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Sevgili Dostlar
Bu sayýda önemli bir konudan, ümitten bahsediyoruz.
Ümit hayatýmýzýn kuvvet merkezidir. Hepimizin ümit
etmeye ihtiyacý var. Olmasýný istediðimiz þeyleri
inanarak ümit etmek, onlarýn gerçekleþmesini
kolaylaþtýrýr. O bakýmdan ümit hakkýndaki yazýyý
dikkatle okumanýzý tavsiye ederiz.
Hayatýmýz akýp gidiyor. Onun iyi gitmesini, güzel
gitmesini saðlamak bizim elimizdedir. Ýyi ve güzel
gittiði zaman mutlu oluruz ve baþarýya ulaþýrýz. Dünya
hayatýmýz bir yýðýn çaba ve gayretle oluþur. Baþarýlý
olursak seviniriz ve iþlerimiz yoluna girer. Biz dünyada
ne derece baþarýlý olursak, kazancýmýz o kadar büyük olur.
Hayat bizim için akýp giden bir nehir gibidir. O nehrin sulayacaðý yerlerden
mahsul ve bereket fýþkýrýr. Bu nehri devamlý gür ve akar tutmak bizim elimizdedir.
Ne kadar gür ve akar olursa, elde edeceðimiz mahsul o kadar büyük olur. Bu da
bizim kazancýmýzdýr.
Hayatýmýza her zaman dikkat etmek ve önem vermek zorundayýz. O zaman mutlu
oluruz, baþarýlarýmýz ard arda gelir. Biz hem kazanýrýz hem de seviniriz. Sevincimiz
baþarýmýzdan ve kazancýmýzdan gelir.
Hayat bizim için bir mücadele yeridir. Orada her þeyi iyi düþünmek ve doðru
yapmak zorundayýz. Çoðu kiþi bunlarý düþünmeden, hayatý bir uykuda gibi yaþar,
ya baþarýlý, kazançlý olur ya da zarara uðrar, baþarýya ulaþýrsa sevinir, zarara uðrarsa
üzülür. Ama insan önceden baþarýlý olmayý istemek ve o yönde çaba harcamak
zorundadýr. Hayatýný dikkatle ve bilerek yaþayanlar, mutlaka baþarýlý olurlar ve
sevinirler. Hayat öyle bazýlarýnýn zannettiði gibi, kendiliðinden akýp gitmez. Bunun
için dikkat, baþarýnýn þartlarýný iyice düþünmek ve yaþamý bilgiyle yaþamak gerekir.
Hiçbir þey kendiliðinden olmaz. Dikkat, gayret, bilgili çaba ve ümit gerekir. Yani
b a þ a r ý l ý o l a c a ð ý m ý z a i n a n m a k v e h a y a t ý ö y l e d ü z e n l e m e k g e r e k i r.
Her adýmýn bir bilgisi vardýr. Onu iyi bilmek ve güzel uygulamak gerekir. Nasýl
baþarýlý olunur, nasýl iyiye gideriz ve kazanýrýz? Bunlar rastgele olmaz. Bilgiyle
yürümekle gerçekleþir. Hayatýmýz bizim her þeyimizdir. O bize baþarý ve kazanç
yahut baþarýsýzlýk ve zarar verir. Her adýmý dikkatle atmak ve her þeyi en ince
ayrýntýsýna kadar düþünerek baþarýlýr ve kazanýlýr.
Baþarýlý olmanýn da bir bilgisi, yollarý, usulleri vardýr. O bilgiyi iyi bilir, iyi uygularsak
baþarýlý ve mutlu oluruz. Baþarýsýzlýk o bilgiyi uygulamamaktan gelir. Baþarýnýn
bilgisini öðrenerek onu dikkatle uygulamanýzý tavsiye ederiz. Ve size büyük baþarýlar
dileriz.

En Derin Sevgilerimle
Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU
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Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

Sancýlý günler geçecektir...
Yeni doðumlar, yeni nesiller
geleceðimiz için ümit kaynaðýdýr.

Sevgi Dünyasý
Ümit, bir insanýn geleceðe olumlu bir
düþünceyle bakmasýdýr. Bir þeyin olmasýný
isteyen, bunu çok arzu eden insan,
geleceðe ümitle bakar. Ümit gönlümüzün
ateþleyicisidir, gönlümüz ümitle alevlenir
ve yoluna girer.
Ümit karamsar düþüncelerin atýlmasýdýr. Ümit ettiðimiz þeyin olmasýný
bütün kalbimizle isteriz. Onun olmamasý
bizi üzer, olmasý sevindirir. Ümit gönlümüzün bir hedefe istekle baðlanmasýdýr.
O hedefin gerçekleþeceðine candan inanmamýz, onun olmasý için çaba harcamamýzdýr. Ümit eden insan karamsar
düþünceleri atar ve ümit ettiði þeyin
olmasý için bütün enerjisini harcar.
Ümit gönle heyecan veren, geleceðe
þuurlu bakmamýzý saðlayan bir ruh halidir.
Ümit eden insan mutludur, ümit ettiði
þeyin olacaðýný bilir, arada olmamasý
ihtimalini düþündüðü zaman üzülür,
olmasýný ister ve bu yönde bütün çabasýný
harcar.
Ümidin az, çok, orta gibi çeþitli
dereceleri vardýr. Ümidin gerçekleþmesi,
ona olan isteðimizin fazlalýðý ile
orantýlýdýr. Yani ümit ettiðimiz þeyi çok
istersek, onun gerçekleþmesi kolay, az
istersek veya olacaðýndan þüphe edersek,
onun olmasý þüphelidir.
Ümit ettiðimiz þeyi biliriz ve
ümidimizin nasýl gerçekleþeceðini de
biliriz. Onun için bu yönde düþünerek,
bu yönde gönlü hazýrlamak þarttýr.
Düþüncemizi ve gönlümüzü hazýrlamak,
bu yönde hep olumlu düþünmekle
gerçekleþir. Ümit ettiðimiz þeyin
olacaðýndan emin olmamýz lâzýmdýr, o
mutlaka olacak ve gerçekleþecektir. Bu
düþünce ve bu inanç bizi aktive eder.
Olacaðýna inanmamýz, o yönde çaba
harcamamýzý saðlar. Ýnancýmýz kuvvetli
ise, inandýðýmýz, olmasýný istediðimiz þey
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hususunda çok çaba harcarýz.
Gerçek inanmak için, inanacaðýmýz
gerçeði çok etraflý düþünmemiz þarttýr.
Onun gerçekleþmesi için yapmamýz
gereken hareketleri, önceden hesap
etmemiz icap eder. Ümit bizi doðru bir
hedefe baðlar. O hedefi gerçekleþtirmek
için, bütün gücümüzle çaba harcamamýz
gerektiðini biliriz. Böyle çaba harcanan
ümitler mutlak gerçekleþir.
Ümit ettiðimiz þeye el ucuyla baðlanmamamýz, onu bütün varlýðýmýzla
istememiz gerekir.
Ümit, hayatýmýzýn hareket merkezini
hazýrlar. Ümidimiz kuvvetli ise, onun
olmasý için bütün varlýðýmýzla harekete
geçeriz. Ümidin kuvvetli olmasý, ümit
ettiðimiz þeye candan inanmamýz, o
gerçekleþtiði zaman kazanacaklarýmýzýn
neler olacaðýný iyice düþünmemiz
demektir. Ümit hayatýmýza hýz veren bir
etkendir.
Ümit bizi ateþler. Olmasýný istediðimiz
þeyi daha da çok gönülden isteriz. O
yöndeki çabamýz da öylesine çoðalýr. Bu
yüzden düþüncelerimizi hazýrlamalýyýz:
Olduðu zaman kazanacaklarýmýz nelerdir?
Olmadýðý zaman neler kaybedeceðiz?
Bunlarý etraflýca düþünerek, ümit ettiðimiz
þeyin hayatýmýzdaki önemini iyice
belirlememiz gerekir. Sonra olumlu
yöndeki düþüncelerimizi artýrmamýz,
onlar üzerinde daha çok durmamýz, yani
ümidimizin gerçekleþtiði zamanki
kazançlarýmýzý daha çok düþünmemiz
gerekir.
Hayatýn merkezi olarak ümit, insaný
daha istekli, daha coþkun bir hale getirir.
Bu haldeyken hayat daha parlak, daha
cazibelidir. Gelecek ümit doludur. Her
günümüzü ayrý bir heyecanla yaþarýz.
Hayatýmýz monoton olmaktan çýkar, daha
çekici ve daha etkileyici olur.
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Ümit, bir insanýn geleceðe olumlu bir
düþünceyle bakmasýdýr. Bir þeyin
olmasýný isteyen, bunu çok arzu eden
insan, geleceðe ümitle bakar. Ümit
gönlümüzün ateþleyicisidir, gönlümüz
ümitle alevlenir ve yoluna girer.
Ümit karamsar düþüncelerin
atýlmasýdýr. Ümit ettiðimiz þeyin
olmasýný bütün kalbimizle isteriz. Onun
olmamasý bizi üzer, olmasý sevindirir.
Ümit gönlümüzün bir hedefe istekle
baðlanmasýdýr. O hedefin
gerçekleþeceðine candan inanmamýz,
onun olmasý için çaba harcamamýzdýr.
Ümit eden insan karamsar düþünceleri
atar ve ümit ettiði þeyin olmasý için
bütün enerjisini harcar.
Ümit gönle heyecan veren, geleceðe
þuurlu bakmamýzý saðlayan bir ruh
halidir. Ümit eden insan mutludur, ümit
ettiði þeyin olacaðýný bilir, arada
olmamasý ihtimalini düþündüðü zaman
üzülür, olmasýný ister ve bu yönde bütün

çabasýný harcar.
Ümidin az, çok, orta gibi çeþitli
dereceleri vardýr. Ümidin gerçekleþmesi,
ona olan isteðimizin fazlalýðý ile
orantýlýdýr. Yani ümit ettiðimiz þeyi çok
istersek, onun gerçekleþmesi kolay, az
istersek veya olacaðýndan þüphe
edersek, onun olmasý þüphelidir.
Ümit ettiðimiz þeyi biliriz ve
ümidimizin nasýl gerçekleþeceðini de
biliriz. Onun için bu yönde düþünerek,
bu yönde gönlü hazýrlamak þarttýr.
Düþüncemizi ve gönlümüzü
hazýrlamak, bu yönde hep olumlu
düþünmekle gerçekleþir. Ümit ettiðimiz
þeyin olacaðýndan emin olmamýz
lazýmdýr, o mutlaka olacak ve
gerçekleþecektir. Bu düþünce ve bu
inanç bizi aktive eder. Olacaðýna
inanmamýz, o yönde çaba harcamamýzý
saðlar, inancýmýz kuvvetli ise,
inandýðýmýz, olmasýný istediðimiz þey
hususunda çok çaba harcarýz.

Deðerli okuyucularýmýz,
Zor bir yýlý geride býraktýk. Türlü mücadeleler verdik.
Çalýþtýk, didindik. Gönlümüzün türlü misafirleri oldu:
hüzün, acý, kaygý, keder, mutluluk, heyecan ve coþku.
Her an kendini yeniden doðuran yaþamýn içinde
düþüncelerimize ve duygularýmýza can katmaya çalýþtýk.
Yeni yýla adým atacaðýmýz 31 Aralýk günü,
biteviye akýp gidecek günlerin önünde ufak bir istasyon.
Durup yeniden kendimize ve çevremize bakacaðýmýz
belki de seçimlerimizi yeniden gözden geçireceðimiz
bir deðerlendirme sunabilir bize. Yeni bir yýl; yenilenme, yenileme,
gönüllere girme, sevme, sevilme,
yaþamýmýza farklý bir lezzet katma
kararýný almamýza vesile olabilir.
Yeni yýlda içimizdeki neþe ve coþku ateþinin küllenmesine izin
vermeyelim. Onu, güzel gözlerimizle çevremize
gerçekçi bakarak, olumlu düþünerek, olumsuz ve sevgiden uzak
duygu ve düþüncelere yer vermeyerek çoðaltalým.
Yepyeni bir yýlda geçmiþin süzgecinden geleceðin tanelerini,
gönlümüzün özünden ise mutlu yarýnlar çýkarabilmeyi diliyoruz.
SEVGÝ DÜNYASI
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Kendini Kurtarmak
Psikolog Güngör Özyiðit

Düþünmek, gerçeði gerçekten istemek,
gönlü arýtmak ve beþ basamak (iyilik,
doðruluk, çalýþmak, bilgi ve sevmek. Bu
ilkeleri baþarý ile uygulayan kimse hayatýný
rayýna oturtmuþ olur. Artýk o, almasýný ve
vermesini bilendir. Doðruda ve iyide
olandýr. Sema eden Mevlevî misali bir eliyle
aldýðýný ötekiyle verendir...

Eflâtuna göre dünya bir tutuklular
evidir. Ýnsan bu dünya maðarasýnda eli kolu
baðlý, arkasý ýþýða dönük bir durumdadýr.
Dýþarýdaki varlýklarýn gölgesi maðara
duvarýna vurmakta, insan da gerçek diye
bu gölgeleri seyretmektedir. Ne var ki
gölgeden gerçeðe geçmek, tutsaklýktan
özgürlüðe sýçramak insanýn elindedir. Ýnsan

Sevgi Dünyasý
dilerse kendini kurtarabilir. Bunu da
doðuþtan beraberinde getirdiði akýl ve
düþünme yetisi sayesinde baþarýr.
Dinler de aþaðý yukarý buna yakýn bir
yorumla, insanýn geçici bir süre için
dünyaya düþtüðünü, bir süre meþakkat
çekeceðini belirtir. Ve insan ancak aklýný
kullanýr da kendini Tanrý buyruðuna teslim
ederse yeniden yitirdiði cennete kavuþabilir
veya Onun katýndaki yüce yerini alabilir
der.
Bu durumda insana düþen görev,
gölgelerin ardýndaki gerçeðe varmak,
böylece kendini kurtarmak ve dolayýsýyla
baþkalarýnýn kendilerini kurtarmalarýna
yardýmcý olmaktýr. Ama önce gerçek nedir
ve o nasýl elde edilebilir?
GERÇEK SÜKÛTTUR
Gerçeði bulmak uðruna Hintli bir üstadýn
dizi dibinde ve hizmetinde bir genç, yýllar
yýlý sessiz bir Buda heykeli gibi duran
üstadýna bir gün dayanamayýp sorar:
Üstadým, gerçek nedir? Sessizlik
bozulmaz. Belki duymamýþtýr diye sorusunu
yineler. Üstat, yine ayný Buda heykeli
sessizliðini sürdürür. Gerçeði ille üstadýn
dilinden duymak isteyen genç, üçüncü kez
sorar: Üstadým, lütfen söyler misiniz,
gerçek nedir? Ve nihayet üstat konuþarak,
sessizliði durmadan bozan, bu aceleci ve
sabýrsýz öðrencisinin sorusunu yanýtlar:
Söyledim ama anlamadýn: Gerçek
sükuttur. Ve genç sorusunun utancý ile
birlikte yeniden gömülür sessizliðe. Gerçeði
söylenecek bir sözde deðil de, sessizlik
içinde düþünerek, kendi gönlünde bulmak
üzere.
GERÇEK SÖZDE DEÐÝL ÖZDE
Özellikle batýlýlar gerçeði hep sözde,
kelimede ve kitaplarda araya gelmiþlerdir.
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Oysa o, sözde deðil özdedir. Söz gerçeði
deðil, ancak ona giden yolu gösterebilir.
Ve ona aklýn yanýna gönlü de katýp, bilgiyi
sevgiyle sarmalayýp öyle varýlýr. Yeter ki
insan onu içten istesin. Çünkü gerçek, onu
gerçekten isteyenin hakkýdýr. Yine Hintli
bir üstatla çömezin öyküsü bunu gayet güzel
belirtir. Gerçeði yeterince istediðini sanan
çömez, yýllar geçtiði halde dilediðine
kavuþamadýðý için üzülür. Ýçinde derin bir
sýzý, yoksa boþuna mý bekliyorum diye
düþünür bazý bazý. Üstadý da onun
düþüncelerini ve geçirdiði durumu bilir,
fakat hiç belli etmez. Günün birinde, birlikte
bir havuz kenarýnda otururlarken, üstat,
tuttuðu gibi havuza atar talebesini. Yüzme
de bilmeyen genç, çýrpýnýr durur bir süre,
batar çýkar, nefes alabilmek için tüm gücünü
harcar. Nihayet takati tükendiðinde, üstadý
elini uzatarak tutar çeker dýþarý. Ve can
pazarýnda gözü dört açýlmýþ talebesine
anýnda dersini vererek Ýþte der Biraz
önce, boðulmamak için nefes almayý
istediðin ölçüde gerçeði istemezsen, ona
eremezsin.
Tanrýnýn düzeni böyle, her þey emek
karþýlýðýnda. Çalýþýp çabalamadan hazýra
konmak yok. Gülyüzlüler, yol göstericiler
denizlerdeki fenerler gibidir. Yolu iþaret
ederler, nereden gidilmesi gerektiðini
gösterirler ancak. Yol almak ise bize düþer.
Gerçek, öyle emeksiz, kolayca alýnýverecek
bir þey olsaydý, gülyüzlülerin bile
yakýnlarýndan bunca yoldan çýkan, sapan
ve þaþan olur muydu? Onlar ki, nice
mucizelere tanýk oldular, gülyüzlülerin
dilinden en güzel sözleri iþittiler,
davranýþlarýnda sözlerinin örneklerini
gördüler. Ama üzerinde yeterince
düþünmedikleri, gönüllerini arýtýp, gerçeði
gönülden istemedikleri için bir süre sonra
çizgiden çýktýlar ve sapýklardan oldular.
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DÜÞÜNMEK VE ÝNANMAK
Boþuna denmemiþ düþünmek en büyük
ibadettir diye. Çünkü düþünmek sayesinde
gerçekleri görür ve yine düþünme yoluyla
bu bilgileri ruhumuza benimsetir, yani inanç
haline getiririz. Bir bilgi düþünme yoluyla
akýl ve mantýk süzgecinden geçerek doðru,
yararlý, lüzumlu ve zorunlu yargýlarýný
almýþsa, o bilgi özümsenmiþ, inanç haline
g e l m i þ d e m e k t i r. A r t ý k i n s a n ,
davranýþlarýnda O inancýn dýþýna çýkamaz.
Ýnanç bir enerjidir ayný zamanda. Çünkü
bilginin kendisi bir kudret ve enerjidir Bir
bilgiyi benimsemek, kendimize maletmek,
yani inanmak, ruhumuza o bilgi enerjisini
katmak demektir. Nitekim ancak bildiðimiz,
inandýðýmýz þeyleri güçlü ve sürekli olarak
yapabiliriz. Ýnanç haline gelmemiþ bilgi ise
eðretidir, yük bilgidir. Onun sadece
taþýyýcýlýðýný yaparýz. Ne bizim, ne de bir
baþkasýnýn iþine yaramaz. Bu nedenle. Siz
inanmazsanýz, bütün söylenenler, boþluða
atýlmýþ birer söz demetinden ibaret kalýrlar
denmiþtir. Gerçekten inanç, yükselmek için
ruhumuza taktýðýmýz kanatlardýr.
Ýlerlememiz ve geçireceðimiz deneyler
inançlarýmýzla doðrudan ilgilidir. Ýnsan
inandýðý bilgilerin ýþýðýnda ve inandýðý
þeylerin deneylerini yaþar. Öyleyse
inandýðýmýz þeyler ne derece üstünse,
yapacaðýmýz deneylerin kalitesi de o derece
üstün olur. Dolayýsýyla elde edeceðimiz
yeni bilgilerle aklýmýz geliþir, aklýmýz da
ruhumuzu terbiye ederek, bu yeni bilgileri
benimsenmesini saðlayarak onu yüceltir.
Demek ki, inandýk deyince, öyle
býrakýlýverilmiyoruz. Deneniyoruz.
Sýnanýyoruz, ince eleklerden geçiriliyoruz
Verilen veya alýnan bir bilgi, benimsenip
uygulanmak içindir. Ta ki bize ve
baþkalarýna bir yararý olsun. Ýþte ilk önce
bunun denemesi yapýlýr. Ve olaylarýn

