir tek organizasyon
hâlinde toplanmış bulunurlar. Bütün idrakler burada bir tek idrak hâline girer. O muazzam idrak
hiçbir insanın, hattâ sezgisine bile varamayacağı bir kudret olur. Artık ona ne bir organizasyon, ne
bir plân denemez. O, bir tek olarak kâinata ait kudretin tamlığı içinde ve kâinatın bütün imkânları
ile, icapları ile, idrakleri ile ve bütünü ile her şeydir. İşte bunu ancak ünite dediğimiz bir vahdet
idraki ile ifade ediyoruz.
8

2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği

RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ

Aralık 2018

Evvelce işaretlediğimiz bir noktayı burada son olarak tekrar belirteceğiz. Yukarıki ifadelerle
dünyada cari olan bir vahdet-i vücut nazariyesinin kastedildiği düşünülmemelidir. Burada
söylenenler yalnız madde kâinatına ait icaplar ve hakikatlerdir. Madde kâinatının da ancak bir
vâsıtadan ibaret olduğu, kitapta mükerreren ifade edilmiştir.
İLAHİ NİZAM VE KÂİNAT (Sayfa 244 ve 245)

Holonik Yapıyı Anlamak Neden Önemli?
•

Holonik yapı, evrenimizdeki hem fizik âlemimizin hem de daha süptil (ince) âlemlerin
mimarisini ortaya koyuyor.

•

Holonik yapı, bizlerin birbirinden ayrı ve kendi başına bireyler olmadığımızı, her bir bireyin,
diğer bireylerin tamamıyla görünür ya da görünmez planlarda her an bir etkileşim içinde
olduğunu söylüyor.

•

Birbirinden bağımsız misket tanelerinden değil, bir balıkçı ağı örneği gibi pek çok düğüm
noktasından oluşan bir ağ yapısı içindeyiz. Bu yapı içindeki tek bir noktayı ağdan ayırmak
mümkün değil. Ağ nereye giderse bütün noktalar da oraya gidiyor. Birey ancak ağın esnekliği
ölçüsünde bir esnekliğe sahip.

•

Böyle olunca da bireysel tekâmülün değil, bunun da ötesinde, toplumsal tekâmülün daha ön
planda olduğu, toplumsal tekamül gerçekleşmedikçe bireysel tekamülümüzün de sınırlı
kalacağı anlaşılıyor.

•

Holonik yapı konusunda anlayış geliştikçe, diğerlerine yardımın en az kendimize yardım kadar
tekâmülümüz üzerinde etkin olduğu ortaya çıkıyor.

•

«Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için» sözü belki de sistemimizin genel yapısını bir özet
olarak ifade ediyor.

Derleyen: Bülent Kantar, Kasım 2018
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Beyaz Kartal
Hepimizin içinde, ruhsal büyümenin, ta ki siz de bir Üstat oluncaya kadar gelişmenin fırsatları
yatmaktadır. Önümüzdeki bu ideali yakalayın. Ruhsal bakımdan güçlü olun, kendinizi bırakmayın.
Hataların farkına varmak iyi bir şeydir; alçakgönüllülük istekli kişinin gerçek dostudur; evet,
ayaklarınız yere bassın fakat yüzünüzü göklere çevirin, böylece yücelerden içinize dolan ışık sizi
ayakta tutacak ve doğru yolu izlemenizde size rehberlik edecektir. Bu kutsal ışığa güven duyun. Sakin
bir zihin ve Tanrı aşkı ile dolu bir kalple çevreleyin onu. Size çok uzak, belirsiz ve anlaşılmaz şeylerden
bahsetmiyoruz. Bu kutsal ateş tamamıyla sizin içindedir ve siz yüzünüzü göklere çevirip kalbinizi
Güneş’e açtığınızdan Güneş’in ışıkları içinizdeki ilahi ışığı uyandıracaktır. Bu ışığı açığa çıkarmaya
çalışın, acele ile değil fakat yavaşça, yumuşak bir şekilde, Tanrı’ya yönelmiş bir zihin ve kalple.
Arayın, bulacaksınız” Üstat bu ifadeyi boşuna söylemedi. Arayan ruh daima bulur. Cevap
bazen o anda gelir, bazen cevap gelmeden bir ömür yaşayabilir ama gelecektir, ruhun arayışına daima
bir cevap vardır.
Kaynaklar: Güzel Hayatı Yaratmak-Ruh ve Madde Yayınları.

