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Sevgili Dostlar
Dergimiz tam 35 yýldýr hiç aksamadan çýkýyor. Bunun
ne demek olduðunu bilebilir misiniz? Aylar, yýllar výzýr
výzýr geçiyor, dergimiz çok þükür aksamadan devam ediyor.
Bunun ne kadar büyük bir çaba gerektirdiðini tahmin
edebilir misiniz? Her ay yazýlacak yazýlarý düþünmek,
onlarý hedefimize uygun bir þekilde yazmak ve arada
geleceðe ait bazý tahminlerde bulunmak icap etmektedir.
Böylece okuyucuya bugünü anlattýðýmýz gibi, gelecek
hakkýndaki tahminlerimizi de bildiririz. Onlarýn geleceðe
ümitle bakmalarýný saðlarýz.
Gelecek, hepimizin merak ettiði, öðrenmek istediði
bir konudur. Bazý kiþiler geleceði hiç düþünmez, günü
düþünürler. Bazýlarýysa geleceði merak ederler ve gelecek hakkýnda bir þeyler bilmeyi
isterler. Bu bir þeylerin doðru olmasý, geleceðe uygun düþmesi ve önümüzü aydýnlatmasý
gerekir. Gelecek hakkýndaki kehanetler doðru olsun ya da olmasýn ilgimizi çeker.
Hayat akýp giden bir ýrmaktýr. Onun her döneminde elbette çeþitli olaylar olacaktýr.
Gelecekte olacaðý söylenen olaylarýn iyi gözlerle, niyetlerle anlatýlmasý, istikbal için ümit
vermesi çok önemlidir. Kehanette bulunan bazý kiþilerin tahminleri çok doðru çýkmaktadýr.
Onlara kahin gibi geleceði iyi biliyorlar deriz. Burada olaylarýn yürüyüþünden bazý doðru
sonuçlarý çýkarmak mümkündür diyebiliriz. Ama kehanetlerde olaylarýn akýþýndan
çýkarýlamayacak, tahminlerden çok ileri sözler ve bildiriler vardýr bazen. Bunlarý söyleyenler
medyum mu idiler deriz; çünkü tahminlerinin çoðu gerçekleþir.
Geleceðimizi hepimiz bilmek isteriz. Ama bunlarýn geçmiþle orantýlý, doðru temellere
dayanmasý gerekir. Yoksa hiç olmayacak tahminlerde bulunmak ve bunlarý rastgele
sýralamak, insanlarý güldürür. Fakat kiþisel hayatýmýzý ve ülkemizin geleceðini bilmek,
bunlarýn hiç deðilse bir kýsmýnýn doðru çýkmasý bizi sevindirir, bir yandan da sözlerin
gerçekleþmesi bizi þaþýrtýr. Kehanetleri yapanlarýn sözlerine daha ilgiyle bakarýz.
Gelecek bilinmeyenlerle doludur. Bazen doðru tahminlerde bulunulsa da, bazen
ilhamla isabetli sonuçlara ulaþýlsa da, aslýnda geleceði bilmemiz bize fazla bir þey
kazandýrmaz. Ama insanda gelecek hakkýndaki varolan merak, yarýn ne olacak, bir ay
sonra, bir yýl sonra ne olacak diye bilmek, öðrenmek arzusu, önüne geçilmesi zor bir
istek yaratýr. Hayatýnýn bir parçasý hakkýndaki tahminler insaný çok ilgilendirirse de, çoðu
zaman ne olacaðýný öðrenince tam olarak da inanmaz. Ya doðru çýkarsa diye dikkatli ve
tetikte olur. Doðru çýkarsa hayret eder ama yine de içinde bir þüphe hep vardýr, atýyor
bu adam der içinden. Çünkü aslýnda hepimiz biliriz ki, geleceði bütün ayrýntýlarý ile hiç
kimse bilemez. Doðru tahminler alkýþlansa da, bazý medyum yapýdaki kiþilerin gördükleri
kimi olaylar doðru da çýksa da, onlara dikkatle eðilmemiz gerekse de, bu öngörüler,
gelecekte olacaklarýn ancak bir kýsmýný içerir. Geleceði Yaratan kapatmýþtýr, onu bütün
ayrýntýlarý ile ancak O bilir.
Geleceðin nasýl olacaðýný bilmek insana fazla bir þey kazandýrmaz. Gelecek hakkýnda
öðrendikleriyle kiþiler daha dikkatli olabilirler, ama hayatlarýný o tahminlere göre
ayarlayamazlar.