aynasýnda inanýp inanmadýðýmýz, veya ne
derece inandýðýmýz bize gösterilir.
Ýnsanýn tuhaf taraflarýndan biri de,
bildiklerinin yanýnda, bilmediklerinin
peþinden daha çok koþmasýdýr. Elinin altýnda
yapmasý gereken þeyleri býrakýr da, en
olmayacak, boyunun uzanamayacaðý
konular peþine takýlýr, onlarla oyalanýr ve
boþuna vakit kaybeder. Bir zamanlar Ýslâm
bilginleri arasýnda en önemli konu, Kuran
ezeli mi, yoksa sonradan mý yaratýldý
sorunuymuþ. Bunun için Müslümanlar
birbirine girmiþ, birbirlerine olmadýk
iþkenceler etmiþ. Kuranýn dostça, kardeþçe
geçinmeyi öðütleyen kurallarý apaçýk
ortadayken, en soyut, bizi doðrudan
ilgilendirmeyen bir konu için birbirlerine
düþmüþler. Kuran ezeli olmuþ veya sonradan
yaratýlmýþ, bize ne yani. Ne kazancýmýz var
bizim bundan. Hani bilirsiniz, Ýstanbulun
fethinde Bizansýn papazlarý da kilisede
melekler diþi mi, erkek mi onu
tartýþýyorlarmýþ.
BÝLMEK VE YAPMAK
Nedense gerçeði hep kendi dýþýmýzda,
baþka yerlerde, havalarda aramýþ durmuþuz.
Her þeyi kendimiz için aradýðýmýz halde,
en çok kendimizden kaçmýþýz. Çünkü ara
sýra gerçek benimizle göz göze
geldiðimizde, kendimizin hiç de öyle
sandýðýmýz veya çevreye göründüðümüz
gibi olmadýðýný görmüþüzdür. Yalanlar
dolanlar, ihmaller, nice küçüklükler,
kýskançlýklar, çekemezlikler, kinler, nefretler
ve daha kim bilir neler... Bu bize dayanýlmaz
bir acý vermiþtir. Böylece, kendimizi olduðu
gibi görmek acýsýna katlanmak ve
kötülükleri bir bir düzeltmek zahmetine
girmektense, daha kolay yolu seçmeyi,
kendimizden kaçmayý yeðlemiþiz. Gerçek
aslýnda son derece sadedir, içimizde ve
günlük yaþayýþýmýzdadýr. Onu oradan baþka
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yerde aramak, kendimizi kandýrmak,
yapmamýz gereken görevden kaçmaktýr.
Bir bilgeye yaþama sanatýnýn sýrrýný
sormuþlar. Þöyle açýklamýþ: Kýþýn evinizi
sýcak görünecek þekilde düzenleyin; yazýn
serin görünmesini saðlayýn. Suyu gerektiði
gibi kaynatýn ve çaya lezzet verin!
Dinleyenlerin Fakat bunlarý herkes
biliyor! demeleri üzerine bilge Bunlarý
yalnýz bilen deðil, ayný zamanda yapan
adam ortaya çýktýðýnda, ben gider, öðrencisi
olmak üzere dizlerinin dibine otururum.
demiþ.
Halil Cibranýn Hak Erenler
kitabýndaki velî, sonsuz yolculuða yelken
açmadan hemen önce halkýný geniþ bir
meydanda toplayarak, gerçekleri son bir
kez hepsinin huzurunda dile getirir. Halkla
arasýnda nefis bir diyalog kurulur. Halktan
biri öne çýkarak Bize der Sevgiden söz
et. Ve baþlar velî, söz tespihine gerçekleri
inci gibi dizmeye. Bir diðeri Bize evlilikten
söz et der. Bunu Alýþveriþ hakkýnda ne
dersin? diyen biri izler. Çocuklardan,
eðitimden, çiftçilikten, vermekten, adaletten
ve daha günlük hayatýn türlü sorunlarýndan
söz edilir. Konuþmanýn sonuna doðru biri
Bize dinden bahset deyince veli þaþýrarak
Ben size deminden beri dinden baþka
neden söz ettim ki der ve devam eder:
Siz zamanýnýzý, bunlar Tanrýnýn saatleridir,
bunlar bizim saatlerimizdir diye ayýrabilir
misiniz? Öyleyse din, yaþadýðýmýz hayat
ve tüm davranýþlarýmýzdýr. Her an Tanrý
huzurunda Olduðunun bilincinde, öylesine
titiz, doðruyu gözeterek temiz bir hayat
yaþamaktan daha güzel bir din olur mu?
Düþünmek, gerçeði gerçekten istemek,
gönlü arýtmak, inanmak ve beþ basamak.
Bunlar gerçek yolcusunun uymasý gereken
deðiþmez ilkeler. Söz konusu ilkleri baþarý
ile uygulayan kimse, bir alýþ-veriþ demek
olan hayatý tam rayýna oturtmuþ olur. Artýk
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o almasýný ve vermesini bilendir. Doðruda
ve iyide olandýr. Sema eden Mevlevî misali
bir eliyle aldýðýný ötekiyle verendir.
Bugün antropoloji de total insaný, tam
insaný, çevreden aldýðýný, kendinden de bir
þeyler katarak yine çevreye verendir diye
tanýmlýyor. Almasýný bilmek, sevmek ve
gönülden vermek, galiba gerçeðe ermiþ
kiþinin en belirgin özelliði oluyor. Ve gerçek
yolu iþte böyle sevenlerin, sevgiyle
verenlerin nuruyla aydýnlanýyor. Vaktiyle
Buda isimli bir film görmüþtüm. Anfi
þeklinde bir açýk hava tapmaðýnda Buda
her gece öðretisini açýklýyor ve insanlar
akýn akýn ellerinde mum onu dinlemeye
geliyorlar. Ýhtiyar ve yoksul bir kadýn vardýr.
O da Budayý dinlemeyi çok ister. Parasýný
sayar, hepsi bir mum alacak kadar ancak.
Bütün parasýný muma verir ve gider
tapýnaktaki yerini alýr. Tapýnak Budayý
dinlemek için gelenlerle doludur. Ve her
birinin önünde bir mum yanmaktadýr.
Yüksek bir yerde baðdaþ kurmuþ oturan
Buda, sakin ve sevgi dolu bir sesle
konuþmaya baþlar. Her þey susmuþ, kulak
kesilmiþ, onu dinlemektedir. Derken bir
rüzgâr çýkar aniden. Giderek artar, fýrtýnaya
dönüþür. Mumlar bir bir söner. Yalnýz iki
mum yanýk kalmýþtýr. Budanýn, bir de onu
dinleyen ihtiyar ve yoksul kadýnýn. Çünkü
gönülden verenin verdiði gerçek devadýr.
Ve öylelerinin mumu rüzgâra raðmen
yanmakta devam eder.
Kendini kurtarmanýn yollarýný kaba taslak
göstermeye çalýþtýk. Biliyorum, kendini
kurtarmak konusunun müþterisi daima az
olmuþtur. Bunun yanýnda dünya her devirde,
kendinden baþkasýný kurtarmak isteyen
havarilerle dolup taþmýþtýr. Oysa baþkalarýný
kurtarmanýn yolu da kendini kurtarmaktan
geçer. Yoksa þövalye olmadan, okuduðu
þövalye kitaplarýnýn etkisiyle, þövalyeliðe
kalkýþan Don Kiþottan farkýmýz kalmaz...

Endiþeler Yersiz
Korkular Boþuna
Özenç Kayserilioðlu

Yeni yýlda ümitle ve neþeyle iþte yine
birlikteyiz. Ýçimizde bir heyecan, telâþsýz
kýpýrtýlar, bir kabýna sýðamamak hali var.
Sanki bir þeyler doldu, doldu da, ha taþtý
ha taþacak. Sanki bir þeyler doludizgin
kendini koyuvermesin diye zar zor bir
yerlerde tutuluyor.

Hani 1999dan 2000li yýllara girerken
birçoðumuzda tedirginlik, belirsizlik hali,
acaba kötü ne olacak diye endiþe dolu
duygular, hattâ korku vardý. Bunun
sebebini tam çýkaramamakla birlikte sanki
iyi bir þeyler olmayacaðýndan emin
gibiydik. Belki bunda yüz yýlýn ve bin yýlýn
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son senesini deprem felâketiyle kapatmýþ
olmamýzýn etkisi vardý; belki de bir
yerlerden kulaðýmýza çalýnmýþ olan, bu
dönemi iþaret ettiði söylenen, çoðunluðu
yýkýmý, kayýplarý anlatan bazý kehanetlerin
gerçekleþebileceðine dair bir ön kabul
vardý zihnimizin bir köþesinde. Ama
korkunun ecele faydasý yoktur dedik,
baþýmýza gelenlerden yine kendimiz
sorumluyuz dedik, neredeyse felâket
habercilerinin yüzünü kara çýkartmayacak
olaylarla baþ ede ede 3 seneyi geçirdik
tüm dünya ile birlikte.
Artýk iyice öðrenmiþ olmalýyýz ki,
ezilmiþlik ve ihmal edilmiþlik; önem
verilmeyen kalabalýklarý, onlarý ezenleri,
ihmal edenleri, hor ve hakir görenleri,
kendi iþleri için onlarýn iþlerini ve kafalarýný
karýþtýrýp yoranlarý, yerlerinde yakalayacak,
vuracak kadar bilemiþ, yüreklendirmiþ ve
güçlendirmiþtir. Ýyice öðrenmiþ olmalýyýz
ki, bana dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn
fikri çoktan geçerliðini yitirmiþtir. Yýlanlar
her yere sokulmaya, herkese dokunmaya
baþlamýþtýr. Artýk yeryüzünde gideceðim
buralardan diyerek gidilecek, havasý temiz,
insanlarý adil, trafiði düzenli ve bombalarýn
patlamadýðý medeni bir yer arama çabasý
boþunadýr. Belki de ilk defa dertlerimizin
nasýl da birbirine benzediðini, aslýnda
dünyaca sorunlarýmýzýn ortak olduðunu
anlamaya baþlýyoruz yavaþ yavaþ. Eðer
zannýmýz isabetli ise, bu öyle az buz
tecrübelerin sonunda edinilmiþ bir kazanç
deðildir ve çok kýymetli, çok önemli bir
kazanýmdýr.
Bunca ölüm, sýkýntý içinde nasýl ümit
ve neþe olabilir? diye düþünülüyorsa eðer,
iþte tam da bu noktada, bu nedenledir
gelecekten ümitli olmak. Bizlerin
tecrübeleriyle þekillenecek olan sonraki
nesillerin daha iyi bir dünya yaratacaðýna
dair bir ümit ve inançtýr bu. Çünkü gelecek
sadece bizim hayatlarýmýzla sýnýrlý
olmamalý bizler için. O nedenle bu içinde
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olduðumuz yýllarýn, önümüzdeki on, on
beþ senelik dönemin, tecrübeler yaþamýþ,
dünyanýn geleceðinin nasýl olacaðý ve
bunun için ne yapýlmasý gerektiði hakkýnda
fikirleri oluþmuþ akýllarýn ve duygularý
belirginleþmiþ ruhlarýn meyvelerini
vereceði dönem olacaðýný düþünmeliyiz.
Bizler dünyanýn geleceðini hazýrlýyoruz,
baþka bir deyiþle aslýnda, yine kendi geleceðimizi hazýrlýyoruz.
Fikirleri oluþmuþ akýllar, duygularý
belirginleþmiþ ruhlar bir yandan dünyanýn
gidiþinden dersler çýkarýrken, diðer yandan
manevi ve ruhsal bilgilerle de zenginleþmektedirler. Özellikle ülkemizde bu durum
çok etkindir. Çünkü en bozulmamýþ kitaba
sahip mütekâmil bir din olan Ýslâmiyet bu
topraklarda herkesin kolayca ulaþýp
okuyabileceði, anlayabileceði bir þekilde
insana sunulmakta, sonradan üzerine
atýlmýþ çerden çöpten temizlenmeye
uðraþýlmakta, bu güne, zamana uyan
yönleriyle adeta yeniden keþfedilmeye
çalýþýlmaktadýr. Bu, o kitabýn indiði dille
yaþayan ve bununla övünen ýrka mensup
ülkelerin hayal etmeye bile cesaret edemeyecekleri bir akýl özgürlüðünü gerektirir.
Akýl özgürce çalýþmaya alýþýnca, doðru ve
üstün bilgilerle de desteklenmiþse hep
daha iyiyi, daha faydalýyý, daha yeniyi
bulmaya uðraþýr, bu þevkle araþtýrýr,
araþtýrýr. Ülkemizde kýsýtlý sayýda tercüme
edilmiþ olmakla birlikte ruhsal kaynaklý
bilgiler, ulaþmak isteyenlerin rahatça
bulabilecekleri þekilde yayýnlanmakta,
onlarýn araþtýrma alanlarýný geniþletebilmekte, aradýklarýný buldurabilmekte,
dünyada bu konuda neler yapýldýðýna dair
bir fikir sahibi edebilmektedirler. Bu
önemli iki ana damardan, belki baþka yan
kaynaklardan beslenen zihinler dünyanýn
geleceðinin olumlu, barýþ içinde olmasý
için çok deðerli sentezler, sonuçlar
sunabilirler insanlýða. Ülkemiz bu konuda
dünyaya öncü olabilir fikri bile he-
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yecanlandýrýyor insaný. Elbette sonuca
ulaþmak için çalýþmanýn, düþünmenin,
araþtýrmanýn önemini hepimiz biliriz.
Ayrýca öðrendik ki, kavga etmek, kimseye
bir þey kazandýrmýyor, kaybettiriyor;
gücümüzü kavga ederek kaybetmek için
deðil, hayýr ve iyilik ederek bulmak için,
sahip olmak için harcamak insana yakýþan
bir akýllýlýktýr. Biz milletçe bunlarý
yapabilecek güçte olduðumuzu, bunun için
elimizde yeterli birikimimizin, hattâ
zenginliðimizin olduðunu bilmeliyiz. O
zaman üstümüze serpilmiþ topraklarý silkip
ayaða kalkmamýz, her gün sabahtan
akþama kadar televizyonlarda göbek atýp
oynayanlarý, her þey çok mükemmelmiþ
gibi sahte kahkahalar atarak hoplayanlarý, renkli hayatlar yaþadýklarý söylenen
fakir erkekleri kadýnlarý seyretmeyi býrakýp, olumlu ve somut gerçekler üzerinde
düþünmemiz daha da kolay olacaktýr.
Bizler hem dünyanýn hem de aslýnda
kendimizin geleceðini hazýrlýyoruz. Bunu
yalnýzca, ahir zamanýmýzý, yaþlýlýðýmýzý
güven ve huzur içinde geçirmek için
yapýlan, yapýlmasý gereken bir hazýrlýk
olarak anlamak eksiklidir. Her birimiz,
bizler, tek tek birey olarak bizler, sonraki
nesillerde, belki de çok sonraki zamanlardan birinde bu dünyaya tekrar ve tekrar
geleceðiz, gelmek zorunda kalacaðýz, eðer
gereken dersi alýp, imtihanýmýzý baþarýyla
verip sýnýfýmýzý geçemezsek. Kim ne derse
desin, aksini nasýl ispatlamaya çalýþýrsa
çalýþsýn, bu akýl ve mantýk delillerine
dayalý, inkâr edilemeyecek bir gerçektir.
Bazýlarýnýn, bu gerçeðin aslýnda yanlýþ ve
terk edilmesi gereken bir inanýþ olduðunu
belirtmek için söyledikleri gibi, reenkarnasyonun Hint inanýþýndaki tenasühle,
ruh göçüyle uzaktan yakýndan ilgisi yoktur.
Spiritüalizmayla, parapsikolojik olaylarla
ilgilenenler bunu bilirler. Hâl böyle olunca,
emin olmalýyýz ki, umursamadýðýmýz, adam
sen de, benden sonra tufan dediðimiz

ortama, yani dünyaya, çok daha bozulmuþ
haliyle katlanmak zorunda kalacaðýz
zamaný gelince.
Bugünkü insanlýðýn geldiði noktada,
eþiði atlayýp, engeli aþýp, duvarýn öbür
tarafýna geçmek için gereken ivmeyi
kazanmaktaki en büyük eksikliði, Allah,
Yaratýcý fikrinin zihinlerdeki yerinin bulanýk, belirsiz, gönüllerdeki yerininse baþka
dünyevi, geçici þeylerle doldurulmaya çalýþýlmasýnda olduðu kadar, reenkarnasyonu açýk bir gerçek olarak kabul etmek
yerine, bazý insanlarýn avunmak için
uydurduklarý boþ bir inanç olduðunu zannetmekte de aramak gerekir. Bu konudaki
bilgi eksikliði, bilenlerin doðrularý daha
çok anlatmasýyla, daha çok araþtýrma ve
bilgi edinmeyle kolayca giderilemeyecek
bir þey deðildir. Yaratanýn gönüllerdeki
yerinin karanlýktan temizlenmesi ise, Ona
tüm varlýðý ile inanýp teslim olanlarýn
nuruyla, yeni bir soluk, yeni bir canla
gerçekleþecektir.
O insanlar yeryüzünün her yerinde,
belki birbirlerinden habersiz, belki biraz
çekingen ve ürkek, gönüllerindekini
harekete geçirecek ýþýðý beklemektedirler,
o ýþýðýn geleceðine olan ümitlerini hiçbir
zaman kaybetmeden. Çünkü dünyanýn
haline ve geleceðe duyarlý insanlar,
olaylarýn içinde kendilerini kaybetmek
yerine, biraz kenarda durup olana bitene
dýþarýdan bakmayý tercih ederler çoðu
zaman. Böylelikle diðerleri birbirleriyle
çarpýþýp yol bulmaya çalýþýr, birbirleriyle
olan dertlerini bir türlü halledemezken,
onlar rahatça yukarýya çevirebilirler
gözlerini. Kendi içlerindeki parlatýp
büyüttükleri ýþýkla gözlerini diktikleri
yerden gelecek aydýnlýðýn birleþip, tüm
dünyayý aydýnlatacaðýný bilerek sadelik ve
sükûnet içinde, sabýrlý ve kararlýdýrlar.
Þimdi onlar hem beklemekte hem de
baktýklarýnda, gözlerinden tanýyýp,
gülümsemektedirler birbirlerine.
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MUSÝKÝ - SES VE RENK ile TEDAVÝ (9)
Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz (1)
YAVUZ YEKTAY