Kemal Yolcusu
Kemal Yolcusu medyom Hikmet Omay aracılığıyla çok değerli bilgiler vermiş bir tebliğ
kaynağıdır. Tebligatında zaman zaman "biz" zamirinin kullanılmasından da anlaşılabileceği gibi,
muhtemelen Üstat, Kadri, Akın, Mustafa Molla, Şihap takma adlı tebliğ kaynaklan gibi bu tebliğ
kaynağı da tek bir varlık olmayıp, bir Ruhsal Plan'ın sözcülüğünü yapmaktadır. Kemal Yolcusu'yla
yapılan bazı ruhsal irtibat celselerinde tesirlerin medyoma indirilirken mümkün olduğunca kayba
uğramadan dönüşümünü sağlamak ve böylece tebliğin mümkün olduğunca orijinal haliyle
aktarılmasını temin etmek üzere "istasyon ruh" adı verilen aktarıcı varlıklardan da yararlanılmış
olduğunu görmekteyiz. (AS, 2012)
Tebliğ’den Alıntı:
Başkalarından aldıklarını gene başkasına ver. Asla esirgeme.
Çünkü sen, bil ki, yalnız senin için değilsin. Işığı sadece kendin için
saklama ki, fazlası da seni yakmasın. Kafanı bilgisiz, gönlünü kapalı
tutma ki, seni karanlıkta bırakmasın. Zaten sonunda da gene her şeyi
aldığın yerde bırakacak değil misin? Âlem değiştirirken sana kalan, senin
olan yalnız görgü ve tecrüben değil midir?
Tanrı, tekâmülün için ne gerekiyorsa hepsini hazırlamış ve
önüne sürmüştür. Evrende mevcut olan her şey senin için, senin
tekâmülüne gerekli olduğu için var olmuştur. Buna karşılık vazifen
sadece ilerlemenin icaplarını yoluna getirmendir.
Korkma, hiçbir şeyden korkma. Tanrı’yı düşün. Yaratılış gayeni
hatırla. O zaman hiçbir şeyden korkmamak gerektiğini esasen anlamış
bulunursun. Sahip oldukların için sevinme, layık olduğun için senin olmuştur. Sahip olmadıkların için
üzülme, vakti erken bulunmuştur.
24 saatinin bir tanesinde de kendi içine dön, onu dinle. Basit realitelerin anahtarları sendedir.
Başkasına sorma, herkesi yorma. Senden daha ileride olduklarını zannettiğin kimseleri gökyüzünde
arama. Hiçbir şey senden uzakta değildir. Tanrı bile…
10
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Gözlerini kapa, evreni gör. Gözlerini aç gene evreni gör. Bakmak kafi değil, görmek lazım.
Eşyanın hikmetini düşün. Onun varlığının amacının sen olduğunu bil. Sezişini kuvvetlendir. Sezişteki
isabetlilik hiçbir duyu kanalında yoktur.
Kelimeler kısırdır, nağmeler sınırlıdır. Sınırsızlık sana ancak seziş kanalı ile gelmektedir.
Sezerek gör, sezerek işit, sezerek anla.
İnsanların maddelerinden ruhlarına süzül, oradaki cevheri tanı. Hiç kimseye hor bakma.
Başkalarını hor görüyorsan eğer, için paslı, prizman sisli demektir. İçini yont, parlat, kalbinden her
türlü şüpheyi at. O zaman evreni kaplayan bu bilinmezlik sislerinin eridiğini, arkasındaki hakikatlerin
billurlaştığını, eşyayı ve varlıkları kendi değerlerinde görmeye başladığını anlayacaksın.
Hayattan çağrıldığın zaman bu daveti esefle karşılama. Bunun, senin hakkında hayırlı
olduğunu bil. Çünkü bu davet senin tekâmülün için bir zorunluluktur. Gideceğin yer, gitmekte
olduğun yerden daha basit değildir.
Her hareketin bir tekâmüldür. Duraklayışın, hatta zaman zaman gerileyişin bile.
İnsanların topyekununa bak. Bir kısmı hayatta neşenin peşinde koşarlar. Onlar, içlerinin
karanlığında boğuldukları için onu ararlar. Bazıları yalnızlıktan kaçar. Onlar da kendileriyle, kendi
vicdanları ile yalnız kalmaktan korkarlar. Bir kısmı boş, bomboş konuşur.
Öyle kimseler vardır ki, yalnız dinlemeyi tercih ederler. Anlamak için.. Etrafını dinler, tabiatı
dinler ve nihayet kendini dinler. Dinledikçe anlar, anladıkça öğrenir ve tekâmül eder. İnsanları dinle,
dinlemeden anlamak mümkün değildir.
İyi anlaşmış insanlar sana hep misaldir. Onlar birbirlerini dinledikleri için anlamışlar ve anlaşmışlardır.
Etrafında her şeyi sev. Her şeyde, herkeste iyi bir taraf bulmaya çalış. En kötü zannettiğin
insanda bile en kıymetli cevherin bulunduğunu unutma. İnsanların iyi taraflarını, kendilerinin dahi
farkına varamadıkları kıymetleri bir dahi gibi keşfet.
Başkalarının buldukları kıymetlerle yetinme. Cevherler senin anlayış prizmandan geçmedikçe,
senin seziş kanalına girip, senin mantık terazinde ayarlanmadıkça yetinme. Ara, hakikatleri ara.
Kendini her an sınava hazırlanan bir öğrenci gibi hisset, senin için. Başkalarına karşı borçlu olduğunu
bil, onlar için…
Etrafındakilerin tekâmüllerinde vazifeli olduğunu hiçbir zaman
aklından çıkarma. Ancak o vakit kemal yollarının o ölçülmez sonsuzluğunda
rehbersiz ve yaya kalmış olursun.
Etrafınızdakileri görünüz. İnsanlarla anlaşmaya çalışınız. Bütün
insanları duyup anlayamazsanız, insanım demeye ne hakkınız vardır?
İnsanları seviniz. Siz de bir insansınız. İnsanlara acıyınız. Siz de her
türlü şefkate ve himayeye muhtaçsınız. İnsanları hoş görünüz. Siz de
kusurlarla dolusunuz. İnsanlara yardım edin. Siz de çok şeyler bekliyorsunuz.
Dinlere hürmet ediniz; onlar, yüzyıllar boyunca yapılan tekâmülün insanlığa
sağladığı en yüksek realitelerdir.
Bilgi, sevgi halinde kendini göstermiş, sevgiden hizmet vazifesi ve
idraki filizlenmiş ve filiz, saygı ve hürmet çiçekleriyle süslenmiştir. Ne mutlu o
varlığa ki, bin bir meşakkatle, sevgi halesiyle sarılı hürmet çiçekleriyle bezenmiş hizmet çiçeklerine
sahiptir. Ne mutlu o varlığa ki, bin bir meşakkatle yetiştirdiği o çiçekleri buket buket, onu koklamak
isteyenlere büyük bir sevinç ve tevazu ile sunmayı kendisine vazife edinmiştir…
Anlatılmak istenen şeyler daima kendi varlığımıza olan inancımızı, güvencimizi yüksek
düzeyde tutmak, kendi vicdanımızı iyi kontrolden geçirip hayatlarımıza yeni bir şekil vermektir.
Özellikle bilmiş olduğumuz hakikatleri insanlara yardımlar şeklinde vermek suretiyle hizmetten
kaçınmamak gerekir. İnsanlara yaptığınız en küçük bir yardımın ise çok büyük değeri vardır.
Hiçbir karşılık beklemeden, hatta fark etmelerine bile mahal bırakmadan, bu şekilde organize
bir tarzda, sistematik olarak insanlara, hiçbir şey beklemeden bir görev anlayışı içerisinde varlık
sevgisi, Tanrı sevgisi içerisinde hareket etmek suretiyle bunları yerine getirmenin icaplarını düşünmek
ve gerçekleştirmek gerekir.
Kaynaklar: 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler-Ruh ve Madde Yayınları
Ruh ve Madde Dergisi
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Merhamet Görevi-Silver Birch
Eğer sözlerim, herhangi bir yerdeki varlıkların içlerinde akış bulursa ve
onlara asıllarına dönmede yardımcı olursa, ruh gücünün bir köprü başı daha
tutabilmesi yolunda bir hissemiz olur.
Bizler bir merhamet ve yardımlaşma görevi ifa etmekteyiz. Yapılacak çok
işimiz var. Sürülmesi gereken pek çok tarlalar var. Hizmet borcumuzu
ödeyelim, ta ki verilmiş olan fırsatları kaçırmış olmak yüzünden gelecekte
üzüntü ve pişmanlık duymayalım. Sizden sevgilerimle ayrılıyorum ve
başlamış olduğum yerde bitiriyorum. Sonsuz olan ve öyle olduğu içinde
başlangıcı ve sonu bulunmayan güçle...
''Bu güçtür bizi sevgi kucaklayışında tutan, hepimize rehber olan ve istikamet veren bu güçtür yollarını
bulamamış olmakla, heyhat ki, şansız olanlara yardım için bizleri hizmetinde kullanmak isteyen''
''Daima, günü gününe yaşamaya çalışın, size hayat veren güçle bir olmak üzere. İradenizi ve
isteklerinizi İlahi İrade ve isteğe uydurun. Büyük Ruh ile uyum içinde bulunmaya çalışın, zira bu
suretle siz iç huzuruna, sükûnete, sükûna ve güvene sahip olabilirsiniz.
Büyük Ruh'un iyilikleri hepinizle olsun.
Kaynak: http://spirituelbilgiler/

“Bulanlar Ancak Arayanlardır”
Mevlana
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SEMBOLLER
OUROBOROS
Kendi Kuyruğunu Yiyen Yılan
Kendi kuyruğunu yiyen bir yılan figürüyle sembolize edilen
Ouroboros kavramını anlamanın ötesinde idrak etmek için hep birlikte
sembolün köklerine ineceğiz.