En Derin Sevgilerimle
Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU
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Sabýrla Yürümek
Dr. Refet Kayserilioðlu

Sevgi Dünyasý

3

Sabýr, bir kudrettir aslýnda;
iradeyi, azmi gerektirdiðinden,
gerçek bir kudret kazandýrýr

S

abýr, konuþmalarýmýzda çok
geçen bir sözdür, terimdir.
Sabýr þarttýr, gizli kapýlarý
açan bir anahtardýr. Pekiyi, nedir
sabýr? Sadece beklemek midir?
Sonucun olumlu olacaðýndan emin
olan bir kiþinin inançla, güvenle
sonucu beklemesi midir?
Sabýrda ruhsal ve bedensel bir takým olaylar vardýr. Sabrederken iþin
sonucunun olumlu olacaðýndan emin
olmamýz, o iþi iyice bilmemizden ve
sonucu görmemizden kaynaklanýr.
Öyleyse sabrý hayatýmýzda gerçekleþtirebilmek için bir hedefimizin
olmasý, o hedefi tam görmemiz ve
bilmemiz, planlarýmýzý ona göre yapmamýz gerekir. Sabrýn temeli önceden
bilmek ve incelemektir. Yolda ne gibi
engeller olabilir? Planý uygularken
nelerle karþýlaþabiliriz? Bunlarý nasýl giderebiliriz? Ancak önceden iyi
yaptýðýmýz planý sabýrla uygularsak,
ulaþacaðýmýz sonuca varacaðýmýzý,
sabretmezsek ulaþamayacaðýmýzý
biliriz.
Ve sabýr, öncelikle aceleciliðe gem
vurmamýzla gerçekleþir. Yapacaðýmýz
iþi iyi planlamamýz, hedefe inançla,

güvenle ve dikkatle yürümemiz bu
sayede olur. O zaman iþimizin bütün
detaylarýný etraflýca düþünür, hedefe
giden yolun bütün ayrýntýlarýný görürüz, adýmlarýmýzý hesaplý ve planlý
atarýz. Nerede ne yapacaðýmýzý bilerek, yürüyüþümüzü aksatmadan, araya gereksiz duraklamalar koymadan
yürürüz. Acele ve telâþla yapýlacak
yanlýþlýklardan korunmak, önceden
tedbirler alarak saðlýklý ve saðlam
yürümek sabýrla mümkün olur.
Sabýrlý yürüyüþ gözü kapalý,
rasgele bir yürüyüþ deðildir. Sabýrlý
insanlar sürprizlerle karþýlaþmadan
hedeflerine emin adýmlarla yürürler.
Sabýr, bir kudrettir aslýnda; iradeyi,
azmi gerektirdiðinden, gerçek bir
kudret kazandýrýr insana. Yapýlacak
iþler, varýlacak yollar bu sayede gerçekleþir. Her þeyi önceden planlayabilme gücü, varacaðý sonuca ulaþacaðýna dair gönülden gelen inançla
birleþir.
Sabýr bir güçtür ayný zamanda.
Sabredebilen ve öyle yürüyen kiþi, o
gücü kullanabildiðinden, gerçek
anlamda güçlüdür. Onun için baþarýya
ulaþmak, hedefine varmak kesindir.
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UZUN, ÝNCE BÝR YOL
Psikolog Güngör Özyiðit

Ýlkin gönlü arýtmakla baþlanýr iþe.
Gönüleri, benlik ve bencillik giysilerinden soyunur.
Dünya ile ilgili düþkünlüklerden, baðlardan bilinçle
ve istekle geçer. Yolculuðun bu ilk devresi
bir seri vazgeçiþler dizisidir. Dünya yükünü bir bir boþaltma
ve her þeyi geride býrakmadýr. Ruh çöle çevrilir sanki.
Ve bu çölün ýssýzlýðýnda yanar kavrulur yol eri.
Ancak yolun bitimine doðru sonsuzluðun seyri baþlar.
(Sevgi Dünyasý 73.üncü Sayýdan)