Güneþ bile tutulduktan sonra,
Kalp, Gönül ne yapsýn?
Sen benim dünyamda,
Beþinci mevsimsin.
M. Aziz Bolel (Gönlümün izleri... 1976, Sayfa: 197)

En üstün tedavi gücü: RÝTM
"... Aslýnda DARB sizi ayakta tutmak
için gönlünüzün bir hareketinden
doðmuþtur... Musikide usul (ritm) kalp
atýþlarýndan ve onun verdiði ilhamdan
gelmemiþ midir?"
Genç bir þifacý ile tanýþmýþtým, pek çok
hastayý tedavi ediyordu. "Ne yapýyorsun?
Nasýl tedavi ediyorsun?" diye sorduðumda,
þöyle dedi: "Ýkisini bir ediyorum!" Çok
þaþýrdým, kutsal bir bilgi deyimi
kullanýyordu! "Nasýl yani" dedim. "Ýki türlü"
diye devam etti:

1- "Gözüm ile, hastanýn iki kaþý
arasýndan (üçüncü göz, alýn çakrasý dedikleri
yer) beyine girdiðimi imgeliyorum, içeri
girdiðimde iki beyin lobu arasýndaki su
borusu gibi bir boþluðu yok ederek, iki lobu
birleþtirdiðimi imgeliyorum. Ýkisi bir
olduðunda, birlik haline gelen beyin,
yepyeni ilaçlar üreterek (enzimler,
hormonlar, salgýlar vb.) hastalýðý, hastanýn
kendine tedavi ettiriyorum! Bu tedaviyi
yaparken, ayný anda musiki de verilirse bu
iþ daha kolay ve daha verimli oluyor!"
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Eðer söylediðini yapabiliyorsa, sistem
doðrudur!
2- "Hasta ile karþýlýklý iki sandalyeye
oturuyoruz. Vücudundaki birikmiþ enerjiyi
"topraklamak" için, çýplak ayaklarýný yere
bastýrýyorum. Ben onun iki ayaðý üzerine
hafifçe basýyorum, iki elini ayrý ayrý, iki
elimle tutuyorum, onun kalp atýþlarýný benim
kalp atýþlarýma uydurup ikisini bir
ediyorum, büyük bir çoðunlukla iyi
oluyorlar, tedavi oluyorlar!"
Bu da doðrudur: Salýnan - yuvarlanan
nefis bir tempo içinde, darplarla çalýþan
saðlýklý kalbimiz, en ufacýk bir hastalýkta
ritmini, atýþ adedini ve darplarýn kuvvetli
veya zayýf atmasýný deðiþtirir. Her ne kadar
kalp darplarýndaki bu deðiþim vücudun
savunmasý ise de "aklýn içinde var olan
savunma içgüdüsü"nün adrenalin ve benzeri
salgýlarý fazla üretmesi ve savunmayý
abartmasý olayýna karþý, hastanýn
sakinleþtirilmesi ve kalp darplarýnýn aslýna
döndürülmesi gerekir... Aynen yüksek ateþli
hastalara (bilhassa çocuklara, havaleyi
önlemek için) 24 dakika musiki terapisi
dinleterek, 39 - 40 derece ateþi 2 derece
aþaðýya çekmemiz gibi!.. Beden ýsýsýnýn 2
derece aþaðý düþmesi bedensel ve ruhsal
bakýmdan rahatlatýr ve saðlýða doðru motive
eder...
***
Gerçekten ses dalgalarý çok güçlü.
Gazeteler de yazdýlar, 100 metrelik bir alan
içinde, mermi yerine ses dalgasý yayan
silahlar yapýldý ve kullanýlýyor! Rock ve
Heavy Metal konserlerinde hoparlörlerin
yaydýðý ses dalgalarýndan 10 kat daha
kuvvetli ses dalgasý yayan, makineli tüfek
büyüklüðündeki silah, çalýþma halinde
sürekli enerji üreten bir araç üzerine monte
ediliyor. Ses dalgasýnýn çarptýðý insanlarda
sersemlik ve þiddetli mide bulantýsý yaratan
bu silah öldürmüyor. Kulaklýk kullanmak
ise fayda etmiyor.

Baþka bir örnek: Kutsal kitaplarda,
örneðin Kuran'ýn içinde, onu okurken
hissettiðimiz, duyduðumuz bir musiki, bir
ritm var... (Prof. Dr. Süleyman Ateþ,
Kuran'daki Musiki) Birçok hastanýn
baþucunda Kuran okunmasý önerilmesi
gelenekseldir. Gerek Kutsal Kelâm'ýn iyi
geleceði inancý ve gerekse içindeki bu ritm
ve musikinin dinlenmesi hastayý rahatlatýr
ve tedavi eder. Doðrusunu Yaratan bilir!..
***
Kuantum nazariyesine göre:
1- Evrende iki varlýk vardýr: Madde ve
Dalga.
2- Madde belli bir hacmi olan, uzayda
açýkça tanýmlanmýþ sýnýrlarý olan küçük
taneciklerden oluþur.
3- Enerji dalgasý ise ses dalgalarýnda
olduðu gibi, mekanik titreþimlerden oluþur
ve boþlukta, ya da madde içinde
karakteristik bir hýzla ilerler. Uzayda aðýrlýðý
ve sýnýrý yoktur. (Ses 0 derece sýcaklýk ve
normal hava basýncýnda, hava içinde
saniyede 331,7 metre yol alýr. Yani sesin
hýzý 331 m./saniyedir. Sýcaklýk 1 derece
(santigrad) arttýðýnda hýzý 60 cm./saniye
artar.)
4- Elektronlardan çok daha küçük
partiküller (Alfa vs.)çekirdek tarafýndan
çekilir ve proton ve nötronlar oluþturulur.
Enerjinin maddeye dönüþümü (veya tersi)
her an oluþmakta...
Ruhumuzun bir enerji olduðunu ve/veya
Bizi Sevgisinden Yaratan'ýn sevgisi gibi bir
enerji taþýdýðýný düþünürsek (duyabildiðimiz
ve duyamadýðýmýz) tüm seslerin
tekâmülümüzdeki önemi ortaya çýkýyor:
1- Müzikle tekâmül, zekâ geliþmesi,
2- Bir tek ses içindeki selenleri
(Armonikleri) ve hattâ Akorlarý daha fazla
duyabilmek, idrak açýlmasý,
3- Bazen müzikle tedavi,
4- Müzikle rehabilitasyon.
Her geçen gün yeni sesler, yeni akorlar,
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yeni selenler, yeni melodiler, yeni ritmler,
kalp darplarýný düzenleyen ikâ ve usuller
ile sabýrla ve zevkle tekâmül edebiliriz.
Bizim farkýna vardýklarýmýz, bizde olan
BEÞ DUYU varlýðýndan dolayýdýr. Güzel
sanatlar dediðimiz 9 müz de bu beþ duyunun
estetik ihtiyacý için yapýlmaktadýr...
***
Bu ay size sözleri MEVLÂNA'dan ve
Sayýn Psikolog Güngör Özyiðit'den alýnmýþ
Rehâvi makamýnda bir ilâhimizi sunuyoruz.
Mevlâna "Dost"un geliþini müjdeliyor
sevinçle Dostl'arýna...
Mevlâna'nýn sözlerine, Gerçek Dost
Güngör Özyiðit'in küçücük bir þiirini
ekledik:
Topladým tüm evreni,
Elde var sevgi!
Sevgi almaya gelsinler,
Sevgi, gerçek sevgi!
Sayýn Güngör Özyiðit dostumuz da tüm
evrenin toplamýndan sonra elde kalan BÝR'i
daðýtmak için çaðýrýyor tüm insanlarý,
SEVGÝ'yi! Gülyüzlülerden BEYAZ GÜL
almakla beraber, SEVGÝ'yi alan,
SEVGÝ'yle dolan, yollara hayýrla SEVGÝ
suyu döken ve daðýtan olmamýzý, SEVGÝ'de
BÝRLÝK olmamýzý ve tüm insan
kardeþlerimizin GÜLYÜZLÜ olmasýný
diliyor!.. Ne güzel... GERÇEK SEVGÝ'yi
bilerek tatmak!..
Belki Mevlâna da Güngör Özyiðit de
ayný þeyi söylüyorlar.
Biliyorsunuz Rehâvi makamý sonsuzluk
ve yer çekiminden kurtulma duygusu verir,
Kutsal Bahçelerde olmak isteði verir ve bu
hayýrlý istek her insanýn kalbinde bir benek
(küçücük bir nokta) gibi vardýr, adý mý? Adý
SÜVEYDA!..
Her insana nasip olsun Yaratanýmýzýn

emri ve izniyle...
Rehâvi ilâhi, Türk musikisinde 12/8 lik,
Batý musikisinde 4/4 lük gibi anýlýr, biz Batý
musikisindeki gibi 4/4 lük yazdýk. Çok
ritmik, rahatlatýcý ve inanýn, GÜL ve
SEVGÝ almaya götürücü bir tablet.
Tüm insanlýðýn bu rahatlýkta, bu gönülde
olmasýný dileriz.
Yollara sular dökün,
Bahçelere müjdeler verin,
Bahar kokularý geliyor,
O geliyor O,
Ay parçamýz, sevgilimiz.
Yârimiz geliyor,
Dostumuz geliyor...
Yollara sular dökün,
Dostlara haber evrin,
Gül almaya gelsinler,
Güller, beyaz güller...
Topladým tüm evreni,
Elde var sevgi.
Sevgi almaya gelsinler,
Sevgi, gerçek sevgi.
Güzellikleri, dostluðu, birliði, sevgiyi
ve barýþý birlikte ve beraber yaþamak ve
gönülden paylaþmak ve Evrenin en güzel
renkleri, sesleri, muhteþem sessizliði ve
musiki ile tekâmül etmek için saðlýk ve
hayýr dolu gelecekler, yüzümüz O'na doðru,
gönüllerimizde inancýn ateþi,
dudaklarýmýzda tebessüm, güzel
gözlerimizde GERÇEK SEVGÝ, ellerimiz
Birlik ve SEVGÝyle kenetlenmiþ hep el
ele olsun...
Not: Bir evvelki sayýda verdiðimiz
tabletin ikinci kýsmýný, Þubat 2004
sayýmýzda vereceðiz, saygýlarýmýzla...
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Çivi Çiviyi Söker
Zehra Ýskender

Eðer korkunun içimizi kasýp kavurmasýna izin verecek olursak, hayatýmýzý
gerçek anlamda sevinçle yaþayamayýz. Yapacaðýmýz iþleri, sorumluluklarýmýzý
gerektiði gibi yerine getiremeyiz. Kendimizi, günün içinde bir pranga mahkûmu
gibi korkuya teslim ederiz. Oysa korkudan kurtulabilir, kendimizi sakin, zinde
ve güçlü hissedebiliriz. Bunu nasýl mý yapabiliriz? Tabii ki çiviyi çiviyle sökerek.
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Çivi çiviyi söker atasözünü
duyduðum günden beri düþünmüþümdür.
Hayalimi ne denli zorlasam da bir türlü
gözümün önüne çivi söken bir baþka çivi
getiremedim. Çivinin tahtaya sýmsýký
çakýldýðýný düþünelim. Ýkinci çivinin bunu
sökebilmek için bir pense kadar maharetli
olmasý gerekmez mi? Hadi diyelim pense
gibi marifetli... ya ebadý ne olmalý? Çividen
daha büyük mü? Yoksa küçük mü olmalý?
Bu da meçhul. Büyük olamaz çünkü
çivinin ucu büyüdükçe kalýnlaþacaktýr.
Kalýn uçlu çivi de sýkýca çakýlmýþ birinci
çivinin baþý ile tahta arasýna girmeyecektir.
Küçük çivinin de gücü kendinden daha
büyük olaný sökmeye yetmeden eðrilecek
ya da kýrýlacak deðil mi? Diye düþünüp
dururdum.
Ta ki Kasým ayý içinde birbiri ardýna
Ýstanbulda patlayan terör bombalarýna
kadar. Bütün Dünyayý þaþkýnlýða ve
üzüntüye boðan o meþum olaylardan en
çok etkilenenler, sanýrým bizim gibi
Ýstanbulda ikamet edenler olmalýdýr.
Ýnanýyorum ki, bir çok insan benim
gibi etkilenmiþtir. Tam üç gün evden dýþarý
çýkamadým. Her dakika bombalarýn
patladýðý anda insanlarýn yaþadýðý paniði
yaþadým. Onlarýn çektikleri acýyý.. Bir
insaný öldürtecek nedeni, öldürmek için
ölmeye razý olmanýn mantýksýzlýðýný,
caniliðini düþünüp durdum. Bu zaman
zarfýnda bir iki kez dýþarý çýkmak istesem
de çýkamadým. Çünkü çok elzem deðildi.
Ancak olaylarýn üstüme beni olumlu
düþünemeyecek kadar abandýðýný
hissedemiyordum
Eðer o sabah,
küçücük hayvancýðýn (ýhhh demeyin)
gözümün önünde sýçraya sýçraya
gezinmesini görmeseydim... Ýçten içe
korktuðumu yaþamýmý kýsýtladýðýmý
anlayamazdým.

Sabah 6.307.00 civarýndaydý. Ben
sabahýn bu en güzel zamanýnda en çok
sevdiðim þeyi yapýyordum. Balkona çýkýp
Boðazýn karþý yakasýný, Fatih Köprüsünü
tepelerdeki ormanlýklarý, havlayarak
koþuþturan köpekleri izliyordum. Hep
yaptýðým gibi en son evin yanýndaki boþ
çayýrlýða göz gezdirip içeri girecektim ki...
biraz irice boz renkli bir farenin elma
aðacýnýn yanýndaki tümsekten çýktýðýný
gördüm. Ýlgimi çekti. Sanýrým çýkar çýkmaz
o da köpeklerin seslerini duymuþtur. Önce
geri dönmek istedi. Kýsa bir tereddüt
geçirdi. Sonra burnunu çayýrlýðýn içine
soka soka hýzlý bir yiyecek taramasýna
geçti. Bir ara, köpeklerin havlamalarýndan
kendisine çok yakýn olduklarýný hissedince
iþini býraktý. Öylece ölü gibi kaldý.
Köpekler uzaklaþýnca bu kez daha hýzla
sýçrayarak gezindi. Aðzýna bulduðu
yiyeceði aldýðýnda en yakýn fundalýðýn
içine dalýp gözümün önünde kayboldu.
Bu olayda ne olaðanüstülük var? Diye
düþünebilirsiniz. Hani alt tarafý bir tarla
faresinin sabah gezintisi. Ama bu basit
konu bana doðada yaþayan bütün canlýlarýn
ne denli savunmasýz yaþadýðýný gösterdi.
Bizler aklýmýzýn sayesinde olabilecek
her türlü olumsuzluðu ve kötülüðü
üstümüzden aþýracak sistemleri, becerikli
örgütleri, jandarma ve polis teþkilatlarýný
kurmuþuz. Oysa hayvanlar, bitkiler ve
diðer varlýklar (buna bombalama
olaylarýnda içler acýsý hale gelen sokaklar,
binalar ve gökdelenleri de dahil edebiliriz)
hiç de kendilerini savunacak dayanak
olacak kolluk kuvvetlerine sahip deðiller.
Her gün her an ölümle burun buruna
yaþýyor. Yine de her sabah uyanýr uyanmaz
o tarla faresi gibi karnýný doyurmak için
gezmek, nafakasýný bulmak için tehlikenin
tam içine girmekten çekinmiyorlar.
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Mecburiyet söz konusu olduðunda, korku,
tedirginlik gibi insanýn yaþam serbestliðini
esir altýnda tutan bütün olumsuzluklarla
yüzyüze kalýyoruz.
Eðer korkunun içimizi kasýp
kavurmasýna izin verecek olursak,
hayatýmýzý gerçek anlamda sevinçle
yaþayamayýz. Yapacaðýmýz iþleri,
sorumluluklarýmýzý gerektiði gibi yerine
getiremeyiz. Kendimizi, günün içinde bir
pranga mahkûmu gibi korkuya teslim
ederiz. Oysa korkudan kurtulabilir,
kendimizi sakin, zinde ve güçlü
hissedebiliriz. Bunu nasýl mý yapabiliriz?
Tabii ki çiviyi çiviyle sökerek.
Bizi korkutan etken, ne ise onun tam
aksine hiç yokmuþ gibi düþünmeden, ona
raðmen güçlü olmaya çalýþmak.
Kendimizi korkuyla karþý karþýya
býrakan sebebimiz ne ise, o sebebi tekrar
varmýþ gibi düþünüp davranmak.
Çok elzem olan mecburiyetleri
beklemeden, korkunun yenilmesini elzem
bilip, kendimize ilk adýmý attýrmak. Bu
adýmý atabilmek için düþüncelerimizi
telkinlerle desteklemek. Yapamýyorsak bir
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komþumuzdan arkadaþýmýzdan yardým
istemek.
Korkumuzu dile getirdiðimiz, üstünde
konuþtuðumuz sürece onun ne kadar
güçsüzleþtiðini görebiliriz. Eðer komþu ve
arkadaþ bize bu yardýmý yapamýyorsa iþin
ehline müracaat etmeliyiz. Tabii ki bir
psikoloða giderek.
Sinip durmak. Baþkalarýna baðýmlý
yaþamaya bizi zorlar. Korkunun da korku
salanlarýn da niyeti budur: insanlarý
sindirmek, yapýcýlýklarýný üretkenliklerini
sarsmak.
Ýþte buna meydan vermemek için
çivinin üstünden deðil, tam dibinden
vurmak, o çivinin kuvvetinde bir niyet ve
iþbirliði ile korkunun üstüne gitmek
gerekir.
Bu yazýyý yazmadan önce bir çiviyi
baþka bir çivi ile çýkardým. Ýki tahtayý
birbirine tutturan çivinin tam tahtalarý
birbirine deðdiði yere ikincisini çakarak
birinciyi sökebildim.
Gerekirse deneyin ama yaþamaktan
yýlmamak için bu atasözünü çivi gibi
kullanýn daha iyi.