Ouroboros sembolünün neyi temsil ettiğini anlamak için sadece sembolü inceleyelim ve
sembolü bir video gibi hayal gücünüzle oynatalım. Yılanın kendi kuyruğunu yemeye başladığını
görüyorsunuz. Bu eylemi devam ettirin ve zihninizde oluşan kavramları toplayın.
Zihin önce sorular üretmeye başlar. “Yılan neden kendi kuyruğunu yiyor, bu çok saçma ve
biraz da rahatsız edici…”
Yılan kendi kuyruğunu neden yer diye düşünmeye başladığımızda cevaplar gelecektir. Yılan
kendi kuyruğunu yediğine göre başka yiyecek bir şey yok demektir. Yılan kendisi ile beslenmektedir.
Mesela cevaplardan biri bu olabilir fakat tek cevap değildir. Eminim herkes kendince başka cevaplar
bulacaktır. Sembolizmin en güzel yanı böyle canlı olmasıdır.
Video oynamaya devam ediyor… Yılan kendi kuyruğunu yemeye devam ettikçe aklımıza şu
soru geliyor: “Yenilen kuyruk yılanın içinde ne oluyor?”
Yılanlar neredeyse her şeyi yiyebilirler. Bir timsahı dahi yerler. Sindirim sistemleri çok güçlü
bir aside sahiptir ve her şeyi eritip sindirebilirler. Kendi türlerini de yiyen yılanların kendi kuyruklarının
bu asitten sağ kurtulamayacağı barizdir. Kuyruk yok olmayacak fakat dönüşecektir.
Anahtar kelimemiz bu: Dönüşüm
Video sona yaklaştıkça kafa karışıklığımız artar: “Yılan kendisini nereye kadar yiyebilir?” Bir an
gelecek ve yılanın dişleri kendi kafasının hemen arkasına ulaşacak. Hatta gözlerine değecek… Bu
esnada tüm bedeni kendi asidinde sindirilmiş olacak. Bedeni artık enerjiye dönüşmüş olacak ve kendi
kafasını da yemeye kalktığında videoyu daha da ileri sararsak yılan bir nevi yok olacak. Geriye sadece
enerji bırakmış olacak fakat o enerjisini bile kendi içinde tutacak.
Kendi yokluğunda… :)
Videoyu burada durdurmak zorunda değilsiniz. Üzerine tefekkür ederek daha da derin
manalara ulaşabilirsiniz.
Ouroboros Latince'de kiuroborus kelimesinden gelir ve bu sözcüklerin sözlük anlamı
"kuyruğunu öldüren / kuyruğunu yiyen"dir. Yanar, döner gökkuşağı mitleri ile benzerlik gösteren
sembol "doğanın ebedi döngüsü" nü ifade etmektedir. Mistikler, yılanda kozmik gücün sembolünü
görürler. Bu, etkisi maddenin gerçekliğini kaplayan yüksek bir ruhsal özdür.
Sonsuzluğun sembolü kuyruğunu ısıran yılandır; Kabala’da, Yaratıcı Güç yılan şeklinde skeçler
ve spiraller oluşturur. Kuyruğunu ağzında tutar ve bu, sonu gelmez ebediliğin ve döngüsel periyotların
sembolüdür.
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Bu, asla başlangıcı ve sonu olmayan bir dairedir. Bu sembol aynı zamanda varolan herşeyin
kendisinden ayrılarak ya da farklılaşarak doğduğu Astral Işığı ya da Evrensel Ruhu temsil eder. Tüm
uzay boyunca, ölüm ve hayat verici olan canlı doğanın manyetik ve elektriksel unsurları titreşir çünkü
bir düzlemde ölmek, başka bir düzlemde doğmak anlamına gelir. Gizli Doktrin’de (H. P. Blavatsky’nin
dünyaca ünlü eseri, orjinal adı 'The Secret Doctrine') şöyle söylenmektedir:
“Yılan Sembolü şudur: Dünyamız ya da daha doğru ifadesiyle cismani dünya ruhsal
öğretilerde genellikle Büyük Deniz olarak tanımlanır; bugüne kendinden meşhur bir mecazı bırakmış
olan ‘hayat denizi’dir dünya. Siphrah Dtzenioutha, evrenin tarih öncesi bir dönemde bir yıkım
(pralaya) sonrasında geçirdiği bir kaos ve evrim döneminden bahseder ve onu kuyruğunu ağzından
çıkaran bir yılana benzetir.
Ouroboros sembolünün kökleri milattan önce 14. yüzyıla kadar
gidiyor. Literatürdeki ilk kullanımına antik mısır cenaze ritüellerinde
kullanılan yazıtlarda rastlanıyor. Bu yazıtlar cenaze törenlerinde ölen kişinin
ruhunun sonraki yaşamında korunmasına yardımcı olmak için okunuyordu.
Özellikle Tutankhamen’in mezar yazıtlarında iki adet kendi kuyruğunu yiyen
yılan figürüne rastlanıyor. Yazıtlara göre bunlardan biri güneş tanrısı Ra’yı
diğeri de yeraltı tanrısı Osirisi temsil ediyor. Söz konusu figürler tam da Ra
ile Osiris’in birleşme anında ortaya çıkıyor. Yine yazıtta yazanlara göre bu
birleşmiş Ra ve Osiris figürü zamanın başlangıcı ve sonunu temsil ediyor.
Eski bir Mısır papirüsünde (Anana papirüsü İ.Ö.1320) sembolün anlamı şöyle ifade ediliyor.:”
Okuyun! Siz okuma becerisine sahip insanlar okuyun!...
İnsanlar yalnızca bir kere doğmaz ve ölünce de burayı sonsuzca terk etmezler. Hep bu
dünyada olmasa da birçok kere, birçok yerde yaşarlar… İnsanlar birçok kere doğarlar ama geçmiş
yaşamları hakkında her şeyi doğunca unutur. Bazen bir gündüz düşü yada zihne gelen bir düşünce
onu geçmiş yaşamlarındaki bir sahneye götürebilir. Ama bu sahne ona tanıdık gelse de bunu ne
zaman nerede yaşadığını zihninde belirleyemez. Elbette son yoktur, dolayısıyla başlangıçta yoktur.
Bunun sonucu olarak ebediyet bir dairedir. Eğer yaşıyorsak bu sonsuza dek sürmek zorundadır.”
Ouroboros simya literatüründe genellikle iki tane ejderhanın birbirlerinin kuyruğunu yemesi
olarak resmedilir. Antik mısırdaki ilk kullanımına paralel olarak burada sembolize edilen şey zıtlıkların
birbirlerini tamamlaması yani bir nevi ying yang sembolüdür. Simya sanatına göre en büyük çalışma
insanın kendisiyle olan çalışmadır. İnsanın kendi üzerinde simya gerçekleştirebilmesi, dönüşüm
yaratması için gölge yanıyla etkileşime girmeli ve tıpkı Ra ve Osiris’in birleşmesi gibi kendi içinde gölge
yanını özümsemeliydi. Böylece ouroborosun kendi kuyruğunu yemesini aynı zamanda kendi maddi ve
manevi, iyi ve kötü, iç ve dış gibi tüm zıt kutuplarını birleştirme çabası olarak da yorumlayabiliriz.
Sembol pek çok felsefik ekol tarafından benimsendiği gibi doğu mistisizminde de yer almıştır.
İkinci yüzyılda yaşayan Yoga Kundalini Upanishad, ‘a göre: “Kutsal güç, genç bir lotus’un gövdesi gibi
parlar, bir yılan gibi, kendi üzerine sarmalanmış, ağzında kuyruğunu tutarak ve yarı uyur halde
bedeninin dibinde uzanarak dinlenir.”