Sizlere ulaþmak, sizleri daha yakýndan
tanmak, görüþlerimizi, duygularýmýzý daha
çok paylaþmak için web sayfamýza bekliyoruz,
sorularýnýz ve önerilerizle birlikte.

www.dostluk.com
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Kendime Mektuplar
Nelda Bayraktar

Caným dostum, güneþli bir günde deniz kenarýnda dolaþtým dün. Seni andým.
Kuzeyde havalarýn kötü olduðunu biliyorum. Hatta kar yaðýyor diyorlar. Buralara
kar uðramaz bilirsin. Yaðmurun tatil yaptýðý günlerde ise sahil bir baþka oluyor.
Öylesine mis gibi kokuyor ki, insaný alýp baþka diyarlara götürüyor adeta. Hafif
esen serin rüzgar insaný kendine getiriyor. Sýkýntýlarýný alýp, baþka sahillere taþýyor.
Baþka günlerde ise karþý sahilin sýkýntýlarý buraya geliyor. Geçen hafta þehrinizde
yaþanan terör olaylarýnýn rüzgârý da bize ulaþtý. Üzüntüsü ve sýkýntýsý kalbimizi
boðdu. Þehir yine soluk alýyor, yaþam yine devam ediyor ama ya ateþin düþtüðü
yerler. Yaratan en çok onlarýn yardýmcýsý olsun.
Hepimizin ayný ailenin üyeleri gibi yaþarken birdenbire farklý gezegenlerden
gelmiþçesine birbirimize hücum ettiðimizi yazmýþsýn. Gerçekten de bu böyle
oluyor. Evden dýþarý adýmý attýðým andan itibaren bu tarz olaylara sýk sýk rastlýyorum.
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Geçenlerde sizin oralardan bir arkadaþým ziyaretime geldi. Baþýndan geçen bir
olayý anlattý. Biliyorsun cep telefonlarýný bazý yerlerde kullanmak yasak. Özellikle
þehirlerarasý yolculuk yapan otobüslerde ve uçaklarda kullanmamak en bilinen
yerlerden. Arkadaþýmýn baþýna deniz otobüsünde tesadüfen açýk unuttuðu cep
telefonu yüzünden iþitmediði azar kalmamýþ. Üstelik kendisi de aramamýþ ve bir
baþka arkadaþýnýn, onu tam iskeleye yanaþýrken arayacaðý tutmuþ. Ýki kiþi birden
kýzgýn ve alevli gözlerle saldýrýrcasýna azarlamýþlar onu. Hem de ne azarlamak!
O esnada gemi iskeleye gelmiþ ve yüzlerce kiþi inmek üzere ayaða kalkmaya
baþlamýþ. Arkadaþým özür dilemiþ ve hemen kapatmýþ telefonunu ama dinletememiþ.
Karþýsýndaki kiþiler birkaç dakika daha konuþmaya devam etmiþler. Sonunda
arkadaþým çaresiz bir þekilde omuzlarýný silkmiþ ve bu arada iskeleye yanaþýlmýþ
ve herkes teker teker inmeye baþlamýþ.
Cep telefonlarýnýn yasak olan yerlerde kullanýlmasýna ben de karþýyým.
Arkadaþým bu konuda ufak bir tedbirsizlik yapmýþ. Benim vurgulamak istediðim
þey biz insanlarýn artýk birbirimiz için ufak ölçülerimizin kalmayýþý. Halbuki
kurallar insanlar içindir insanlar kurallar için deðildir derler.
Bu tarz olaylarda karþýmýzdakine hücum etmekte gecikmiyoruz ve birbirimize
karþý ufak ölçülerimizi kullanamýyoruz. Sinirlerimiz anýnda tepemize çýkýyor.
Kullandýðýmýz sözcüklerin saldýrganlýk, öfke katsayýna dikkat etmiyoruz. Bunun
örneklerini þehir trafiðinde de görüyoruz. Yavaþ giden bir arabanýn sürücüsüne
önce korna çalýnýyor, sonra kýzýlmaya baþlanýyor en son camdan kafa çýkartýlarak
yüksek sesle baðýrýlmaya baþlanýyor. Öndeki adamýn yavaþ gitme nedenlerinden
sadece biri trafiðe uyum saðlayamamasýdýr. Baþka nedenleri de olabilir. Adam
yaþlý olabilir. Yaþlý insanlar araba kullanamaz diye bir kural çýkartamazsýn deðil
mi? Arabasýnda dikkat edilmesi gereken bir hasta taþýyor olabilir. Tüm bunlarý
düþünerek hareket ettiðinde öndeki arabanýn baðýmlýsý olmaktan kendini
kurtarabiliyorsun. Aksi taktirde öndeki arabaya göbekten baðlý gibi oluyor,
arkasýndan ayrýlamýyor, sinirlerine git gide hakim olamýyorsun. Elbet ki þehir
trafiðinde insanlarýn hayatlarýný hiçe sayarak araba kullananlar da var. Onlarýn
peþine takýlýp cezasýný verme güdüsüyle gaza basmak da en az onlarýn yaptýðý iþ
kadar tehlikeli oluyor.
Caným dostum, büyük bir toplumun içinde birbirimize çarpa çarpa tekamül
ediyoruz iþte. Kurallarýn düzgün uygulandýðý bir ülke olmayý ben de herkesten
çok istiyorum. Vapurda giderken çalan cep telefonunu yüksek sesle açan, kimseye
aldýrmadan en yüksek tondan konuþanlarýn olmasýný ben de istemiyorum. Ama
birbirimizi terbiye etmek adýna herkesin içinde azarlayarak, kin ve öfkeyle dersinin
verilmesini de istemiyorum. Bu orta yolu ne zaman bulacaðýz acaba?
Yine çok konuþtum, çok yazdým.  Haftaya görüþmek üzere cümlesi içinde
bir sürpriz saklýyor. Gelince göreceksin zaten.
Özde bir kardeþin
Nelda Bayraktar
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Dilin Kemiði
Nadide Kýlýç

Dil üstüne yaptýðý çalýþmalarda;
konuþmanýn insanlar üstündeki
etkilerini incelemiþ olan Alman filozof
Wittgenstein, insanlarýn ana dillerini
iyi bilmelerinin, sözcüklere yüklenen
anlamlara vakýf olmalarýnýn, birbirini
anlamak ve anlaþabilmek için en

önemli faktör olduðunu belirtmektedir.
Dilini iyi bilmekle kalmayýp,
konuþmayý bir sanat gibi kullanabilen
insanlarýn çoðunlukta olduðu
toplumlarda, huzursuzluk ve
kargaþadan eser olmayacaðýný
savunmaktadýr. Ýnsanlarý mutsuz ve
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hazýmsýz yapan, insani iliþkilerdeki
kopukluða, kültürler arasý çatýþmaya
hattâ milletlerarasý savaþlara neden
olarak iyi ve doðru konuþamamayý
göstermektedir.
Konuþmayý, bir sanat gibi bir
müzisyenin en güzel naðmeleri
enstrümanýndan çýkartmasý gibi
yapabilmek, sadece anadili ya da en
revaçtaki Ýngiliz dilini bilmekle
bitmiyor... Elbette ki Wittgenstein'ýn
kastettiði konuþma sanatýnýn içine bu
d a g i r i y o r. D i l i s a n a t h a l i n e
getirebilmek için Ýnsan Bilgisi apaçýk
karþýmýza çýkýyor. Ýnsaný kül halinde
tanýyýp bilmenin ilmine vakýf olmak;
ruhi hezeyanlarý, helecanlarý,
heyecanlarýný tanýmak gerekiyor.
Ruhsal istemlerin, baskýlarýn akýl
üstündeki yansýmalarýný olumlu
olumsuz etkilerini çözebilecek bir
gözlem becerisi ile analitik bir mantýk
yetisinin de olmasý halinde iyi
konuþmak kolaylaþýyor. Ama bu da
yetmiyor, çünkü o insanýn orijinal
kiþiliðine saygý duymadan söylenen
her söz, kulakardý edilir. Bu nedenle
mutlak o insanýn dilinden söz etmek,
onun bilincinde yer etmiþ, yaþam
düsturuna temel olmuþ deðiþmez
esaslara (evrensel kanunlar) dayanan
cümlelerle hitap etmek elzemdir. Yoksa
konuþmak, dinleyicisi olmayan bir
nutuktan öteye geçemez.
Dilini bir enstrüman gibi güzel
kullanan insanlarda en önemli ortak
yan güleryüzleridir. Güleryüz her yerde
kabul görür ve sevilir. Bu nedenle
"Güleryüz önce konuþan dilden
önemlidir. Daha sonra dilinizle
gözleriniz gülsün" denir.
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Unutmamak gerekir ki, sýrf sevgi
görmek ve dinlenmek için güler
gözükenleri çocuklar bile tanýr. Yalancý
gülmek, baþtan aþaðý insaný deve kuþu
gibi yalnýzlýða gömer.
Güleryüzlü olan bütün insanlar tatlý
dillidir. Gerçekten gülen insanlarýn
yürekleri mutludur. Yaþamak onlar için
sevindirilmektir. Onlar, kendilerini
sevindirdikleri kadar baþkalarýný da
s e v i p , s e v d i r m e y i b i l i r l e r. Ý ç
dünyalarýnýn zenginliðini saklamayýp,
coþkularýný herkesle paylaþýrlar.
Ýnsanlarý hoþ tutmayý yeðlerler ama
bilgece bir yaþam sürmelerine raðmen
çoðunlukla toplumdýþý kalýp
anlaþýlmazlar. Buna raðmen tenkit
edilmeyi, yargýlanmayý önemsemezler.
Te n k i t v e p e þ i n y a r g ý y l a
karþýlaþtýklarýnda da ustalýkla
üstlerinden aþýrýrlar. Çünkü, söylenen
her sözü noktasýna kadar dinleyip,
söylenecek en doðru sözü anýnda
bulurlar. Güleryüz ve tatlýlýkla
konuþurlar. Hazýrcevaplýlýklarýyla
nesilden nesile geçerek tarihe
malolurlar. Ne yazýk ki, bugünün savaþ
ve terörün gölgesinde yaþayan barýþa
çözüm olacak Wittgenstein tezi de ayný
saygýyla kütüphane raflarýnda sanki
tarihin içinde sýkýþýp kalmýþtýr.
* * *
Nasrettin Hoca'ya "Dünyanýn
merkezi neresidir?" diye sorulunca
"Eþeðimin bastýðý yerdir" cevabýyla
karþýlaþmýþlar. Hoca hem bir söz ustasý
hem de bir mizah ulusu olarak insanlarý
mutlaka güldürmüþtür. Güldürmesinin
yaný sýra bu soruyu eksiksiz ve doðru
açýkladýðý da aþikâr. Fiziki açýdan ve
ele alýndýðýnda da ruhi bir pencereden
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bakýldýðýnda da Hoca'nýn haklýlýðý
ortaya çýkýyor.
Hocayý okumakla kalmayýp, onu
tanýyýp sözlerinin içinde gizlediði
gerçeði bulmak isteyen bilim
adamlarýnýn ilmi araþtýrmalarýnýn
sonuçlarý ile o zamanýn ulema takýmýna
verdiði bu cevabýn ayný þablona uyacak
kadar örtüþmesi de þaþýrtýcýdýr.
Galile'nin "Dünya yuvarlaktýr" tezi
yüzünden Engizisyon'un hýþmýna
uðradýðý bir devirde, Hoca insanlarýn
akýlca özgürleþmeleri isteðiyle belki
de mizahýn albenisini kendine kalkan
edip baðnazlýðýn katý ve kor
zihniyetinden de kendini kurtarmýþ
olabilir.
Onun yaþamýný okuduðumuzda,
Anadolu'yu kasýp kavurarak, yüreklere
korku salan Timurlenk ile yüzyüze iken
bile açýksözlülüðü býrakmadýðýný
görürüz. Onu her dem neþe içinde
tutup, kendini latif bir mizahýn içinde
sunarak Timurlenk'in yanlýþýný iþaret
etmeyi ihmal etmemiþtir.
Bir gün, Hoca'nýn yanýnda,
Timurlenk hesaplardaki tutarsýzlýk
nedeniyle küplere binip bütün hesap
defterlerini Sarayýn muhasebecisine
yedirir. Sonra Hoca'ya dönüp "artýk
hesaplarý sen tutmalýsýn" diye görev
verir. Bir hayli zaman geçer. Timurlenk,
Hoca'dan hesap defterlerini getirmesini
ister. Hoca tepeleme kuru yufka ile
doldurulmuþ 5-10 tepsi ile içeri girince
haykýrýr: "Bre Hoca, bu nedir? Ben
senden hesap defteri istedim. Sen ne
getirdin!" der. Hoca hiç istifini
bozmadan "Haklýsýnýz. Ben de
hesaplarý getirdim. Nasýlsa birazdan,
bir hata bulup bana yedireceksiniz.

Bari midemi aðrýtmasýn istedim"
karþýlýðýný verir. Timurlenk bu kurnaz
tenkit karþýlýðýnda ne yapmýþ, kendini
nasýl savunmuþ meçhul. Kim bilir saray
mutfaðýnda kuru yufkalara ceviz ve
þerbet döktürüp baklava niyetine Hoca
ile yemiþ de olabilir.
Bu küçük anektod bile bilge
insanlarýn yalana riyaya sapmayacak
kadar dürüstlük seviyesinde insanlarý
kavrayýp, gerektiðinde korkusuzca,
gerçeðin keskin bakýþýný, onlarýn
gözlerine batýrmaktan çekinmediklerini
göstermektedir. Gerçek anlamda
bilgelik içinde yaþayanlar, insanýn
doðumundan gelen yaþam onurunu
zedelemezler. Bela çukuruna düþenleri
de bela olanlarý da ayný niyetle ta
canevlerinden bulup yakalamayý
bilirler. Boþuna mý "Bir bilginin ölümü,
bir milletin ölümünden daha
mahvedicidir" denmiþtir. Evet,
mahvedicidir çünkü bilgeden,
bilgelikten yoksun toplumsal kurallar,
insanlarý onursuz bir hayata mahkum
eder. Ýnsani kimliði hiçe sayýp, bireyleri
zoraki bir yaþamýn seyircisi yaparlar.
Ýnsan yaþamýn içine girdiði, serbestçe
hissedip davranabildiði zaman, önüne
konan bütün yasalarý benimser. Hayatýn
iþlevsel akýþý içindeki evrensel
sorumluluðunu üstlenebilir. O
düzlemde bilge, insanla toplum
arasýndaki bütünleþmenin harcý gibidir.
Bunu diliyle yapar. Bir söz ustasý, bir
bilge Nasrettin Hoca örneðinde olduðu
gibi hükmedenler hakkýnda hüküm
v e r e n l e r d i r. H ü k m e d e n l e r i n
karþýlarýnda bilginler, dillerini
Demokles'in Kýlýcý gibi kullanýrlar.
Baþka bir anlamda Dünyanýn tam
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ortasýnda, merkezindedirler, Hoca gibi.
* * *
Merkez sözcüðüyle gözümün
önünde bir nokta beliriyor, çok fazla
yer kaplamayan, sadece bir kalemin
ucu kadar bir noktacýk... ancak bu
noktacýk öyle bir güçle gözümün
önünde duruyor ki! Týpký atomun
çekirdeðinin elektron ve nötronlarý
kendi yörüngelerinde hareket ettiren
enerjisi gibi týlsýmlý bir anlamýn
parlaklýðýný üstüme salýyor. Parlaklýðý
bulunduðum yerde beni aydýnlatýyor.
Benim gibi bir çok noktanýn tam kalbini
ýþýðýyla dolduruyor. Iþýðýn deðdiði anda,
bireysel hareketlenme baþlýyor.
Hareketin ortaya çýkardýðý büyük bir
ritm belli fasýlalarla hepimizi etkiliyor.
Dolaþým hýzlandýkça, sanki o küçücük
nokta, hattâ daha çok parlaklaþýp
gözümün önünden kayboluyor. Sanki
noktacýk, büyüdükçe gözümün görme
yetisinin dýþýna taþýyor. Görünmese de
halâ orada olduðunu hissettiriyor. Tesiri
altýndaki bütün noktalarýn üstüne hâla
yaþam iksiri gibi ýþýðýný akýtýyor...
akýtýyor. Bu akýþýn hýzý, zamanýn en
küçük birimleriyle iþbirliði yaptýkça...
merkezi çevreleyen her nokta enerjinin
ritmik salýnýmý ile iç içe geçercesine
birbirini itip çekiyordu. Bütün bunlar
olurken, merkez yine bir noktacýk gibi
görünüp iþlevini sürdürüyordu."
* * *
Yaþamý tam merkezinden kavramak
söz konusu olunca, (A) dan (Z) ye
kadar büyük bir sorumluluðun simgesi
oluyor. Hattâ hiç kimseye, hiçbir þeye
yüklenmeyecek büyük bir yükü
sýrtlýyor. Bir terazi gibi hayatýn içine
giriyor. O durumda Merkez, ilgili
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olduðu her þeyin tam ortasýndaki denge
gücünü oluþturuyor. Terazinin iki
kefesine konan apayrý elemanlarýn bir
hizada, bir ölçüde, bir ayarda olmalarýný
saðlýyor.
Yaþamýn tam ortasýný bulmak... Tam
ortasýndan Dünyayý seyretmek...
Ýnsanlarý, daðlarý, denizleri, hayvanlarý,
çiçekleri gözlemek... Gökyüzü ile
yeryüzünün, Toprak'la Güneþ'in
iþbirliðini sezebilmek... Su ile havanýn
iç içe geçmiþ kaderlerine ortak olmak...
O küçücük ama yaman noktanýn,
varlýklarý ayakta tutan, kavrayan rolüne
nefes olabilmek. Týpký bir oksijenin
bronþlarý ferahlatmasý gibi bütün
canlarýn üstüne abanan hantallýðý,
aðýrlýðý daðýtabilmek... Damarlara inen
kan gibi güçlü olabilmek... Kolay mý?
Dünyada bütün yaþanýlmýþý, hatýra olup
belleklere yerleþmiþ her ömrün
sevinçlerini, hüzünlerini, hata ve
meziyetlerini, gelecek hayallerini,
hülya olup, bir kenarda asýlýp kalmýþ
arzularýný sarraf maharetiyle
yoklayabilmek. Hattâ maddesi olmayýn
insanlarýn gereksinimlerin, olaylarýn
müsebbipleri, sebepleri sonuçlarýyla
soyut, üstümüzdeki tesiriyle somut olan
hayatý tartmak için... Kendini terazinin
merkezine koymadan, Dünyaya
terazinin kefesinden bakabilmeyi
baþaran, nefsinin dürtüsüne yenilmeyip,
egosunun merkezinden kurtulan insan
yaþamý tüm merkezinde yaþayandýr.
Merkez Efendi gibi yaþamýn içinde
zaten her þeyin merkezinde seyrettiðini
sezip, tevekkülle yaþamak terazinin
kefesine oturmaktýr zannýmca. Ya da
Hoca gibi insanlýðýn merkezkaç gücünü
dilinde tutmayý bilmektir.
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Olumlu Düþünme Sanatý
Nedense ilk Yogesh'ten bahsettiðinde
gözümün önüne üstünde turuncu cüppesi
ve sýfýra vurulmuþ kafasýyla, cam dibi gibi
gözlüklü ve elli yaþlarýnda bir Dalai Lama
tiplemesi gelmiþti. Yine de seminerin adý
o kadar çekiciydi ki, mutlaka gideceðim
diye ilk anda karar vermiþtim: Art of
Positive Thinking. "Olumlu Düþünme
Sanatý". Tam ihtiyacým olan þey!.. Çünkü
bu sýralar en ufacýk problem bile gözüme