Derleyen: Ayşın Gültutan (Kasım-2018)
Kaynaklar:
-Semboller Ansiklopedi-Alparslan Salt
-theosociety.org-Çeviren: Işık Uçkun
-Çeşitli internet siteleri
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EMEĞİ GEÇENLER
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
(30 Eylül 1207– 17 Aralık 1273)
Şair, Âlim ve Sufi Mutasavvıf
Tüm dünyada aşkın, sabrın ve hoşgörünün
sembolü olan Mevlânâ, tasavvufu oldukça ileri bir
noktaya götürmüş, dansı, müziği, şiiri dinsel ritüellere
katmasıyla İslam Rönesans’ını yaşatmıştır.
"Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin
ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh,
çimenlerin arasına uzandığında, dünyanın doğru-yanlış
fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz."
"Yaraların ışığın girdiği yerdir. Kendini küçük
görmeyi bırak. Sen yürüyen evrensin."
Mevlânâ'nın asıl adı Muhammed olarak bilinmektedir.
İslam dünyasında hürmet belirtmek için önemli kişilerin isimlerinin önünde kullanılan
"efendimiz" anlamındaki "mevlânâ" lakabı, Mevlânâ Celâleddîn Muhammed'le birlikte özel bir isme
dönüştü.
Hüdâvendigâr, Hünkâr, Hazret-i Mevlânâ, Mevlevî, Şeyh, Mollâ-yı Rûmî, Rûmî ve Hazret-i Pîr
lakap ve unvanları da Mevlânâ için kullanılmıştır.
Mevlânâ çocukluk döneminin dışındaki yıllarının hemen tamamını, geçirdiği ve bu bölgedeki
Konya'yı vatan edindiği için, şehre işaret etmek üzere 13. asırdan itibaren Konevî (Konyalı) sıfatı da
adıyla birlikte birçok eserde yer almıştır.
Mevlana bu gün Afganistan sınırları içindeki o yıllardaki Horasan ülkesinin Bedh şehrinde
doğdu. Bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'den ayrılmak zorunda
kalmıştır. Mevlâna'nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında "Bilginlerin Sultânı"
unvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled'tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı
Mümine Hatun'dur.
Sultânü’I-Ulemâ Bahaeddin Veled 1212 veya 1213 yıllarında aile fertleri ve yakın dostları ile
birlikte Belh'den ayrıldı. Sultânü'I-Ulemâ'nın ilk durağı Nişâbur olmuştur.
Sultânü'I-Ulemâ Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kûfe yolu ile Kâ'be'ye hareket etti. Hac
farîzasını yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas,
Kayseri, Niğde yolu ile Lârende'ye (Karaman) geldiler. 1222 yılında Karaman'da Subaşı Emir Mûsâ'nın
yaptırdıkları medreseye yerleştiler.
Sultânü’l-Ulemâ ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. Mevlâna 18 yaşında iken, ailesinin isteği ile
Gevher Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlâna'nın iki oğlu oldu. Gevher Hatun'u
kaybeden Mevlâna bir çocuklu dul olan Kerrâ Hatun ile ikinci evliliğini yaptı. Mevlâna'nın bu evlilikten
de iki oğlu ile bir kızı dünyaya geldi.
Bu yıllarda Anadolu’nun büyük bir kısmı Selçuklu Devleti'nin egemenliği altında idi. Konya'da
bu devletin baş şehri idi. Konya sanat eserleri ile donatılmış, ilim adamları ve sanatkârlarla dolup
taşmıştı. Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu ve Devletin hükümdarı Alâeddin Keykubâd idi.
Alâeddin Keykubâd, Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti ve Konya'ya
yerleşmesini istedi.
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Bahaeddin Veled Sultanın davetini kabul etti ve Konya'ya 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve
dostları ile geldiler. Sultan Alâeddin kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı ve Altunapa (İplikçi)
Medresesi'ni ikametlerine tahsis ettiler.
Sultânü'l-Ulemâ 12 Ocak 1231 yılında Konya'da vefat etti. Mezar yeri olarak, Selçuklu
Sarayının Gül Bahçesi seçildi. Halen müze olarak kullanılan Mevlâna Dergâhı'ndaki bugünkü yerine
defnolundu.
Sultânü'I-Ulemâ ölünce, talebeleri ve müridleri bu defa Mevlâna'nın çevresinde toplandılar.
Mevlâna'yı babasının tek varisi olarak gördüler. Gerçekten de Mevlâna büyük bir ilim ve din bilgini
olmuş, İplikçi Medresesi'nde vaazlar veriyordu. Vaazları kendisini dinlemeye gelenlerle dolup
taşıyordu.
Mevlâna 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizî ile karşılaştı. Mevlâna Şems'de "mutlak kemâlin
varlığını" cemalinde de "Tanrı nurlarını" görmüştü. Ancak beraberlikleri uzun sürmedi. Şems aniden
öldü.
Mevlâna Şems'in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekildi. Daha sonraki yıllarda
Selâhaddin Zerkûbî ve Hüsameddin Çelebi, Şems-i Tebrizî'nin yerini doldurmaya çalıştılar.
Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar günü
Hakk' ın rahmetine kavuştu. Mevlâna'nın cenaze namazını Mevlâna'nın vasiyeti üzerine Sadreddin
Konevî kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevî çok sevdiği Mevlâna'yı kaybetmeye dayanamayıp
cenazede bayıldı. Bunun üzerine, Mevlâna'nın cenaze namazını Kadı Sıraceddin kıldırdı.
Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine
yani Allah'ına kavuşacaktı. Onun için Mevlâna ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına
gelen "Şeb-i Arûs" diyordu ve dostlarına ölümünün ardından ah-ah, vah-vah edip ağlamayın diyerek
vasiyet ediyordu.
"Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin
gönüllerindedir"
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KİŞİLİĞİ VE FELSEFESİ
Dünya malına ilgisizliği ve spirütüel gelişimine büyük önem veren yapısıyla Mevlana,
cömertliğiyle dikkat çekmekteydi. Eli açıklığının ulaştığı nokta, dilenen birini gördüğünde verecek
hiçbir şeyi yoksa bile elbisesini çıkartıp vermesiyle hafızalara kazanmıştı.
Mevlana, insanlara günahkâr da olsa, kâfir de olsa, engin bir görüşle; rahmet ve şefkat dolu
bir şekilde yaklaştı. Çünkü ona göre kim nasıl olursa olsun, her şeyden önce ‘insan’dır. Türk tasavvuf
kültürünün en önemli kişiliklerinden biri olan Mevlana yalnızca ruhani bir lider değil, aynı zamanda
insanoğlunun yüzyıllardır üzerinde tartıştığı konulara çözümler sunan bir filozoftu. Odak noktası
tamamıyla insandı.
Yaşadığı dönemin İslam dünyasında, rasyonalizm ve rasyonel ilimler odaklı bir düşünce
anlayışı egemen olan Mevlana, kendi dönemine aşk ve muhabbet getirdi. “Aşktan hapishane gülistan
olur, aşksız olursa bahçe küllük olur.” diyerek aşkı yüceltti ve tüm insanlığı aşka çağırdı. Ona göre aşk,
insanların hırs, kibir, kıskançlık ve kin gibi olumsuz huylarının tek çözümüydü ve toplumda ilâhî sevgi
ile gönüllerini arındıran insanlar çoğunlukta olduğu zaman, aksaklıklar düzelmekte, kötülükler sona
ermekte ve huzur hâkim olmaktaydı. Mevlâna; aşkı dinin özü olarak tanımlamakta, demekteydi.
Oldukça dindar olan Mevlana, tasavvufa ve düşünceye verdiği önem kadar, ibadete de önem
vermekteydi. Yardımcılarının kaynaklarda anlattıklarına göre, namaz kılarken çok ağlıyordu ve yüzü,
sakalı, gözyaşlarıyla ıslanıyordu. Soğuğun şiddetinden sakalında buz taneleri oluşuyor, ancak o
namazını terk etmiyordu.
Mevlâna, güzel ahlâk sahibi ve örnek insan olmanın tarifini verip, gönülleri eğitirken ahlâk ve
ahlâkî değerlere özellikle dikkat çekiyordu. Zira Mevlâna; toplumun huzur ve barışı için öncelikle her
bireyin kendi iç dünyasında huzur bulmasına, bunun da sevgiye ve güzel ahlâka sahip olmakla
gerçekleşeceğine inanmaktaydı. İdeal insan modelini betimlerken, yalnızca güzel ahlâkın erdemlerini
anlatmamış, aynı zamanda kötü ahlâkın olumsuzluklarını da dile getirerek, kıyaslamalar yoluyla bilgi
vermişti.
Mevlana’da tasavvuf anlayışı ve onun insanlara sunduğu mesaj; tembellik, işsizlik ve ruhbanlık
değil, gayret, kazanma, çalışma ve sosyal hayatta aktif rol almaktı.
Mevlana’ya göre, dünya her nefeste yeniden yaratılıp durmaktaydı ve insanların pek çoğu
mahkûmdu. Bedenleri zindanda olup ruhları yedinci kat gökte olan kişiler çok azdı. Bu dünya zıtlıklar
üzerine kuruluydu, her şey zıttıyla vardı ve göreceliydi. Ona göre insanlar Allah’a kul olmadıkları
zaman altın ve gümüşün tutsağı oluyorlardı. Mevlana, hırstan kurtulmanın tek yolunun aşk olduğunu
söylüyordu ve ona göre dünya malı insana hırs veriyordu.
EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
Mevlânâ'nın âleme ve varlıklara dikkatli bir bakışı vardır. Bu yüzden hemen her şey onun
şiirlerine konu olmuştur. Eserlerinde daha çok tasavvufla ilgili konular üzerinde durur. Tasavvufun
temel noktası olan "vahdet-i vücûd" (varlığın birliği) ve İlahî aşk konularını geniş olarak ele alır.
Mevlânâ'nın bütün eserlerindeki ana fikir ve bakış tarzı hemen hemen aynıdır denebilir.
Tasavvufî konuların yanında sabır, hoşgörü, insanlara iyilik etmek ve yardımda bulunmayı,
mazmun ve remizlerle şiirin imkânlarını kullanarak anlatmıştır.
Şiirlerinin şekline ve sanat yönüne fazla önem vermediği görülen Mevlânâ'nın şiirlerinde;
kendine özgü buluş ve anlatımı ile dikkat çeker, şiirlerini özünden ve hissederek söyler. O, dönemin
edebî geleneğinden farklı olarak konuları serbest bir şekilde işlemiştir. Farsça yazmakla birlikte
şiirinde Türk zevki hemen kendini gösterir. Bazı gazelleri, musammat gazel örnekleri olarak karşımıza
çıkar. Mısraların ortada ve sonda kafiyelenerek bir beytin dört mısra hâline getirilmesi de Mevlânâ ile
başlamıştır. Bu durum daha sonraki şairlerde özellikle Yunus Emre ve Nesîmî'de yaygın şekilde kendini
gösterecek ve Türk şiirinin Eski Türkçeden gelen bir görünümü olacaktır.
Gazellerinde eğitici-öğretici beyitler, Mesnevi’sinde de heyecan ve coşku dolu beyitler
bulunmaktadır. Ayrıca bütün eserlerinin arasında bilgi, söyleyiş ve üslup açısından var olan
beraberlikler çok belirgindir. Söz başlarındaki edebî girişler dışında sözündeki açıklık ve içtenlik,
konuşma diline olan yakınlık belirgindir.
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MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ'NİN ESERLERİ
-MESNEVİ (Hikaye Tarzındaki Şiirleri)
Mesnevî, klâsik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Sözlük anlamıyla "İkişer, ikişerlik"