daðlar, devler gibi görünmekte...
Belli ki benim gibi düþünen çok kiþi
vardý ki gerçekten kalabalýk bir izleyici
kitlesi içinde, en arkalarda zor bela yer
bulabildik. Yogesh'e gelince.. Herhalde
20'li yaþlarýn sonunda olmalý. Gayet
modern, genç, yani sokakta yürüyen bir
üniversiteli veya spor giyinmiþ, iþ hayatýna
yeni atýlmýþ hevesli bir iþ adamý
görünümünde Ýlk þaþkýnlýðým tabii iki bu
oldu. Ýkincisi ise Yogesh'le tanýþýp
konuþtuðumuzda yaþandý. Öyle bir ses
tonu ve volumu ile konuþuyor ki bu adamýn
karþýnda öfke, nefret, stres gibi duygularý
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aklýnýza dahi getirmenize imkân yok. Alçak
ve sakinleþtirici biteviye bir ses tonu ve
dümdüz bakýþlarý var. Sanki ruhunda öfke,
korku, kin, üzüntü hiçbir aðýr ve olumsuz
duygu merkezi bulundurmuyor veya
sinirlerini ameliyatla aldýrmýþ olmalý!
Konuþmasýna "Zihninizi en yakýn dostunuz
olarak kabul etmelisiniz" diye baþladý.
Hepimiz bir an durup düþündük. Sorunlarýn
tümünün dýþ dünyada somut olarak
varolduðuna inanýyor ve deðiþtirebilmek
için yine ayný dýþ dünyaya ait somut çareler
arýyor, tepkiler veriyorduk. Oysa asýl
çözüm içerde, yani zihnimizdeydi. Kendi
kendimize sýnýrlar koyan ve bunu
yýkabilecek olan tek kiþi de bizdik.
"Sizlerden bir þey isteyeceðim, herkes
yanýnda oturan kiþiye dönüp kendisiyle
ilgili olumlu bir yön söylesin" dedi. Benim
yanýmda zaten her yönümü bilen çok yakýn
dostlarým olduðu için onlara dönmek
yerine ben etrafý izledim ve tek gördüðüm
kendisi hakkýnda iyi bir tabir bulmak için
kývranan ve sinirden gülen kiþiler oldu.
Hemen ardýndan, "þimdi de olumsuz
yönlerinizden birini söyleyin" diye rica
etti ve ayný týkanmýþ kiþiler bir anda uzun
sohbetlere dalýp Yogesh'in bile varlýðýný
unutur hale geldiler. Gülümseyerek "
Görüyorsunuz" dedi, "Kendimizle ilgili
olumlu yönlerden çok olumsuz yönler
üzerine gidiyoruz ve daha çok bunlar
üzerine kafa yoruyoruz".. Bunun ismi
neymiþ biliyor musunuz? "Kendi
yarattýðýmýz limitlerin esiri olmak" Ve
çareyi dýþ dünyaya tepki vererek aramak
ise kocaman kanayan bir yaraya minnacýk
bir plaster yapýþtýrmaktan ibaretmiþ. O
yüzden o yaramýz kanamaktan hiç
vazgeçmiyor ve çöpümüz kullanýlmýþ bir
sürü gereksiz yara bandýyla dolu.
Yogesh'in þok edici sorularý devam etti,
"Kaçýnýz hayatýnda en az bir defa yüzüne
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bir kapýnýn çarpýldýðýný düþündü?" Haydi
þimdi bütün eller havaya..
Ýkinci soru þuydu: "Sizce neden?" E
açýldýk ya artýk, her kafadan bir ses
çýkmaya baþladý: Birisi dedi ki "eski eþim
çarptý" biri "patronum" diye baðýrdý, bir
baþkasý "aslýnda o kapý çarpmayabilirdi
ayaðýmý araya koysaydým, ben engel
olabilirdim, benim yüzümden oldu" dedi.
(Ben kendi adýma en çok bu yanýtý
beðenmiþtim) Ama Yogesh o bilgece
gülümsemesiyle "Hepiniz nedeni kapýnýn
dýþýnda arýyorsunuz" dedi. "Oysa ki neden

kapýnýn içinde." "O kapý yüzünüze çarptý
çünkü içerde açýk bir pencere vardý."
Beni en çok bu örnek etkiledi iþte. O
açýk cam bizim kendi zayýflýklarýmýz,
yaralarýmýz, belki komplekslerimiz. O
pencereyi kapatmadýðýmýz sürece o kapý
daha çok çarpacak yüzümüze diye
düþündük. Onun da düþündürmek istediði
buydu zaten. Final ise süperdi:
Ya þ a m b i r a r m a ð a n d ý r,  a l ý n 
Yaþam bir güzelliktir , þükredin
Yaþam bir mücadeledir, savaþýn
Yaþam bir trajedidir, yüzleþin

Hayat Akýp Giderken...
Siz siz olun, bugün aklýnýzdan geçen
güzellikleri asla yarýna býrakmayýn..
Ne yapacaksanýz, hemen, ama hemen
þimdi yapýn...
Çiçek mi sulayacaksýnýz? Sulayýn...
Kitap mý okuyacaksýnýz? Okuyun...
Sinemada çok beðendiðiniz bir film mi
var? Hemen gidin seyredin...
Bir yakýnýnýzý aramak mý istiyorsunuz?
Sarýlýn telefona ve hemen arayýn... Ama,
ne yapacaksanýz, hemen yapýn...
Çünkü siz bugün, bugünü yaþýyorsunuz.
Ve yarýný da yaþayacaðýnýza dair hiç bir
anlaþmanýz yok. Ömürlerini tamamlamýþ
olanlarý bir düþünün: Evet, kim bilir onlar
hayata veda ettikleri sýrada neleri yarým
býrakmýþlardý?
Kimisi,"Tamam, onun kalbini kýrdým,
ama yarýn nasýlsa gönlünü alýrým" diyordu...
Kimisi,"Adam sen de, bu konsere bir
dahaki sefere giderim" demiþti...
Kimisi de "Tatile haftaya çýkarým, hele
þu iþi de halledeyim" diye düþünüyordu.
Ve onlarýn hiçbiri, düþündüklerini
yapamadý... Belki bir küçük çocuk
babasýndan gelecek bisikleti bekliyordu...
Adamsa, "Bu akþam yorgunum, yarýn alýr
giderim" diye düþünmüþtü... Ve o çocuk

bisiklete binemedi... Ýtiraf etmeliyiz ki bizler
belki iyi, belki kötü, ama çok yanlýþ
yaþýyoruz... Hepimizin hayatý, yarýnlara
býrakýlmýþ iþlerle, ertelenmiþ umutlarla
dolu... Çalýþýyoruz, çalýþýyoruz...
Hayatýn tüm güzel renklerini ellerimizle
itiyoruz... Ve de, sanki tüm yarýnlar
bizimmiþ gibi, hayaller kurup duruyoruz...
Sevinçleri, mutluluklarý, hep sonraya
býrakýyoruz...
Bizler... Ýnanýn çok yanlýþ yaþýyoruz...
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Psikometri, kelime olarak ruhsal ölçü anlamýna gelir.
Herhangi bir kiþinin kullandýðý eþyalara dokunarak,
o insandan eþyaya geçmiþ, sinmiþ tesirler aracýlýðý
ile, onun hakkýnda, geçmiþi, bugünü hatta geleceði
hakkýnda bilgiler vermektir.
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Bir insanýn ona ait olan bir eþya aracýlýðý
ile ölçülmesi, geçmiþinin tayin edilmesi,
bu tayini yapan kiþinin de mekanik bir âlet
olmayýp, canlý bir insan olmasý gözönüne
alýnacak olursa, psikometri (ruhsal ölçü)
sözü, bu olayý açýklamakta doðrudan uzak
ve eksikli kalmaktadýr.
Çok eskiden ilkel insanlar arasýnda da,
bir insanýn bir eþyaya temas etmesinden
sonra, ister yaþasýn, isterse ölsün, devamlý
onunla irtibat halinde olduðuna inanýlýrdý.
O yüzden bazý yerlerde, düþman iki
kabileden birisi çekilecek, yerini
deðiþtirecek olsa, diðeri onlarý kullanýp
büyü yapmasýn diye, geride kendilerinden,
kesilmiþ týrnak ve saçlarýna kadar, en ufak
bir artýk býrakmamaya çalýþtýklarý tespit
edilmiþtir.
Bugün de temelinde psikometri
esaslarýnýn varolduðunu gördüðümüz bazý
davranýþ biçimleri vardýr. Baþarýlý ve ünlü
kiþilerin eþyalarýný edinmek, imzalarýný
toplamak, bir eski elbise, bir ceket, düðme,
kýlýç, sakal parçasý aracýlýðý ile, o eþyalarýn
sahiplerinin üstünlüklerinin kendilerine
de bulaþacaðýný sanmak gibi.
Esasý bilmeden peþinen inanýlan her
þeyde olduðu gibi, bu konuda da
abartmalar olduðunu, iþin içine hayalciliðin
ve aþýrýlýðýn girdiðini görüyoruz. Öyle ki,
bazý yerlerin, bitkilerin, hayvanlarýn veya
eþyalarýn, hatta günlerin, sayýlarýn bile
uðursuz olduðu þeklinde yanlýþ inançlar
bugün bile kabul görmektedir.
Ýnsanlarýn sürekli etraflarýna tesirler
yaydýðý, gönderdiði, etrafýndan da sürekli
tesir aldýðý ve topladýðý bir gerçektir. Bu
tesirler ne denli olumlu yönde ve güçlü
ise, etkilemeler ve etkilenmeler iyi ve
güzel, ne denli olumsuz, negatif yönde ve
güçlü ise, etkilenmeler de o denli kötü ve
çirkin olacaktýr. Öyleyse uðursuz diye bir
þey olmadýðýný, uðursuzluðu kötü duygu
ve düþünceleri inatla üreterek, sürdürerek,
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belli yerlerde odaklaþtýrarak aslýnda bizim
yaptýðýmýzý kabul etmek hiç de zor olmasa
gerek.
Ayrýca insanlarýn birbirlerinden gelen
olumlu ya da olumsuz her tesire açýk ve
savunmasýz olduklarýný, bu tesirlerin
onlarýn kaderlerine etki edeceðini
düþünmek de, insanlarý oradan oraya
savrulan varlýklar gibi görmek de, onlarý
hafife almak olacaðýndan gerçeðe uygun
deðildir. Öyle olsaydý, binlerce yýldýr
insanlarýn birbirlerine husumetlerinden
dolayý bugün bu gezegende barýnamaz
halde olurduk. Ýnsan denen varlýðýn
öncelikle kendi içinde, kendini koruyucu
özellikleri, sonra da genel insanlýk kaderini
gözleyen yüce varlýklarýn dikkatli ve özenli
korumalarý, yönlendirmeleri vardýr.
1842 yýlýnda Dr. Rhodes Buchanan
tarafýndan, insanlar anlaþýlmasý güç bir
þekilde, dokunduklarý eþyalara bir takým
tesirler býrakýyorlar açýklamasý ile, ama
bunun nasýl olduðu tam olarak izah
edilemeden ilim alemine sunulan
psikometriyi reddetmek, bir insan bir
eþyaya dokunarak onun sahibi hakkýnda,
geçmiþi, bugünü hakkýnda bilgi veremez
demek mümkün deðildir; çünkü bu olaylar
vardýr, olmaktadýr. Özellikle batý
ülkelerinde pek çok tecrübeler
yapýlmaktadýr ve bunlarýn doðruluðunu
araþtýrmak da her zaman mümkündür.
Psikometrinin izahýný Dr. Refet
Kayserilioðlu, Meþale isimli üstün
varlýktan aldýðý bilgiler doðrultusunda
1961 senesinde yapmýþtýr. (1) Buna göre:
Psikometriyi yapanlar, normal
insanlarýn alamadýklarý bir takým tesirleri
alabilen, alýcýlýk yönü geliþmiþ, medyum
tabiatlý kimselerdir. Tesirler, tanýdýðýmýz
maddi tesirler cinsinden deðildir. Ýnsandan
çýkýp eþyaya sinen bu tesirler üstün, ince,
komplekstirler. Bunlarý ancak onlarla uyum
saðlayabilen canlý varlýklar alabilirler.
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Bunlarýn kendilerine göre çok kaba
olan madde içinde nasýl tutunduklarýna
gelince, bu tarz tesirler atomun tesirleriyle
uyuþamaz ve aralarýnda bað kurulamaz
ama bu o tesirlerin madde içinde
tutulmalarýna engel deðildir. Nasýl ki, ses
makinelerine elektromanyetik bir alan
yaratýlarak ses tesirleri þerit üzerine kayýt
oluyorsa, sesler birden fazla olsa da
birbirine karýþmadan net olarak
seçilebiliyorsa, ayný olmayan ama benzer
bir tertiple, insanlarda çýkan tesirler de
onlarýn kullandýklarý eþyalara siniyor.
Bunlar yalnýz atom aralýklarýnda deðil,
atomlarýn kendi sahalarýnda da
tutunabilmektedirler. Esas mesele orada
kendisini tutabilecek bir ortam meydana
getirebilmesindedir. Bir kere o ortamý
bulup hazýrlayýp oraya yerleþince, ona
yatkýn, ulaþabilecek frekansta baþka tesirler
gelmediði sürece orada yýllarca
bozulmadan kalabilir, Ayný þahýstan hep
ayný karakterde tesir çýkýp durmayacaðýna
göre, farklý olanlar birbirine etki etmezken,
benzer tesirler birbirini bozacak ve silecek
demektir. Bunlarla sempati, anlaþma
zemini kuran þahýs da, kalan tesirleri, irtibat
kurabildiði ölçüde eþyadan almaya,
okumaya ve içeriði hakkýnda bilgi vermeye
baþlayacaktýr.
Peki, medyum bir insanýn ondan
senelerce evvel ayrýlmýþ bir eþyasýna
dokunarak, onun bugünkü durumu ile ilgili
bilgileri nasýl verir? Bu sorunun cevabýný
Dr. Refet Kayserilioðlunun kendi
kaleminden aktarýyoruz. (2)
Burada psikometri medyumu elinde
tuttuðu eþyadaki hayali tesirleri alýrken,
onlarýn sahibi olan þahýsla da derhal ve
otomatik olarak bir irtibat kurmaktadýr.
Bu irtibat ruhi bir irtibat olduðundan, þahýs
nerede bulunursa bulunsun, ister sað olsun,
ister ölmüþ bulunsun, ister uykuda olsun,
ister uyanýk bulunsun, süratle olmaktadýr.

Bundan da irtibatta bulunulan þahsýn beyin
þuuru habersiz kalmaktadýr. Çünkü bu ruhi
bir irtibattýr. Ruhi irtibatta, beyin þuuru en
son safhada haberdar olur. Bu izahattan
ve burada verilen bilgiler yardýmýyla
psikometrinin bütün tezahürlerini
kolaylýkla izah edebiliriz. Meselâ ölmüþ
bir adamýn ölüsünün nerede olduðunu
söyleyen medyum, ölen þahsýn kendi
cesedine de sinmiþ olan tesirlerle irtibata
geçmekte (3) ve böylece cesedin durumu,
yeri hakkýnda ruhi bir görüyle cevap
vermektedir. Eðer medyum, ölen þahsýn
kimler tarafýndan ve nasýl öldürüldüðünü
de söyleyebiliyorsa, bu taktirde ayný
zamanda ölenin ruhundan bilgiler
almaktadýr. Ölenin ruh âlemindeki
durumunu bildirebiliyorsa bu ruhi irtibat
daha kuvvetli demektir.
Psikometri medyumlarýnýn hepsi her
cisimde ve eþyada baþarýya
ulaþamamaktadýrlar. Kimisi saat, anahtar
kalem gibi eþyalara dokunarak daha iyi
sonuçlar alýrlarken, bazýlarý kumaþlara
dokunarak daha baþarýlý olurlar. Kaðýt ve
mektuplara dokunarak da bilgi verenler
vardýr. Psikometri medyumu olduðunu
anlayan ve bunu geliþtirmek isteyen kiþi,
zamanla hangi eþya ve cisimlerin kendi
için daha uygun olduðunu araþtýrarak
bulacaktýr. Ýleri seviyede geliþmiþ ideal
bir psikometri medyumu bütün eþyalardan
sonuca ulaþabilecektir.
Tecrübi olaylarda en iyi neticeler,
dokunulan eþyanýn sahibi de toplantýda
olursa alýnýr. Çünkü o kiþi, medyumun
eþyadan aldýðý tesirleri kuvvetlendirir. Bu
da medyumla o kiþi arasýndaki ruhi irtibatýn
delilidir.
1. Ruh ve Madde, Cilt 2, sayý14
2. Ayný eser
3. Bu tesirlerle irtibata geçebilmek için,
ölen kiþinin bir eþyasýna dokunmuþ
olmalýdýr. Derleyen notu.
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan

Bundan dört yýl önce yayýnlamýþ olduðumuz "Ýki Yaþam Arasýnda Ruhun
Yolculuðu" adlý dizide Dr. Newton'un, geriye götürücü hipnoz yoluyla
yüzlerce insan üzerinde yaptýðý araþtýrmalarý ve elde ettiði deðerli bilgileri
okumuþtuk. Bu dizide de, yine Dr. Newton'un en son araþtýrmalarýna
dayanarak, ölüm anýndan tekrar doðuma kadar, dünya ötesindeki
yolculuðumuzun daha önce görmediðimiz ilginç ayrýntýlarýný izleyeceðiz.
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Ruh dünyasýndaki ilk rahatsýzlýktan
sonra Ray ve Carl ruh gruplarýnda yeniden
dinlendiler ve mutlu oldular. Bu, elbet ki
Carlýn tamamen suçsuz olduðunu
göstermiyordu. Rayi görmeden önce
yaptýðý yaþam deðerlendirmesinde Carl
Raye çektirdiði acýnýn ve ýstýrabýn oldukça
farkýnda olduðunu belli ediyordu.
Her yaþamýmýz varlýðýmýzýn kumaþýný
iplik iplik örer. Ailenizden birisi size kötü
ve anlayýþsýz davranýyorsa ya da duygusal
olarak sizden uzaksa sadece dýþ
görünüþüne göre karar vermeyiniz. Onun
gerçek karakteri bu olmayabilir.
Yaþamlarýmýzda bize verilmiþ olan her
görev bir amaçla verilmiþtir. Rayin babasý
gibi bir babayla büyümüþseniz kendinize
þu soruyu sorunuz: Bu insanýn ellerinde
ben ne öðrendim? Çünkü o, böyle
olmasaydý ben þimdiki bilgeliðimi elde
edemezdim.
Ray þimdiki hayatýnda ilaç baðýmlýsý
olmuþtu ve obsesif bir davranýþ
geliþtirmiþti. Ray ile yaptýðým seans ona
yaradý. Carlýn ruhu ise hastamýn büyük
aðabeyi idi. Onunla birlikte büyümek kolay
olmamýþtý. Yine Raye eziyet çektirmiþti.
Ray, bu hayatýndaki hoþnut olmadýðý
anýlarýný gömmeyerek zihinsel olarak daha
saðlýklý bir hale geldi. Bu kez Rayin
yaþamýndaki ana oyuncu kýz kardeþinden
ziyade annesi oldu. Annesi onun yaþamýna
farklý bir boyut getirdi. Rayin
yaþamlarýnda halletmeye çalýþtýðý esas
konu suçluluk duygusuydu. Suçluluk
duygusu ruhun katilidir. Utanç öylesine
bir duygudur ki insana deðersiz olduðunu,
hiçbir iþe yaramadýðýný ve geçerliliðin
olmadýðýný söyler. Utanç beyni uyuþturur.
Ancak Ray öylesine kararlý bir ruh ki zor
yaþamýnda bile vazgeçme niyetinde deðil.
Yaþadýðý her zor hayat onu daha da güçlü
kýlmýþ.

RUH GRUPLARI ARASINDAKÝ
ETKÝLEÞÝM
Tüm genç ruh gruplarýnýn kendi çalýþma
alanlarý içinde kaldýklarýný söylemiþtim.
Özellikle I. ve II. Kademedeki ruhlarýn
arasýndaki sýnýr adeta kutsaldýr. Ve bu sýnýrý
onlar kendi kendilerine koymuþlardýr.
Böyle bir yaptýrým da yoktur. Bunun nedeni
her çalýþma grubunun kendine ait
özelliðinin olmasýdýr. Ruh gruplarý
dünyadaki sýnýflar gibi deðildir. Sýnýfta
mevcut olmamaktan dolayý veya özür
kaðýdý getirmek gibi bir durum orada
olamaz. Ruhlar istedikleri zaman sýnýf
arkadaþlarýyla beraber olabilirler. Ruh,
huzur içinde kalmak istiyorsa, ya da
kendine ait özel bir þey yapýyorsa,
arkadaþlarýndan uzak durabilir. Yalnýz
yaptýklarý iþin diðer ruhlarý rahatsýz
etmemesi gerekir.
Ruhlara zorla ders çalýþtýrýlmaz. Orada
bazý yetenekler kazanýrlar. Sýnýflar arasý
gezerek farklý bir þeyler öðrenmek ve
kendini o þekilde geliþtirmek ruh
gruplarýnda olmaz.
Ruh gruplarýna ait üyelerin birbirlerinin
gruplarýna gitmeleri çok özel nedenlere
baðlýdýr. Zaten bunun için de öðretmenrehberlerden davet gerekir. Kendi
kademelerindeki eðitimleri bitirmeye yakýn
ruhlar hareketlenmeye baþlarlar. Ýþte o
zaman diðer ruh gruplarýný ziyaret etme
fýrsatýndan söz etmeye baþlarlar. OLAY
47 iþte böyle ziyaret ile ilgilidir:
OLAY 47
Dr. N: Yakýnýnýzdaki bu ruh grubunu
neden ziyaret etmek istediniz?
S: Benim grubum daha az ciddi bir
grup. Bunlarý ziyarete geldim çünkü
onlarýn grubu bizimkinden biraz ilerde.
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Onlarýn hepsi baðýmsýz çalýþmaya geçmiþ
durumda ve çok kararlýlar. Ben kendi
grubum ile ilgili þakalar yapýyor ve onlarý
gevþetiyorum böylece onlar da bana bazý
pratik fikirler veriyorlar.
Dr. N: Sýk sýk burayý ziyaret eder misin?
S: Hayýr. Herkes öylesine meþgul ki.
Biz buna saygý duyarýz her zaman.
Kimsenin iþini ve çalýþmasýný kesmek
istemem.
Dr. N: Son yaptýðýn ziyaret ile ilgili
bize biraz daha bilgi verir misin?
S: (duraklayarak) Hararetli bir
tartýþmanýn ortasýndaydýlar. Orick isimli
üyelerden biri henüz sona ermiþ olan
enkarnasyonuyla ilgili bir rüyasýný
anlatýyordu. Diðer üyelerin bunu bilmesi
gerektiðini düþünüyordu.
Dr. N: Yeryüzünde yaþadýðý son
hayatýndaki rüyasýyla ilgili bir olay mý bu?
S: Evet doðru. Enkarnasyonda olmayan
grup üyelerinden biri o dünya hayatýnda
iken ona bir bilgi göndermiþ ama ORick
bunu yanlýþ yorumlamýþ.
Dr .N: Bu gönderenin hatasý olamaz
mý?
S: Benim ziyaret ettiðim bu grup
hatalardan hoþlanmayan bir grup. Oldukça
ciddi takýlýyorlar.
Dr .N: Lütfen devam et. Orickin bu
olayý yeniden anlatmasýndan ne öðrendin?
S: Orick, rüyayý gördüðü gecenin ertesi
günü derin bir meditasyona girerek kendine
gelen mesajý deðerlendirmeye çalýþtý.
Sanýrým oldukça karýþýk bir mesajdý ve
zihninde belli bir yere oturtamamýþtý. Böyle
karmakarýþýk bir mesaj gönderdiði için
arkadaþýna söyleniyordu.
Dr .N: Rüyayý gönderen Oricke ne
demek istiyordu?
S: O sadece Gönderdiðim rüyayý ters
yorumlayan sensin. Yanlýþ yorumlayarak
uygulayan da sensin! diyordu.
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Dr. N: Peki gruptaki ruhlar buna ne
dediler?
S: Ýki ruh birbirine yakýn ruhlar olsa
da insan beyninin mesajlarý tam
anlayamayýp çarpýtabileceðini söylediler.
Ruh dünyasýndaki bir ruh için en emin yol
ayný rüyayý birkaç kez göndermek ve
sadece bir alýcýya baðlanmamaktýr. Mesajýn
kýsa, açýk ve net olmasý da önemlidir.
Dr. N: Öyleyse bu senin için iyi bir
ziyaret oldu deðil mi? Pek çok þey
öðrenmiþ oldun.
S: Evet her zaman öyle oluyor. Sessiz
kalýyorum ve sadece grubun kendi arasýnda
yaptýðý konuþmalarý dinliyorum. Bu mesaj
konusu bana çok faydalý oldu ve aldýðým
bilgileri kendi grubuma da aktardým daha
sonra.
Herhangi bir ziyaretçinin ziyaretinden
rahatsýz olan grup üyeleri bazen ileri
derecede uzman olan veya tekâmülü çok
yüksek olan nadir ruhlarý da kendi
deneyimlerine davet edebilirler. Gruplarýn
da bazen sosyalleþmeye ihtiyaçlarý olabilir.
Bazen pek çok grubun üyeleri buluþarak
birbirleriyle fikir alýþveriþlerinde
bulunabilirler. Pek çok ruh varlýk için bu
bir nevi rekreasyondur.
Bazen de ruh varlýklar kendilerine
verilmiþ olan resmi iþleri nedeniyle
yerlerinde duramaz hale gelirler. Bu
nedenle talimatlarý verme görevi üstlenmiþ
olan ruhlar bazý merkezlere misafir
konuþmacýlarý çaðýrýrlar. Misafir
k o n u þ m a c ý l a r, b i r n e v i t e n e ff ü s
sayýlabilecek bu zaman aralýðýnda diðer
ruhlarýn ilgisini çekecek farklý konularý
anlatýrlar. Bu konular baþkalarýndan hoþnut
olma, iyi davranýþlarýn, dürüstlüðün ve
birliðin faydalarý üzerinedir. Bunlar pek
de rekreasyon gibi gözükmese de
konuþmacýlar bunlarý belli anektodlar ve
pek çok alegoriler ile süsleyerek anlatýrlar.
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Ýþte böyle toplantýlardan birine katýlmýþ
olan sujelerimden biri oradaki misafir
konuþmacý ile ilgili izlenimlerini anlatýyor:
Eðitimimizin bir kýsmý da bize gelen
misafir konuþmacýlarý dinlememizdir.
Bunlarýn yaklaþýmý ve karakterleri kendi
rehberlerimizden oldukça farklýdýr. Bize
yardýmlarý büyüktür. Bu konuþmacýlardan
birinin adý Shalakindir. Ben ona neredeyse
taparým. Arada bir bizim merkeze gelir.
Kendini özletmez. Onun özel bir yeteneði
var. Her hangi bir problemi öylesine ele
alýr ki meselenin tam kalbine iner.
Karmaþýk bir fikri de böylesine ele alýp
bana öylesine anlatýr ki bir dahaki dünya
hayatýmda nasýl tepki vereceðimi iyi
bilirim. Dünyadayken sevmediðimiz
insanlarý iyi dinlememiz gerektiðini çünkü
onlardan da öðreneceðimiz þeyler
olduðunu söyler.
RUH DÜNYASINDAKÝ
EÐLENCE
AKTÝVÝTELERÝ
Boþ Zaman: Ruh dünyasýndaki yaþam
sadece çalýþmanýn olduðu ama eðlencenin
hiç olmadýðý bir yaþam deðildir. Ruh,
öldükten sonra gittiði ruh dünyasýna kendi
güzel anýlarýný da taþýr. Yiyecek ve
içeceklerin tadýný, tensel dokunuþlarý,
kokularý, gördüðü þeyleri, týrmandýðý
daðlarý, yüzdüðü denizleri unutmaz.
Bunlarýn hatýralarý ruhta kalýr. Bunlarý ruh
dünyasýnda da gerçekleþtirmek ister.
Ruhlar bazen de iþ tatili adý verilen
eðlence gezilerine çýkarlar. Bundan amaç
hem keþif yapmak hem de çalýþmaktýr.
Gittikleri yerler dünya dýþýndaki yerlerdir.
Aþaðýdaki örnek bir sujem tarafýndan
grubun yaptýðý sýnýf çalýþmasý ile ilgilidir:
Grubumda 10 kiþi var. Arada bir

teneffüs veriyoruz ve birbirimizden
ayrýlýyoruz. Ben de alýp baþýmý
dolanýyorum biraz. Holden aþaðýya, daha
açýk bir alanýn olduðu bir yere doðru
gidiyorum. Orada pek çok gruptan gelmiþ
varlýklar var ve birbirleriyle konuþuyorlar.
Orada görüp konuþtuðum varlýklardan bir
kaçý belki de bir sonraki hayatýmda benim
için önemli olacaklar. Bazen de geçmiþ
hayattan tanýdýðýn bir ruh varlýða da
rastlamak mümkün.
SESSÝZ SÜKUNET
Bazý ruhlar da teneffüs zamanlarýnda
sükûnete dalmayý tercih ederler. Bu ruhlar
sessizliðin içinde yenilenirler. Bu bir nevi
manastýrlardaki içe dönüþ gibidir.
Aþaðýdaki paragraf bu konuyla ilgili bir
sujemin anlattýklarýdýr:
Ben kendimle olmayý çok seviyorum
çünkü o zaman kendimi görebiliyorum.
Sessiz zamaným içinde halka þeklinde olan
enerji alanlarý inþa ediyor, onlarý birbirine
örüyorum. Bu adeta benim yaþamýmýn ve
altý arkadaþýmýn yaþamlarýnýn dokusu gibi
bir þey. Yaþamlarýmýzdaki deneyimlerin
çeþitliliðini farklý materyallerle birbirine
örüyorum. Bunun için de tam bir
konsantrasyon gerekli.
Sujelerim ruh dünyasýnda kendileriyle
geçirdikleri sessiz saatlerin esas nedeninin
içinden çýktýklarý yaþam pýnarýna
dokunmak olduðunu bildiriyorlar. Bu
derviþ ruhlarýn grup aktivitelerine
katýlmakta zorluk çektiklerini de
gözlemledim. Diðer grup üyelerinden farklý
ve ayrý olsalar da kendi gruplarýna büyük
katkýlarýnýn olduðu da tespitlerim arasýnda
yer alýyor.
(Gelecek ay konumuza devam edeceðiz)
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DUYGUSAL ZEKAYLA ÝÞ YAPMAK
Daniel Goleman
Çeviren: Nelda Bayraktar

YENÝ BÝR ÖLÇÜ
Ýþ dünyasýnýn kurallarý deðiþmekte.
Artýk yeni bir ölçüye vuruyorlar bizi. Bu
sadece ne kadar zeki ve akýllý olduðumuzun ölçüsü deðil, fakat ayný zamanda
kendimizle ve birbirimizle ne derece iyi
geçindiðimizin de bir ölçüsü. Artýk buna
göre iþe alýnýyor, buna göre iþten
çýkarýlýyor, buna göre terfi ediyoruz.

Yeni kurallar kimin en üstün performansa sahip olacaðýný ve kimin raydan
çýkacaðýný belirliyor. Hangi alanda çalýþýrsak çalýþalým, hangi farklý özelliðimizin
gelecekteki iþlerimiz için önemli olduðunu yine bu ölçek sayesinde anlayabiliyoruz.
Bu kurallarýn bize önemlidir denilerek
anlatýlan kurallarla bir ilgisi yok.
Akademik kabiliyetlerimizin de bu
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konuda bir geçerliliði yok. Bu yeni kural
zaten yeterince entelektüel yönden
kabiliyetli olduðumuzu ve iþimizi yapacak kadar teknik bilgiye sahip olduðumuzu baþtan kabul ediyor. Bunlarýn
yerine inisiyatif kullanma, baþkalarýný
anlayabilme, adaptasyon kabiliyeti ve
ikna edicilik gibi kiþisel özelliklerimize
odaklanýyor.
Bu ne geçici bir heves ne de politik
bir çare. Söylenilenler, binlerce çalýþan
insan temel alýnarak yapýlan çalýþmalarýn
bir sonucu. Yapýlan araþtýrma kimin en
üstün performans gösterecek kiþi
olacaðýný büyük bir yüzdeyle tahmin
edebiliyor. Ayrýca hangi insani özelliklerin çalýþma hayatýnda ve özellikle
liderlikte iþe yarayabileceðini anlatýyor.
Büyük bir þirkette çalýþýyorsanýz bu
kýstaslara göre deðerlendiriliyor
olabilirsiniz. Ýþe baþvurduðunuzda ise
yine bu bakýþ açýsý sizi deðerlendirecektir.
Ýdari kadronun baþýndaki kiþi iseniz,
çalýþtýðýnýz þirket bu tarz yenilikleri kabul
etmese de sizin uygulamanýz gerekir.
Çalýþtýðýnýz þirketin daha efektif ve
üretken olabileceðini ancak böyle
anlatabilirsiniz. Grubunuzun zekasýný en
üst düzeye böyle çýkarabilir, bireylerin
en üstün yeteneklerinin birbiriyle sinerjik
etkileþimini böyle saðlayabilirsiniz.
Þayet kendinize ait olan bir iþte
çalýþýyorsanýz, bu kabiliyetlere sahip
olduðunuzda baþarýnýzý en üst kademeye
çýkacaktýr.
Hiçbir iþ garantisinin olmadýðý, iþin
aslýnda taþýnabilir yetenekler olduðu
günümüz dünyasýnda, bizi her zaman
iþimizde tutan, en üstün kalitedeki
becerilerdir. On yýllarca ona çeþitli isimler
verildi: Karakter, þahsiyet, kiþilik,

yumuþak beceriler, rekabet v.s gibi.
Aslýnda onun adý Duygusal Zekadýr.
Zeki Olmanýn Farklý Bir Yolu
Mühendislik Okulunda en düþük averaja ben sahiptim. diye anlatýyor bir
danýþmanlýk firmasýnýn direktör yardýmcýsý ve ekliyor: Fakat orduya katýlýp
da subay adaylarý okuluna gittiðimde
sýnýfýn birincisi oldum. Bu sadece
insanlarla ve kendimle nasýl geçindiðimle
ilgiliydi. Takým çalýþmasý yapabiliyordum
ve liderliðe yatkýndým. Ayný þey iþ
dünyasýnda da geçerli oldu benim için.
Gördüðünüz gibi zeki olmanýn da
farklý yollarý vardýr. Duygusal zekayla
ilgili pek çok yanlýþ anlaþýlma mevcuttur.
Herkes duygusal zekanýn herkese karþý
iyi ve hoþ davranmak olduðunu düþünür.
Bazen iyi ve hoþ davranmamamýz gereken
stratejik anlar yaþarýz. Karþýmýzdakini
rahatsýz edecek bir gerçeði söyleyiveririz.
Duygusal zeka duygularýn zincirini
kýrmaktan ziyade duygularý yönetmektir.
Böylece duygular doðru ve etkin bir
þekilde ifade edilebilir.
Duygusal Zekada
Cinsiyet Farký
Kadýnlar duygusal zeka söz konusu
olunca erkeklerden daha zeki
deðildirler. Ne de erkekler üstündür
kadýnlardan bu kýstasa göre. Hepimizin
güçlü ve zayýf noktalarýmýzdan oluþan
bir profili vardýr. Bazýlarýmýzýn empatik
kabiliyeti diðerlerine göre daha öndedir
ama kendi içindeki stresi yenemiyordur.
Diðerleri ise ruh hallerindeki en ufak
deðiþikliði sezebildikleri halde
asosyaldirler.
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Binlerce kadýnda ve erkekte yapýlan
duygusal zeka testlerine göre kadýnlarýn
duygularýndan daha fazla haberdar
olduklarýný, daha fazla empati
gösterdiklerini ortaya koydu. Erkekler
ise kendilerine daha fazla güvenen,
iyimser ve kolay adapte olabilen çýktýlar.
Bulgulara göre erkekler kadýnlara göre
stresle daha iyi baþ edebiliyorlardý.
Genelde benzerlikler farklýlýklardan
daha fazladýr. Bazý erkekler de en az
kadýnlar kadar empatik olabilmektedir.
Bazý kadýnlar da erkeklere nazaran stresle
daha iyi baþ edebilmektedirler. Genel
olarak her ikisinin güçlü ve zayýf yanlarýný
ele aldýðýnýzda ise duygusal zeka
yönünden cinsiyetin bir farklýlýk
getirmediðini söyleyebiliriz.
Son olarak duygusal zekamýz genetik
olarak belirlenmez. Çocuklukta geliþmez.
IQ nun tersine duygusal zeka öðrenilebilir
bir þeydir. Yaþamýmýz boyunca ve
deneyimlerimizin sonucu olarak
büyüyebilir de. Duygusal zekanýn bu
geliþimine eskiler olgunlaþma derler.
Gitgide pek çok kuruluþ ve þirket
duygusal zekayý iþ felsefelerinin bir
parçasý haline getirmeye baþlamýþtýr.
Artýk þirketler sadece ürünlerle deðil
fakat ayný zamanda insanlarý ne derece
iyi çalýþtýrdýðýyla rekabet etmektedir.
diyor Telia. Kendisi bir Ýsveç telekominikasyon þirketinde müdür olarak
çalýþýyor.
1997 yýlýnda belli baþlý þirketler
arasýndaki geliþimi araþtýrmak üzere
yapýlan bir etüd çalýþmasýnda beþ þirketten
dördünün performans tespiti ve iþe
alýmlarda duygusal zekayý öne aldýðý
ortaya çýktý.
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Yükselen IQ,
Düþen EQ (duygusal zeka)
1918 yýlýndan beri yani IQ testlerinin
1. Dünya Savaþýndan beri Amerikan
Ordusunda kullanýldýðýndan beri ABD
deki ortalama IQ dereceleri 24 puan
artmýþtýr. Benzer bir artýþ geliþmiþ
ülkelerin insanlarýnda da görülmektedir.
Elbet ki beslenmenin, gittikçe daha fazla
çocuðun okullarýný tamamlamasýnýn,
bilgisayar oyunlarýnýn, bilmecelerinin
bundaki rolü büyüktür.
Ancak iþ hayatýnda tehlikeli bir
paradox iþ baþýndadýr. Çocuklarýn IQsu
yükseldikçe duygusal zekalarý
düþmektedir. Bu konuda yapýlan büyük
çaplý bir araþtýrma (ki bu, anatalar ve
öðretmenlerle yapýlmýþ olan bir
çalýþmadýr) gelen her yeni neslin duygusal
zekasýnýn bir öncekine nazaran daha az
olduðunu göstermiþtir. Çocuklar gitgide
daha yalnýz, depresif, kýzgýn, itaatsiz,
sinirli, kaygýlý ve agresif olmaktadýrlar.
Yaþlarý 7-16 arasýnda olan ve tesadüfi
seçimle belirlenen iki grup okul
çocuklarýna anatalarýný ve öðretmenlerini
deðerlendirmeleri istendi. Birinci grubun
deðerlendirmesi 1970lerde, ikinci
grubunki ise 1980lerde yapýldý. Bu
çalýþma da çocuklarýn duygusal
zekalarýnýn gittikçe kötüleþtiðini gösterdi.
Düþüþ, maddi durumu çok farklý olan
ç o c u k l a r d a b i l e v a r d ý . Ve r m o n t
Üniversitesi psikologlarýndan olan Dr.
Thomas Achenbach bu çalýþmalarý
yürüten kiþiydi ve diðer uluslarda yapýlan
benzeri çalýþmalarda da meslek
arkadaþlarýyla fikir alýþveriþini devam
ettiriyordu. Ýlginç olan nokta þuydu: bu
acý gerçek neredeyse tüm dünya için
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doðruydu. Genç çocuklar arasýnda
yaygýnlaþmaya baþlayan uyuþturucu
kullanýmý, alkol tüketimi, þiddet,
depresyon, yeme bozukluklarý,
istenmeyen hamilelikler ve okuldan
kaçmalarýn temelinde duygusal zekanýn
düþük olmasýnýn payý büyüktü.
Ürkütücü olan bir diðer gerçek ise
1980lerde Achenbachýn çalýþmasýna
katýlan gençlerin 2000 yýlýndan beri iþ
hayatýnda olmalarý.
Ýþverenler Ne diyor?
ABD deki iþverenler arasýnda yapýlan
bir anket çalýþmasýnda, elemanlarýn
yarýsýndan çoðunda motivasyon eksikliði,
yeni bir þey öðrenmekten, iþbirliði
yapmaktan kaçýnma davranýþlarý olduðu
için iþverenlerin hoþnut olmadýklarý ortaya
çýktý.
Ýþe giren elemanlarýn sosyal becerileri
gitgide azalýyor. Ýþe alýnan genç elemanlar
eleþtiri kabul etmez tipler oluyorlar.
Uyarýldýklarýnda
savunma
mekanizmalarýný çalýþtýrýyorlar veya
düþmanca davranýyorlar. Kendilerine
söylenen her þeyi kiþiliklerine yapýlan
saldýrý gibi algýlýyorlar.
1960 ve 1970lerde insanlar doðru
okullara gidip, güzel baþarýlar elde
ediyorlardý. Þimdi ise duygusal zekasý
düþük ama iyi eðitilmiþ insanlar iþleri
dolduruyor.
Ýþverenler elemanlarýndan aþaðýdaki
özellikleri istemektedirler.
1. Dinleme ve sözlü iletiþim
2. A d a p t a s y o n k a b i l i y e t i v e
karþýsýna çýkan bir engele karþý yaratýcý
tepki verebilmesi
3. Kendine güvenmesi, hedeflerine