demektir. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım şekillerine
Mesnevî adı verilmiştir.
Her beytin aynı vezinde fakat ayrı ayrı kafiyeli olması nedeniyle Mesnevi'de büyük bir yazma
kolaylığı vardır. Bu nedenle uzun sürecek konular veya hikâyeler şiir yoluyla söylenilecekse, kafiye
kolaylığı nedeniyle mesnevî tarzı seçilir. Bu suretle şiir, beyit beyit sürüp gider.
Mesnevî her ne kadar klâsik doğu şiirinin bir şiir tarzı ise de "Mesnevî" denildiği zaman akla
"Mevlâna'nın Mesnevi'si" gelir. Mevlâna Mesnevi'yi Çelebi Hüsameddin'in isteği üzerine yazmıştır.
Kâtibi Hüsameddin Çelebi'nin söylediğine göre Mevlana, Mesnevî beyitlerini Meram'da gezerken,
otururken, yürürken hatta semâ ederken söylermiş, Çelebi Hüsameddin de yazarmış.
Altı defter/cilt ve yaklaşık yirmi dört bin beyit civarında olan Mesnevi’ye hatimeyi (sonucu)
Sultan Veled yazmıştır.
Mevlânâ tarafından Hüsâmî-nâme adı ile de anılan bu eser, tarikata mensup olanları
(müritleri) ve acemilere doğru yolu göstermek ve toplumun eğitimi için yazılmıştır.
Mevlânâ'nın Mesnevi’si ile Divan'ı arasında benzerlikler de vardır. Anlatım açısından Mesnevî
öğretici olmasına rağmen duyguları, iç dünyasından esin yoluyla, coşkulu ve etkili bir biçimde anlatım
yönü de bulunan bir eserdir. Kaynak olarak Kur'an ve hadislere dayanan Mesnevi’de konunun gelişine
göre Kelîle ve Dimne hikâyelerinden ve Mantıku't-Tayr hikâyelere de yer verilmiştir. Ayrıca, varlık
birliği görüşünün İran’da gelişip yayılmasına öncülük eden ozan Hakîm Senâî'nin eserinden de
yararlanılmıştır.
Mevlânâ, hikâyelerini doğrudan değil, başka hikâyelerle zincirleme olarak iç içe bir şekilde
anlatır. Böylece konu içinde konuyu, hikâye içinde hikâyeyi devam ettirerek sonuca en iyi şekilde
ulaşır.
Eserin düzenine, dilin kullanılışına ve nazmın temizliğine fazla önem verilmemiş olması,
"şekilcilik"ten ve sanat düşüncesinden tamamıyla uzak kalındığına işarettir.
Mesnevi’nin dili Farsça'dır. Halen Mevlâna Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde
bulunan en eski Mesnevî nüshasına göre, beyit sayısı 25618’dir.
Mevlâna 6 büyük cilt olan Mesnevi’sinde, tasavvufî fikir ve düşüncelerini, birbirine ulanmış
hikâyeler hâlinde anlatmaktadır. Mesnevi’nin vezni: Fâ i lâ tün- Fâ i lâ tün - Fâ i lün'dür
Mesnevi’nin diğer özellikleri arasında ise ;
-Devrinin kopyası olması,
-Dil bakımından imlasının sağlam oluşu,
-II. Murad devrinin Türkçe bakımından bir dönüm noktası olması,
-Kelime hazinesi bakımından zengin ve gramer yönü ile çeşitlilik göstermesi sayılabilir.
-DİVAN-I KEBİR (Şiirlerinin tamamı)
Dîvân, şairlerin şiirlerini topladıkları deftere denir. Dîvân-ı Kebîr "Büyük Defter" veya "Büyük
Dîvân" manasına gelir. Mevlâna'nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamı bu divandadır.
Mevlânâ, hemen hemen tamamı gazel, tercî' ve rubailerden oluşan Divan-ı Kebir, diğer adıyla
Külliyât-ı Şems'te özellikle İlahî aşkını, gönül derdini, tasavvufî konuların yanında sabır, hoşgörü,
insanlara iyilik etmek ve yardımda bulunmayı, mazmun ve remizlerle şiirin imkânlarını kullanarak
anlatmıştır.
Dîvân-ı Kebîr'in dili de Farsça olmakla beraber, Dîvân-ı Kebîr içinde az sayıda Arapça, Türkçe
ve Rumca şiir de yar almaktadır.
Dîvân-ı Kebîr 21 küçük dîvân (Bahir) ile Rubâî Dîvânı'nın bir araya getirilmesiyle oluşmuştur.
Dîvân-ı Kebîr'in beyit adedi 40.000'i aşmaktadır.
Mevlâna, Dîvân-ı Kebîr'deki bazı şiirlerini Şems Mahlası ile yazdığı için bu dîvâna, Dîvân-ı Şems
de denilmektedir.
Dîvân’da yer alan şiirler vezin ve kafiyeler göz önüne alınarak düzenlenmiştir.
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-MEKTUBAT (Mektupları)
Mevlânâ'nın başta Selçuklu devlet adamlarına, dönemin ileri gelenlerine, dostlarına ve
oğullarına yazdığı 150 kadar mektubun toplanmasıyla meydana gelen bir eserdir.
Mevlânâ'nın mektuplarında insanlara öğüt verdiği ve onları hayra teşvik ettiği görülür.
Mektuplarda ayet ve hadislerden alıntılar yapılarak anlatılan konu delillendirilmiştir.
Mevlâna bu mektuplarında, edebî mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi
yazmıştır.
Mektuplarında "kulunuz, bendeniz" gibi kelimelere hiç yer vermemiştir. Hitaplarında mevki ve
memuriyet adları müstesna, mektup yazdığı kişinin aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine
hangi hitap tarzı yakışıyorsa o sözlerle ve o vasıflarla hitap etmiştir.
-FİH-İ MA FİH (Sohbetleri)
Fîh-i Mâ Fih "Onun içindeki içindedir" manasına gelmektedir.
Bu eser Mevlâna'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetlerin, oğlu Sultan Veled Tarafından
toplanması ile meydana gelmiştir.
61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye
hitaben kaleme alınmıştır.
Eserde bazı siyasi olaylara da temas edilmesi yönünden, bu eser aynı zamanda tarihi bir
kaynak olarak da kabul edilmektedir.
Bu eser de diğer eserlerinin çoğunda olduğu gibi Sultan Veled ve ona bağlı kimseler
tarafından tutulan notlar olup vâkıât (ders notları) türünün Anadolu'daki ilk örneğidir.
Fîh-i Mâ Fîh Mevlânâ'nın diğer eserlerinden, babasının eğitiminden ve Tebrizli Şems'in
konuşmalarından izler taşımaktadır.
Eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret, mürşit (kamil insan örneği) ve mürit (öğretiyi
öğrenen kimse), aşk ve sema gibi konular işlenmiştir.
-MECÂLİS-İ SEB'A (Vaazları)
Mecâlis-i Seb'a (Yedi Meclis), adından da anlaşılacağı üzere Mevlâna'nın yedi meclisi'nin, yedi
vaazı'nın yakın çevresi tarafından kaydedilip bir araya getirilmesiyle meydana gelen bir eserdir.
Mevlâna'nın vaazları, Çelebi Hüsameddin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş,
ancak özüne dokunulmamak kaydı ile eklentiler yapılmıştır.
Eserin düzenlemesi yapıldıktan sonra Mevlâna'nın elinden geçmiş olması kuvvetle
muhtemeldir.
Her vaazda ele alınan bir hadis, çeşitli örnekler ve hikâyelerle açıklanmıştır.
Mevlânâ'nın bu eseri, gerek üslup ve gerekse konular yönünden diğer eserleriyle benzerlik ve
bütünlük taşımaktadır. Eserde Divan-ı Kebir'den ve Mesnevi’den beyitler de bulunmaktadır.
Şiiri amaç değil, fikirlerini söylemede bir araç olarak kabul eden Mevlâna, yedi meclisinde
anlattığı Hadis'lerin konuları bakımından şöyledir:
1. Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı.
2. Suçtan kurtuluş. Akıl yolu ile gafletten uyanış.
3. İnanç'daki kudret.
4. Tövbe edip doğru yolu bulanlar Allah'ın sevgili kulları olurlar.
5. Bilginin değeri.
6. Gaflete dalış.
7. Aklın önemi.
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İşte Mevlânâ'nın bilinen anlamlı şiiri...
Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel,
Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...
Mevlana Sözlerinden örnekler:
Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız
Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir...
Güneş olmak ve altın ışıklar halinde
Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim
Gece esen ve suçsuzların ahına karışan
Yüz rüzgarı olmak isterdim....
Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap...
Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz
Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz...
Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir
Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır...
Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil...
Bir katre olma, kendini deniz haline getir
Mademki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik...
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol...
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SEMA VE SEMAZENİN ANLAMI:
Mevlevîlik deyince ilk akla gelen sema kelimesidir ve "işitmek" anlamına gelir.
Semâ; terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip
dönmektir. Mevlevilikte dönmek tabiri yoktur. Mevleviler Sema’ eder.
Semâ; sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı ’ya olan
aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifade eder. Sema’
eden canlara Sema’zen denilmiştir.
Her yolun zikrinde (Yaratanını anarken) kendilerine özgü ispat ve hareketleri vardır.
Mevleviliğin de hareketi de Sema’dır. Semah‘in her hareketinin anlamı vardır. Ney sesi eşliğinde
dinlendiğinde huzur verir.
Mevlâna, İslam dinini, şiir, sanat, raks ve müzikle bir araya getirmiş ve dini en incelikli şekilde
yorumlayan kişi olmuştu. Sema dansı onu ve tasavvufunu ifade eden en önemli araçlardan biriydi.
Sema dansı Mevlana’nın şiirlerini bir direğin etrafında dönerek okumasından dolayı ortaya
çıkmış ve felsefi anlamlar yüklenmişti. Mevlana’nın ölümünden çok sonra oğlu ve torunu tarafından
bugünkü formu kazandırılan Sema Töreni, bütünüyle Mevlana’nın felsefesini yansıtan sembollerden
oluşmaktaydı. Mevlana ve Sema, bildiğimiz ve alıştığımız dünyanın ötesindeki bir gerçekliğe işaret
eden kapıydı. Buna göre her insanın yüreğinde “Sır” adı verilen bir şey saklıydı ve bu sır, her insana
verilmiyordu. Bu sırra ancak uzun çabalar ve lütuf sayesinde ulaşılabiliyordu.
UNESCO, sema dansını korunması gereken dünya kültür mirasları listesine almıştır.
Hz. Mevlânâ zamanında belli bir nizama bağlı kalmaksızın dinî ve tasavvufi bir coşkunluk
vesilesiyle yapılan sema, sonradan Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi zamanından başlayarak Pir Âdil
Çelebi zamanına kadar tam bir disiplin içine alınmış, sıkı bir nizama bağlanmış; yapılması öğrenilir ve
öğretilir olmuştur.
Mevlâna’nın ilkelerinden ve İslam inancına getirdiği yorumdan Mevlevi tarikatı doğmuştur.
Fakat Mevlana bir tarikat kurucusu değildir. Mevlevilik onun ölümünden sonra oğlu Sultan Veled ile
halifesi Hüsamettin Çelebi’nin birlikte oluşturdukları bir örgütlenmeye göre kurulmuştur. Mevleviler
Kurtuluş Savaşı‘nın en büyük destekçileri arasındaydı. Yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası ile
ödüllendirildiler.

SEMAZEN KIYAFETİNİN ANLAMI:
Semazenin üstündeki beyaz kıyafete ” Tennure” denir. Kefeni simgeler.
Başındaki sarık “Sikke” dir. Mezar taşını simgeler
Bunların hepsi size ölümü anlatabilir. Ancak Semah ölümü değil yaşamı, tekrar doğmayı
anlatır. Suretlerden âleminden, hakikat âlemine geçmeyi anlatır.
Semah için meydana çıkan Semazenlerin üzerinde siyah bir hırka olur. Hırkanın anlamı
mezardır. Bunu çıkartıp başlarlar. Yani yeniden doğuş.
Semaya başlama amaçlarının İnsan-ı Kâmil olmaktır. Anlamı “hakka ulaşmış insan” demektir.
Semah yaparken 4 kere selam verilir. Bu İnsan-ı Kâmil olma yolundaki 4 mertebeyi, kapıyı
temsil eder.
Bunlar: 1-Şeriat 2- Tarikat 3-Marifet 4-Hakikat kapısı.
Mevlevilikte bu dört kapıdan geçmeden kâmil insan olunmaz.
Semazenlerin sağ eli göğe, sol eli yere bakar. Bunun anlamı sağ eli Hak ‘tan alır, yere
dönük sol elle halka verir.
Bu şekilde yeniden doğuş tamamlanmış olur. Tabi ilahi doğuş.
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RUHUN SESLENİŞİ:
NEY
Ney neyi temsil ediyor?
Mevlânâ’nın eserlerinde geçen ney, aslında “insan-ı kâmil”i temsil etmektedir. Sazlıktaki bir
kamışın ney hâline gelene kadar geçirdiği devreler, insanın olgunlaşmasını, yani “nefsi tezkiye ve kalbi
tasfiye” basamaklarını ifade eder.
Ney başlangıçta kamış olarak bulunduğu sazlıktan ayrılmış ve bu ayrılık, onun nasıl acı acı
feryadına sebep olmuşsa; ruhlar âleminden gelip balçıktan yaratılmış bedene, yani ten kafesine
giren “kâmil insan”da da o rûhânî âleme hasret başlamıştır. Bu hasreti; riyâzât (nefsi terbiye),
murâkabe (çile doldurma), tefekkür (düşünce), ilâhî aşk ve çilelerle yoğrulan insan olgunlaşır, seviye
bulur; nihâyet “kâmil” hâle gelir.
Sazlık içindeki kamışlar arasından çıkarılan ney, usta bir el tarafından usûlüne uygun şekilde
kesilir. İçi boşaltılıp, kurutulur. Daha sonra, ateşle delinerek baş ve son kısmına demir boğumlar
yerleştirilir. Bir müddet bu hâlde bekledikten sonra ney; neyzenin nefesinden üflenen tatlı esinti ile
dinleyenlerin kalbî seviyelerine göre güzel sesler, hayret ve hikmetler yaymaya başlar.
Mevlânâ hazretleri, “Ney”in, insanların kalplerine göre farklı tesirler meydana getirdiğini, yine
onun dilinden şöyle anlatmaktadır:
“Ben her cemiyette, her mecliste inledim, durdum. Kötü huylu olanlarla da, iyi huylu olanlarla
da düşüp kalktım. Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu. Fakat içimdeki esrârı araştırmadı.”
Mevlânâ hazretleri, başka bir beytinde, kendi sırlarını paylaşabileceği, kâmil bir insan arayışını şöyle
dile getirir: “İçimi dökecek, beni anlayacak bir kişinin hasretiyle gidiyorum!..”
Pek çok sanat gibi, mûsikî de insanoğlundaki doğuştan özelliklerini ortaya çıkarma
şekillerinden biridir. Dolayısıyla onun da diğer özellikler gibi ne tamamen reddi ve ne de olduğu gibi
kabulü mümkündür. Ancak insanda meydana getirdiği tesirler ve uygulayış şekilleri düşünülerek hayır
veya şerde kullanılmasına göre etki gösterebilir.
“Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor:
Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın… herkes ağlayıp inledi.
Ayrılıktan parça parça olmuş, kalb isterim ki, iştiyak derdini açayım.
Aslında uzak düşen kişi, yine vuslat zamanını arar”
Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür, aşk coşkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür.
Ney, dosttan ayrılan kişinin arkadaşı, haldaşıdır. Onun perdeleri, perdelerimizi yırttı.
Ney gibi hem bir zehir, hem bir tiryak, ney gibi hem bir hem dem, hem bir müştak kim gördü?
Ney, kanla dolu olan yoldan bahsetmekte, Mecnun aşkının kıssalarını söylemektedir.
Bu aklın mahremi akılsızdan başkası değildir, dile de kulaktan başka müşteri yoktur.
Derleyen: Işın Gültutan (Kasım-2018)