koþabilmek için motivasyon sahibi
olmasý, kariyerini geliþtirmek istemesi,
kendi baþarýlarýndan onur duyabilmesi
4. G r u p v e k i þ i l e r a r a s ý
etkileþimlerde etkin rol oynamasý, iþbirliði
yapabilir olmasý, takým çalýþmasýna uygun
olmasý, anlaþmazlýklarý konuþarak
giderebilecek kabiliyette olmasý
5. Çalýþtýðý iþ yerine bir katkýda
bulunma arzusu içinde olmasý, liderlik
potansiyelinin olmasý
YILDIZLARIN

REKABETÝ

1 9 7 0  l e r i n þ a f a ð ý y d ý . Vi e t n a m
Savaþýna karþýn protesto gösterileri
yapýlýyordu. Amerikan Bilgi Dairesinde
kitaplýk görevlisi olarak çalýþan birine
kötü bir haber geldi. Bir grup öðrenci
kütüphaneyi yakacaktý. Ancak kütüphane
görevlisinin protestocu gençler arasýnda
tanýdýklarý vardý. Grubu, kütüphanenin
olanaklarýndan yararlansýnlar ve
toplantýlarýný burada yapsýnlar diye içeri
davet etti. Ayný zamanda orada yaþayan
Amerikalýlarý da onlarý dinlesinler diye
oraya davet etti. Onlara karþý çýkmak
yerine onlarla bir diyalog kurmuþ oldu.
Onlarýn kendisine güvenmesini istiyordu
ve bunun için önce onlara olan güvenini
göstermeliydi. Böylece kütüphane
görevlisi gençlerle iletiþim kurabildi.
Gençler bir daha kütüphaneye
dokunmanýn lafýný bile etmediler.
Ýþte bu kütüphane görevlisi iyi bir
sorun çözücüsü olmuþtu. Gergin bir aný,
insanlarý bir araya getirip, konuþturarak
yumuþatabilmiþti.
(Gelecek Ay: Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.)
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EN ONURLU VARLIK ÝNSANIN

AHLÂKI
(Deontolojik Etik)
Yavuz Yektay
Önce görevli insanlarda olan/olmasý
gereken ahlâk öðelerini düþünmüþtüm,
sonra vazgeçtim. Çünkü görevliler,
özel eðitimlerle eðitilerek, ezelden beri
görev plânlarý hazýrlanmýþ örnek
insanlardý. Onlar bizler için hiç itiraz
etmeden en aðýr ve zor þartlarda
çalýþarak hem Yüce Yaratanýmýza hem
de tüm insan kardeþlerine hizmet etmiþ
þaþmaz ahlâklý örnek insanlardý... O
kutsal insanlarýn siyerini (1) yazabilmek
için en azýndan üstün insan realitesinde
olmak gerek, bizlere düþmez diye
düþündüm.
Onun için tüm insan kardeþlerimizin
görev etikini yazmaya karar verdim.
Ýnanýyorum ki, insan bu dünyaya
önemli görevler yapmak için yaratýlýp,
gönderilmiþtir. Yoksa Darwinin dediði
gibi, ... üç-dört element kendiliðinden
(?) kimyasal olarak birleþti, protein
molekülleri oluþtu, her nasýlsa bir gün,
bu protein molekülleri birleþiverdi,
insan oluverdiler gibi deðil... Ýnsan;
tüm varlýklarý emir ve izni ile yaratan,
tek ve Yüce Yaratanýmýz tarafýndan,
kutsal kitaplarda anlatýldýðý gibi, görev
için, özenle yaratýlmýþ ve Yarataný-

mýzýn Sýcak Soluku ile canlandýrýlmýþ
Ýnsân-ý þerîf ve hatta yaratýklarýn en
þereflisidir. Çünkü insana, kâmil insan
olabilmesi için iki el ve bir akýl verilmiþtir, hiçbir yaratýkta bulunmayan! En
önemlisi, verilen akýl sonsuz özgür
býrakýlmýþtýr, Yalnýz bu olay bile insanýn
bir görevi olduðunu vurgular. Görevin
olduðu yerde, disiplini kuracak bir görev
ahlaký vardýr, olmalýdýr. Aksi takdirde
görev yapýlamaz! Ahlâk, kâmil insan
olmaya doðru ruhsal arýnma ve
yükselme ile geliþir.
Arýnmak ve yükselmek içinse bilgi
gerekir. Ýnsanýn bilgi kaynaklarý,
a) Gelenek, örf ve âdetler,
b) Kutsal bilgiler, (Vahiy ve kutsal
sayfalarla gelenler)
c) Bizden evvelki insanlarýn tecrübeleri ve bizzat bizim tecrübelerimizdir.
Önemli olan öðrenilenin en kýsa
zamanda, mümkün olduðu kadar çok
insan kardeþlerimize verilmesidir.
Aslýnda vermek, Yüce Yaratanýmýzýn öncelikli yasalarýndandýr:
Onun yasasýna uyarak vermek
seçici olmalýdýr. Yani yerinde, zama-
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nýnda ve yeteri kadar verilmelidir.
Ýhtiyacý olana, ihtiyacý olan þey
gönülden verilmeli ve mutlaka gönüllere
girmelidir.
Bu, daha yüksek seviyeye çýkabilenin daha aþaðýdakilere el uzatarak,
onlarý da daha yüksek realite seviyelerine çekmesidir. Hep beraber
yükselmenin gereði de budur zaten...
Ve bizler, bildiklerimizi öðreterek ve
yaygýnlaþtýrarak yükseldikçe, bize daha
çok verileceðinin idrâki içinde olmalýyýz.
Ýþte bu Ýnsanýn insana karþýlýksýz ve
koþulsuz hizmeti olacaktýr.
Bu aydan itibaren sizlere, üç türlü
ödev ahlâký listesi sunacaðýz:
1) Gelenek, örf ve âdetlerden gelen
ve güncel görev ahlâký yasalarý. (5
adet)
2) Yaratanýn insandan beklediði
þeyler (5 adet)
3) Ýnsanýn mutlaka yapmasý
gerekenler (5 adet)
Her doðru yaptýðýnýz Görev Ahlâký
uygulamalarýnýn yayacaðý pozitif enerji,
bütün dünyayý dolaþacak ve devamlý
mayalanarak, çoðalarak tekrar sizlere
dönecektir. Bunu hayretle ve sevinçle
gözleyeceksiniz!..
A. Gelenek, örf ve âdetlerimizin
emirlerine uyanlar:
1) Annesine ve babasýna koþulsuz
ve karþýlýksýz, sonsuz saygý ve sevgi
duyar.
2) Onun tüm yarattýklarýna koþulsuz
ve karþýlýksýz saygý, sevgi ve
merhametle davranýr.
3) Onun tüm yarattýklarýna ve
özellikle insan kardeþlerine saygý ve
sevgiyle koþulsuz ve karþýlýksýz yardým
eder, hizmet eder.
4) Büyüklerine saygý ve sevgiyle,
küçüklerine sevgi ve saygýyla yaklaþýr,
iletiþim kurar.

5) Hiç kimseyi incitmez. Sevgi ve
saygýsý önce gözlerinde sonra
hareketlerinde ve saygý ile gülümseyen
dudaklarýnda bellidir.
B. Yaratanýn insandan
beklediði þeyler:
1) Ýnsan içindeki ihtiras ateþini
söndürmelidir. Ýhtiras zararlýdýr. Ýnsanlar
en kýsa yoldan ihtiraslarý yüzünden bir
araya gelir, ama bu gerçek bir birlik
deðildir. Ýhtiraslar yüzünden de yok
olabilir.
2) Ýnsan henüz arýnma ve yükselme
yolunda olduðundan her zaman doðru
kararlarý verici olmayabilir. Ýnsan
yanýlabilir. Bunu baþtan kabul edip
kendini baþkalarýnýn gözüyle de
görmesi gerekir.
3) Ýnsan, daima Ýyi olmaya ve
kötülükten kaçmaya gayret etmelidir.
Ýyi olmayý, iyi düþünceleri düþünmelidir.
4) Ýnsan kötülükleri içinden atmalýdýr.
Kötülükleri, onu üzen ve ona dert olan
þeyler olarak görmelidir.
5) Ýnsan, yalnýz iyilikleri ve kardeþçe
geçinmeyi düþünmelidir. Çünkü hayýr
iyilikte ve kardeþliktedir.
C. Ýnsanýn mutlaka
yapmasý gerekenler
1) Ýnsan karar verirken, her þeye
çok dikkat etmelidir.
2) Ýnsanýn bildiðinden çok yukarýlara
çýkmasý için, çalýþýp aramasý ve bilgiyi
bir bir bulmasý ve bulduktan sonra da
k ü ç ü k l ü ð ü n ü b i l m e s i g e r e k i r.
3) Ýnsan düþünmesini bilerek
Yaratanýna teslim olmalýdýr.
4) Ýnsanýn her yerde, bir olmanýn
(birlik olmanýn) örneðini vermesi
gerekir.
5) Ýnsan, güzelliðin kaynaðýnýn
nereden geldiðini bilmeli ve her þeyi
güzel görmelidir.
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SAHÝP OLMAK YA DA OLMAK
Derleyen: Kâzým Ýnderim

Erich Fromm, daha önce birçok
deðerli eserini okuyup sevdiðimiz
tanýnmýþ bir psikolog ve düþünür.
Özellikle Sevme Sanatý isimli eseri ile
Türk okuyucusu onu tanýmýþ ve
sevmiþti. Daha sonra Sahip Olmak ya
da Olmak isimli eseriyle tanýdýk onu.
Kitabýn ilk baþlýðý Bir hayalin
sonu. Þöyle baþlamýþ Erich Fromm
bu bölüme: Endüstri çaðý
baþladýðýndan beri insanlarý ayakta
tutan umut ve güven kaynaðý, sýnýrsýz

bir geliþmenin, insana her istediðine
ulaþabilme olanaðýný vereceði
vaadiydi... Ama artýk birçok insan,
endüstri çaðýnýn verdiði sözleri ve
büyük vaatleri yerine getiremeyeceðini
anlamýþ durumda. Çünkü biliyorlar ki
mutluluk, tüm arzularýn yerine
getirilmesinin toplamý deðildir.
Peki neden gerçekleþmedi bu vaat?
Çünkü endüstri çaðýnýn çarklarý þu iki
sistem içerisinde yürütülmeye
çalýþýlmýþtý: Birincisi yaþamýn tek
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amacýnýn bütün istek ve ihtiyaçlarýn
giderilmesi olarak görülmesi, ikincisi
ise bunun doðal sonucu olarak yalnýzca
kendi çýkarýný düþünmek ve aç
gözlülüðün toplumun ilerlemesini
saðlayacaðý inancý. Fakat görüldü ki
mutluluk arzularýn engelsiz bir biçimde
tatminine deðil, onlarýn hakimi
olmaktan geçiyordu. Sadece kendi
çýkarýný düþünmek de toplumda bir
anarþi yaratýyor. Kimse kimseye
güvenmediði, herkes birbirinin
çukurunu kazmaya çalýþtýðý için
savaþlar, sýnýf çatýþmalarý alýp
yürüyordu. Ne yapmalý? Ýnsanlarýn
ekonomik felâketten kurtulmalarýný
önlemek için ne yapmalarý sorusuna
çözüm arayan düþünürler þu sonuca
v a r m ý þ l a r. G e r e k l i e k o n o m i k
deðiþimlerin saðlanmasý, insanlarýn
temel deðer kavramlarýnda ve düþünce
biçimlerinde gerçekleþecek köklü
deðiþiklikleri gerektirmektedir. Yani
insanlýðýn kurtuluþu bir dizi ekonomik
tedbirlerin alýnmasýyla olacak bir iþ
deðildir. Önce insanlarýn yaþam
görüþlerinde doðru ve yararlý
deðiþiklikler olmasý gerekir. Bu þarttýr
üstelik. Çünkü insanlýk bu aþamada
bir dönüm noktasýna gelmiþtir. Ya bir
olacaktýr, ya da yok olacaktýr. Ýþte
bunun için de sahip olmak ile olmak
arasýnda seçimini yapmasý
gerekmektedir. Baþka bir deyiþle, ya
mutluluðunu aldýðý þeylerde
arayacaktýr, ya verdiði þeylerde
bulacaktýr.
Peki nedir olmak ve sahip olmak?
Sahip olmak, tüketmek þeklinde
ortaya çýkar. Fakat bu tür bir tüketim,
hakkýmýz olan ve ihtiyacýmýz olan
kadarýný tükettiðimiz bir davranýþý
anlatmaz. Bu daha çok yemek, yutmak
fakat yine de doymamak þeklinde
anlatabileceðimiz bir þeydir. Yemek,

içmek yoluyla bir þeylere sahip olmak
eðilimi çocukluktan baþlar. Küçük
bebek, evrimin bu aþamasýnda, sahip
olmak istediði þeyleri aðzýna götürür.
Ama bir çok nesneyi fizik olarak yemek
olanaksýzdýr. O zaman bunlara sahip
olmak yoluna gidilir. Nedir bunlar?
Bunlar her þey olabilir. Mal-mülk,
güzellik, þan, þöhret, iþ-meslek, araba,
ev, insanýn kendi benliði, kelimeler,
hattâ bilgiler. Aslýnda tüm bunlar
kendiliðinden kötü deðildirler. Hepsi
bizim yararýmýza var edilmiþlerdir. Kötü
olan onlara yanlýþ yaklaþmamýz, onlara
tutunmaya çalýþarak, kendimizi onlarýn
zincirlerine tutsak etmemizdir.
GÜNLÜK
YA Þ A M D A K Ý
GÖRÜNTÜLERÝ ÝLE SAHÝP
OLMAK VE OLMAK
Öðrenmek:
Sahip olmak güdüsü ile hareket
eden bir öðrenci dersi þöyle dinler: Bir
yandan anlatýlan þeyleri dinleyip, onlar
arasýndaki mantýklý baðlarý
yakalayarak, anlamý kavramaya
çalýþýrken, öte yandan bütün bu
anlatýlanlarý defterine kaydedip gelecek
sýnavda baþarýlý olmayý amaçlar. Ama
bu arada anlatýlan þeylerin içeriði
üzerine pek düþünmez, ona karþý bir
tavýr almaz. Böylece öðrendiði þeyler,
onun düþünce ve duygu dünyasýnýn
bir parçasý haline gelmediði için kiþisel
geliþimi ve evrimine hiçbir katkýda
bulunmazlar. O sadece bazý teorileri,
formülleri ve sözcükleri ezberlemiþtir.
Yani onlarý mülkiyetine geçirmiþtir.
Olmak düþü ile dersi dinleyen bir
öðrenci ise, dersin konusu üzerinde
düþünmüþtür. Aklýna bazý konular
takýlmýþtýr. Ders esnasýnda onlarý
cevaplandýrmaya çalýþýr. Sorular sorar,
düþünür. Dersi dinlemek süreci onun
için canlý bir eylemdir. Öðrenci ders
sonunda deðiþmiþ, baþkalaþmýþtýr.

Sevgi Dünyasý
Konuþmak:
Sahip olma eðiliminde olan iki kiþi
konuþurken yaptýklarý iþ bir tür savaþtýr.
Yani ikisi de kendi düþünceleri ile
özdeþleþmiþtir. Gerçeði deðil de kendi
kiþilikleri öne sürerler. Nasýl yapýp da
karþýsýndakini mat edeceklerini ve
bundan gurur payý çýkarabileceklerini
hesaplarlar. Ýkisi de birbirini gerçekten
dinlemez. Karþýsýndakini dinler
görünürken, aslýnda kendi
s ö y l e y e c e k l e r i n i p l a n l ý y o r d u r.
Oysa Olmak güdüsü ile hareket
eden iki kiþinin konuþmasý bir sevinç
dansý gibidir. Ýki kiþi kafa kafaya verip
yeni fikirler üretmeye, doðruyu bulmaya
çabalarlar. Konuþmanýn sonunda ikisi
de bir þeyle kazanmýþlardýr.
Okumak:
Konuþma sýrasýnda söylediklerimiz
yazarla okuru arasýndaki iliþkide de
geçerlidir. Eðer bir eseri, kahramanýn
sonunda ölüp ölmediðini, ya da genç
kýzýn adama aþýk olup olmadýðýný,
öðrenmek için okuyorsak o esere sahip
olmaya çalýþýyoruz demektir. Felsefi
ve kültürel eserler içinde durum aynýdýr.
Eðer kültürel nesnelere sahip olmak
amacýnda isek Eflatun, Spinoza, Kant,
Mevlâna, Ýbni Haldun bizim sýrtýmýzda
birer yük olur. Bu durumda kiþi yýkýlmýþ
bir kütüphane gibidir.
Sevmek:
Sahip olmak ve olmak açýsýndan
bakýnca, sevmenin de ikili bir anlamý
olduðunu görüyoruz.
Sevgiye sahip olunabilir mi? Eðer
böyle olsaydý, sevginin maddesel bir
þey olmasý ve onu alýp saklamanýn
mümkün olmasý gerekirdi. Ama öyle
deðildir. Sevgi þey deðildir. Yaþanan
bir aktivitedir. Yaratýcý bir etkinliktir.
Sevme bir insana (ya þeye) ilgi
duymayý, onu tanýmak istemeyi, onu
anlamayý, doðrulamayý ve onun
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yanýndayken sevinç duyabilmeyi
doðurur. Eðer sevgi sahip olmak
türünden ele alýnacak olursa, kendinin
kýlmak, denetimi altýnda tutmak
anlamlarýna gelecektir. O zaman böyle
bir sevgi, boðucu, engelleyici ve
kýsýrlaþtýrýcý bir eylem haline
dönüþecektir.
Otorite uygulamasý:
Ýki türlü otorite uygulamasý vardýr.
Bunlardan biri otoriteyi kaba güce,
korkuya ve baský araçlarýna
dayandýrmaktadýr. Diðeri de bilgi ve
sevgiyle dolu olmanýn getireceði
kendiliðinden bir otoritedir.
Erich Fromm, kitabýn ikinci
bölümünde bu iki varoluþ biçimi
arasýndaki iliþkileri incelemiþ. Ýlk olarak
sahip olmak güdüsünün temelini
araþtýrmakla baþlamýþ iþe.
Önce Freud'un ortaya koyduðu gibi
insan, haz veren þeylere doðru
yaklaþýrken, kendisine elem vereceðini
sandýðý þeylerden uzaklaþma eðilimi
gösterir. Bu iki duygu: haz ve elem
insan davranýþlarýný belirleyen ana
etkenlerdir. Ýþte sahip olmak isteði
burada mutlu olmakla ayný anlamda
tutulduðu için ön plana çýkýyor. Bir
baþka deyiþle, sahip olduðumuz þeyler
oranýnda mutlu olacaðýmýza
inanýyoruz. Bunun üzerinde bir de
yaþadýðýmýz çaðýn kültür kalýbýný da
göz önüne alýrsak konuyu daha iyi
anlatmýþ oluruz. Çünkü bizler Kazanç
Toplumunun üyeleriyiz. Bizim
toplumumuzun temelini; özel mülkiyet,
kâr ve iktidar oluþturuyor.
Olmak ilkesini kavrayabilmek için
bazý yaþantýlara, davranýþlara bakmak
gerekiyor. Çünkü Sahip Olmak
nesnelere iliþkin olduðu halde, Olmak
duygusu soyut süreçlerle ilgilidir. Fakat
yine de bazý karakter özelliklerini
inceleyerek bu duygu tanýmlanabilir.
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Olmakýn en belirgin özelliði
aktivitedir. Ancak bu aktif oluþu, ticari
anlamda deðil, insanýn yeteneklerinin
en verimli bir biçimde kullanýlmasý
demek olan, içsel bir aktivite anlamýnda
deðerlendirmek doðru olur. Olmak,
kiþinin herkeste deðiþik oranlarda
varolan özelliklerini ve insancýl
zenginliklerini deðerlendirerek, onlarý
zenginleþtirmesi demektir. Kendini
yenilemek, geliþtirmek, akmak,
sevmek, benliðin dar sýnýrlarýný aþarak
diðer insanlara yönelmek, onlarla
iþbirliðine yönelmek, vermek demektir.
Olmak için, Ben tutkusundan ve
her þeyi kendi benliðimizin, kendi
çýkarlarýmýzýn
açýsýndan
deðerlendirmekten sýyrýlmak
zorundayýz. Bu durumu en iyi,
mistikçilerin kendimizi boþaltmak ve
yoksullaþtýrmak gibi sözcükleri ile
ifade edebiliyoruz.
Sevinç içinde olmak Olmak
ilkesinin bir baþka görülen yanýdýr.
Burada anlatýlmak istenen þey;
toplumsal bir baþarýya ulaþmak, çok
para kazanmak, piyangodan para
çýkmasý, cinsel haz, dileðince yemek,
içki ve uyuþturucu kullanmak sýrasýnda
ulaþtýðýmýz hoþnutluk hali deðildir. O
daha çok, eriþilen bir seviye veya
insanýn kendine özgü yeteneklerinin
verimli bir biçimde geliþmesine eþlik
eden, duygusal bir durumdur. Sevgi
olmaksýzýn, fiziksel iliþkilerden sevinç
duymak mümkün deðildir.
Olmak duygusu ile yaþayan biri
için yaþamak sahip olunacak bir þey
deðildir. Yaþamýn gelip geçici bir olay
olduðunu anlamýþtýr böyle biri. Olmak
ilkesi yalnýzca burada ve þimdi vardýr.
Geçmiþte ya da gelecekte deðil.
Erich Fromm, eserinin son
bölümünde Olmak ilkesine göre
yaþayan bir toplum yapýsý oluþturmak

için ne gibi tedbirler almak gerektiðini
araþtýrmýþ.
* Ýlk olarak, endüstriyel üretim
biçiminin merkezileþmeye gidilmeden
çözülmesi gereklidir.
* Yeni ekonomi planý, artýk bir hayal
öðesi olan tam rekabet piyasasý
düþüncesinden vazgeçilerek
hazýrlanmalýdýr.
* Sýnýrsýz ekonomik geliþme amacý
terk edilmeli, onun yerine dengeli bir
geliþme hedef alýnmalý.
* Çalýþma koþullarýný sadece maddi
kazancý ön plana alarak
düzenlemekten vazgeçmeli. Bunun
yanýnda psiþik tatminlerin de dikkate
alýnmasý saðlanmalý.
* Bireylerin etkinlik ve inisiyatif
olanaðýnýn, yaþamýn tüm alanlarýna
yayýlmasýna çalýþmalý.
Erich Fromm, bu saydýðý önlemleri
alacak kiþilerin günümüzde var olan
krizin uyanacaðý Bazý yetenekli
insanlar olacaðýný, kendilerini yeni
hümaniter bilimin emrine vererek, titiz
bir çalýþma ile çözülemez gibi gelen
sorunlarýn üstesinden gelebileceklerini
umduðunu söyleyerek kitabýný bitiriyor.
Bu yetenekli insanlar olsa olsa þu
yaþam görüþünü benimsemiþ
kiþilerden meydana gelmiþ bir grup
olmalýdýr. Siz O'na mallarýnýzla ve
kopamadýklarýnýzla deðil, arýnmýþ
gönlünüzdeki gerçek inancýnýzla
varabilirsiniz. Ya da þunu: Verdikçe,
verilecek daha çok þey olduðunu
gören, gerçek mutluluðu bulandýr. Bu
cümlelerde belirtilen yaþam görüþünü
benimseyen insan, sahip olmak ile
olmak arasýndaki çatýþmada olmanýn
yanýnda yer almýþ demektir þüphesiz.
Ve böyle bir yaþam görüþünü
benimseyen bir toplum mutlu ve
esenlikli olacaktýr.

Sevgi Dünyasý
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BÝZE YARDIM EDER MÝSÝNÝZ?
Internette Bir Köy Öðretmeninin Çaðrýsý

Deðerli Büyüklerim;
Diyarbakýr Ýli Yiðityolu Köyü
Mehmetçik Ýlköðretim Okulunda her türlü
imkândan mahrum 732 çocuk adýna
sesleniyorum sizlere, anlayýþýnýza
sýðýnarak...!
Þimdi lütfen günlük meþgalelerinizden
bir an sýyrýlarak tek gayesi güzel Türkiyemin
aydýnlýk yarýnlarý için mücadele etmek olan
bir köy öðretmeninin ve her türlü ama her
türlü imkândan mahrum köy çocuklarýnýn
halini tasavvur ederek kalbinizin sesini

dinleyin ve imkânlarýnýz neye yeter ise bu
çýðlýða karþýlýk verin.
Adýyaman Ýli Kâhta Ýlçesi Göçeri
Ýlköðretim Okulunda 1998 yýlý 24
Kasým'ýnda göreve baþladým. 1960lý
yýllarda 52 köy ve mezranýn orta yerinde
25.000 insanýn ikâmet ettiði bir yerde Ziraat
Meslek Lisesi adý altýnda temeli atýlan, 1969
yýlýnda inþaatý biten ancak gerek il ve ilçe
merkezine uzaklýðý ve gerekse de o
tarihlerde böylesi bir yapýlanmanýn bölge
itibariyle çok 'lüks' bulunmasýndan dolayý
okul 1994 yýlýna kadar gübre deposu, tütün
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deposu, evleri Atatürk Baraj Gölü altýnda
kalan vatandaþlarýn istihdamýnda, uzun bir
süre de, acý bir itiraf ki çevre köylerin
hayvanlarýnýn barýnaðý olarak kullanýlmýþ.
Ancak 1994 yýlýnda ülkemizin ilk taþýmalý
okulu unvanýný da alarak eðitim  öðretime
açýlmýþ.
Ama sadece açýlmýþ. Çünkü ben 1998
yýlý itibariyle çevre bir okuldan geldiðimde
okul tabir-i caizse virane bir haldeydi.
Öðrencilerimle beraber okulun 3. katýndan
hayvan gübresi temizlediðim günleri
anýmsýyorum þimdi tatlý bir buruklukla
birlikte. Okulda eðitimle ilgili araç-gereç
namýna bir þey olmadýðý gibi kayýtlý 434
öðrencinin sadece ama sadece 198 'i okula
devam ediyordu. Silsile yolu ile Valilik
makamýna kadar bürokrasi kapýlarýný
yüzlerce kez aþýndýrdým. Ama iki yýl
içerisinde bir arpa boyu dahi yol gidemedim.
Geçen her saat, her gün, her ay zayýf ve
eksik yetiþen bir nesil anlamýna geliyordu.
Ben de bir eðitimci olarak biliyordum ki,
yýkýlan bir binanýn onarýmý, hastalanan bir
insanýn tedavisi, kaybedilen bir servetin
telâfisi belki mümkündü ama kimse giden
zamaný geri getirmeye muktedir deðildi.
Geçen zaman öðrencilerimin eksik ve yanlýþ
yetiþtirilmesi anlamýna geliyordu. Eksik ve
yanlýþ yetiþen nesillerin de biricik ülkemin
baþýna tedavisi mümkün olmayan birer yara
olacaklarýný düþünüyor ve vicdan azabý ile
karýþýk çaresizlik içinde kývranýyordum.
Tüm bu düþüncelerden yola çýkarak 2000
yýlýnýn baþlarýnda yurt çapýnda bir yardým
kampanyasý baþlatma kararý aldým.
Aklýma gelen, bulabildiðim,
ulaþabildiðim her yeri, ama her yeri mektup,
faks, e-mail yaðmuruna tuttum. Yaklaþýk
üç ay içerisinde çabalarým meyve vermeye
baþladý. Okuluma yardýmlar gelmeye
baþladýðýnda oturup çocuklar gibi
aðlamýþtým sevincimden. Çünkü

öðrencilerim çikolatalarý, gofretleri TV
reklamlarýndan tanýyorlardý sadece. Okula
gelen muzu kabuklarýyla yemeye çalýþan
7. sýnýf öðrencisi tahayyül edebilir misiniz?
Peki ya henüz ilkokul 1. sýnýfta olduðu
halde sabah henüz güneþ doðmadan, elinde
ekmeðinin üzerine sürdüðü salça ile birlikte,
yarý uykulu gözlerle tütün kýrmaya çalýþan
bir öðrenciyi. Hastalýðý haricinde, ki
ölümcül hasta deðildi, ilçe ve il merkezini
görebilme þansý olmayan çocuklarý
canlandýrabilir misiniz kafanýzda.
Çocuklarýmý Adýyaman Ýl Merkezine
minibüslerle sýnavlara götürdüðümde,
çarpýþan otolara bindirdiðimde, oturup
aðlamýþtým çocuklar gibi.
Bu tablo içinde ilk etapta okuluma
taþýnan 34 köyde maddi imkân-sýzlýklardan
dolayý gönderilemeyen öðrencilerimi
kazanmak için gönüllü öðretmenlerimle
beraber köy köy dolaþtým ve bütün
öðrencilerimizi kazandýk gelen yardýmlarla.
Velilerin kafasýndaki gereksiz okul kavramý
veya 'þeytan mektebi' imajý yýkýlmaya
baþlamýþtý bu ziyaretlerle. Kýsa bir süre
sonra da tümüyle kayboldu geliþen diyalog
ve iþbirliði içinde. Artýk kýz öðrencilerim
okula gönderilmeye baþlanmýþtý. Üstelik 5.
sýnýfý bitirir bitirmez deyim yerindeyse
satýlmýyorlardý
ve
zoraki
evlendirilmiyorlardý, yüklü bir para
karþýlýðýnda daha çocukken.
Sonuç olarak 2000 Mart / 2003 Temmuz
tarihleri arasýnda gelen bu yardýmlarla,
okula gönderilmeyen ve bölgenin sosyoekonomik yapýsý gereði erken evlendirilen
193'ü kýz olmak üzere 397 öðrencimizi
okula kazandýrdýk ve þu anda onlarýn 19
tanesi Saðlýk Meslek Lisesi öðrencisi..
Okulumuza 10.645 kitabýn bulunduðu halka
açýk bir kütüphane kurduk. Bu kütüphane
ve açýlan okuma- yazma kurslarýyla okur
yazarlýk oraný % 9'lardan % 64'lere çýktý..

Sevgi Dünyasý
Okulumuza en modern donanýmla 1. ve 2.
kademe olmak üzere iki adet Fen Bilgisi
Laboratuarý kuruldu.
Yaptýðýmýz müsamere ve sergilerle 1
fotokopi makinesi ve 3 adet bilgisayar aldýk.
2500 kitap, 1 TV, 160 civarýnda CD, 1 VCD
ve diðer demirbaþ eþyalarla okula tam
donanýmlý bir yabancý dil laboratuarý
kurduk. Üstelik oradaki büyüklerimizin
deyimiyle bir köy okuluna. Gelen
yardýmlarla 35 sýnýfýn ýsýnma problemini
çözmek için kalorifer sistemi kurduk. Bütün
öðrenciler 3 yýl boyunca ne kitaba, ne
kýrtasiyeye, ne giyime tek kuruþ para
ödemediler. Zaten ödeyebilecek durumda
da deðillerdi.
Ve daha sayamadýðým birçok yenilik ve
baþarý ile okulumuz ilimizin ve ilçemizin
en güzide okullarýndan biri haline geldi. Ve
bütün bunlar sizin gibi eðitim gönüllüsü,
eðitim dostu insanlar sayesinde gerçekleþti.
Bu zaman sürecinde 14 Anadolu Lisesi, 29
Saðlýk Meslek Lisesi, 2 Eðitim Fakültesi,
1 Fen Lisesi, 6'sý Meslek Yüksek Okulu'nda
okuyan öðrencilerimiz oldu. Öðrencilerimiz
2002-2003 Eðitim ve Öðretim yýlýnda
düzenlenen bilgi yarýþmasýnda Ýlçe birincisi
ve il ikincisi oldu 864 okulu geride
býrakarak. Ve ben okulumdan gözü yaþlý
ayrýlýrken 936 öðrencimin bu konudaki
azim ve kararlýlýðý görmeye deðerdi.
Sonuç olarak okulumu bölgede 8 yýl
kalmanýn verdiði tatlý yorgunlukla yepyeni
ve enerji dolu genç bir kadroya teslim
ederek Diyarbakýr'a geldim.Ama þu anda
bulunduðum okul, Göçeri'den çok ama çok
daha kötü ve her þey sil baþtan.
Kýsaca anlatmaya çalýþayým:
Öðrencilerimizin % 73'ünün evinde TV
dahi yok. Türkçe konuþabilmek büyük bir
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problem. Öðrencilerin çantalarýnda ki çanta
dediðim naylon poþetlerden ibaret, kýrtasiye
namýna hiçbir þey yok. Sadece bu öðretim
yýlýnda daðýtýlan kitaplar mevcut. Farklý
renk ve büyüklükte ayakkabýlarla okula
gelen öðrencilerin sayýsý azýmsanacak gibi
deðil. Okulun kayýtlý öðrenci sayýsý 732,
devam eden 593 öðrenci var. Okul
Karacadað eteklerine kurulu olduðu için
soðuk hava ve rüzgâr biz yetiþkinlerin bile
kanýný dondururken öðrencilerin üzerinde
elbise namýna bir þey yok. Karacadað
sönmüþ bir volkan olduðu için etraf
simsiyah kayalara dolu ve bu yüzden tek
karýþ arazi dahi yok tarým için. Bu yüzden
velilerin hemen hepsi farklý bölgelere
mevsimlik iþçi olarak gidiyor, gitmek
zorunda, okulda ve köyde su yok.
Kýsacasý durum bundan ibaret. Eðitimde
fýrsat eþitliðini avazýmýz çýktýðý kadar
baðýrdýðýmýz günümüzde bu çocuklara bu
eþitliði saðlamak için kollarý sývadým þimdi
ve sizin gibi büyüklerimin GÜZEL
TÜRKÝYEMÝN yarýnlarý adýna
yardýmlarýna, yönlendirmelerine ve
desteðine ciddi mânada muhtacým. Bu
þartlarda beni geri çevirmeyerek bu masum
çocuklara ve okulumuza elinizdeki imkânlar
dahilinde yardýmcý olacaðýnýza dair
taþýdýðým derin inançla acele cevap
beklerken, saygý ve selâmlarýmý sunuyorum.
Rýdvan SADIK
Yiðityolu Köyü Mehmetçik Ýlköðretim
O k u l u D Ý YA R B A K I R ( M e r k e z )
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ridvansadik@yahoo.com
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