Kaynaklar: Mesnevi- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Çeviren: Veled Çelebi -İzbudak)
http://konyakutup.gov.tr
http://www.mevlana.com
https://www.turkedebiyati.org
https://www.yeniakit.com.tr
https://www.semazenekibi.com
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HABERLER
KASIM AYI ETKİNLİKLERİMİZDEN

İstanbul Bilyay Vakfı Başkanı
Sayın Tülin Etyemez Schimberg
Kasım ayında Derneğimize konuk olarak
Salı Konferansımızı gerçekleştirdi.
Değerli paylaşımlarıyla
İzleyicileri büyüleyen
Sayın Tülin Etyemez Schimberg’e
Teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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İlahi Nizam ve Kâinat Kitabı Kavram Çalışması
03.01.2019 Perşembe başlıyor.
Dr. Bedri Ruhselman'ın 1959 yılında gerçekleştirdiği devre sonu bilgisi niteliğinde bir spiritüel çalışma
olan İlahi Nizam ve Kainat'ın içinde geçen kavramlara daha derinden bakıyor ve inceliyoruz.
Üç ay boyunca her Perşembe kitapta geçen bir kavram üzerinde tek tek durularak çalışma yapılacak
ve kitabın anlaşılması kolay hale gelecektir.
İlahi Nizam ve Kainat’taki bilgileri özümseyerek okuma ve anlama gayretini hep birlikte yaşayalım
istiyor ve bu duygu ve düşünceyle herkesi aramızda görmeyi diliyoruz.

PEKİ KİTAPTA HANGİ BİLGİLERİ BULACAĞIZ?
-Madde ve ruhtan başlayan bitmeyen bilgi yağmuru -Zamanın ve evrenin yapısının yeni tanımı
-Vicdan ve nefsaniyet mekanizması nasıl işler?
-Düalite ve değer farklanması nedir?
-Rüyaların, uykunun ve medyumluğun mekanizması -Bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı ne demektir?
-Bireysel ve toplumsal planların fonksiyonları nelerdir? -Milletlerin kuruluş amacı nedir?
-Vazife Planı’na hazırlanış nasıl olmaktadır.
-Dünya üstü alemlerde zaman nasıl işler?
-Mu uygarlığı neden battı?
-Kanser hastalığı neden arttı?
-Küresel ısınma, seller ve depremlerin işaretleri
-Doğal olaylarının öğrettiği ruhsal dersler?
-Ölüm nedir ve ölümden sonraki aşamalar nelerdir? -Sevgi Planı nedir? Cennet sembolizmi
İLAHİ NİZAM VE KÂİNAT HAKKINDA KISA BİLGİ:
1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Planı’ndan gelen bilgiler, Dr. Bedri Ruhselman
tarafından düzenlenmiş, noter ve banka kasalarında uzun yıllar boyunca saklanmıştı. Zamanı geldiği
için açıldı ve orijinaline sadık kalınarak yayınlandı. İlâhî Nizam ve Kâinat adı altında kitaplaştı.

Ruh kavramına, ruhun iradi eylem haline, zaman anlayışına, ruhsal alemin plansal organizasyonuna,
maddenin yapısına, fizik ve kuantum bilimine şu ana kadar olan bilgilerden farklı yaklaşımlarda
bulunan, ölüm anına ve sonrasına yaklaşımları farklı bir şekilde açıklayan ve önümüzdeki dönemlerde
tüm dünya insanlığını bekleyen hem fiziki, hem manevi, hem ruhsal değişimleri ortaya koyan ve
öngörülerde bulunan bu kitapta okuyucular, kendi varlıklarına bambaşka bir yaklaşımla ve ruhsal
gerçeklerle karşılaşacaklar.
24

2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği

RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ

Aralık 2018

ETKİNLİKLER
İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği
Yer: 1456 Sk No:92 Yaşar Apt.Kat:4 Dai:7 Alsancak/İzmir
Etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız:
www.irad.org
www.facebook.com/irad1990/
www.instagram.com/iraddernek/
adreslerini takip ediniz.

Tarih:06 Aralık 2018-19.00-21.30
Konu: Kuantum Bilinç ve Holarşi
Konuşmacı:Bülent Kantar

Tarih:04 Aralık 2018-19.00-20.30
Konu: Bilgi Kaynağı Medyumluk
Konuşmacı:OyaEmir
Tarih:18 Aralık2018-19.00-20.30
Konu:Kalbin Bilgeliği
Konuşmacı:Sonay Sunucu

Salı Konferanslarımız halka açık ve katılım
ücretsizdir.

Tarih:13Aralık 2018-19.00-21.30
Konu:Kendini Bilmek
Konuşmacı:Rahmi Çevik
Tarih:20 Aralık 2018-19.00-21.30
Konu: Yüksek Bilinç
Konuşmacı:M.Tevfik Arpacı

Perşembe İleri Seviye Çalışma için katılım
sınırlıdır.
Kayıt yaptırılması gereklidir.

Salı ve Perşembe etkinlikler Saat 19:00'da başlamaktadır. Geç kalınmaması rica olunur.
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere... Esenlikler dileriz.
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Siz Okuyucularımıza E-Bültenimiz aracılığıyla,
lineer zaman üzerinde gelecek olan
2019 yılınızı Tebrik ediyor,
Yeni Farkındalıklara,
Yeni umutlara,
Yeni anlayışlara,
Olanları keşfetmeye,
İçsel Hazinelerimizi kullanmaya,
Ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
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