Sevgi Dünyasý
Tanrýya giden yol kýldan ince, kýlýçtan
keskindir derler. Gerçekten bu yolda nice
gülyüzlü güç günler geçirmiþ, kritik
dönemler atlatmýþ ve ölüme teðet geçen
anlar yaþamýþtýr.
Ulu Ýyilik Habercisi Hz.Muhammede
insanlarý doðru yola iletmek için seçildiði
bildirildikten sonra üç yý1 vahiy kesilir.
Gülyüzlü, bu süre içinde çok sýkýntýlar
çeker. Kaygýlý düþünceler dolaþýr baþýnda.
Kendinden ve giderek kendine bilgi
getirenden bile kuþkulanmaya baþlar. O
güne dek güvenilir (El-emin), dürüst, özü
sözü doðru bir insandýr. Bu tarafýna gölge
düþürmek, kendini ve kimseyi yanýltmak
istemez. Ancak, vahiy kesildiðine ve üç
yýldýr bir haber gelmediðine göre, iki
olasýlýk kalýyordu geriye: Ya gelen
Tanrýnýn meleði Cebrail deðildi, vesvese
veren yönünden aldatýcý, yanýltýcý bir
varlýktý; ya da gelen gerçekten Cebraildi,
fakat Hz.Muhammedin bu görevin
üstesinden gelemeyeceði anlaþýldýðýndan
iliþki kesilmiþti. Birinci halde etrafý
aldatmýþ olmanýn ezikliði, ikinci durumda ise insanlara onun kanalý ile gelecek
bir nimete engel olmanýn, bunu hak
edemeyerek yolu týkamanýn sorumluluðu
yüklenir omuzlarýna. Günler aylar gibi,
aylar yýllarcasýna uzun gelir. Ve günün
birinde, geceye yakýn bir kuþluk vaktinde,
yalnýz baþýna dolaþýrken Hira daðýnda, bu
kaygýlarýn en yoðunlaþtýðý bir anda, kendini
atmaya karar verir dik bir yamaçtan
aþaðýya. Tam atacaðý anda, Cebrail yetiþir
imdada ve hasretiyle yandýðý vahiy yeniden
baþlar gürül gürül akmaya. Alnýndaki
soðuk ecel terleri vahyin sýcak, bilgi kokan
terlerine karýþýr. Ölüm düþüncesi yeniden
hayata, yaþamaya ve yaþatmaya dönüþür.
SON AKÞAM YEMEÐÝ
Ýsanýn son akþam yemeðini de ne
zaman düþünsem yüreðim burkulur. Ne
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dokunaklý bir sahnedir o! Ýsa sofranýn
ortasýnda, canýndan çok sevdiði havarilerinin arasýndadýr. Öyleyken her birinin
nasýl sürçeceðini bilir. Hele birinin, para
karþýlýðýnda onu ele vereceðini bildirir.
Petrusun dayanamayýp ortaya atýlarak
Herkes sürçse de, ben senin arkandan
geleceðim, gerekirse ölüme bile demesi
üzerine ona Doðrusu sana derim; Bu gece bir horoz ötesiye dek beni üç kez inkâr
edeceksin der. En yakýnlarýnýn bu durumu
hüzünlendirir onu. Yine de onlara son bir
ders vermekten geri durmaz. Her birinin,
onu ele verecek Yahuda da dahil, tek tek
ayaklarýný yýkayarak þöyle der: Siz bana
efendi diyorsunuz. Ben sizin ayaklarýnýzý
yýkýyorum. Siz de insanlara öylece hareket
edin ki, asýl efendilik budur.
Sonra havarilerinden üçünü yanýna
alarak dua. etmek için daða çýkar. Caný
çok sýkýlmaktadýr. Nitekim yanýndaki üç
kiþiye, üzüntüsünü paylaþmak istercesine
Bugün caným, ölüm derecesinde çok
kederlidir. Burada yanýmda kalýp uyanýk
durun diyerek her derdin devâsý Yaratana
yönelir ve Madem ki böyle olmasý
gerekiyor bu güçlüðü de yardýmýnla
geçeyim. Ta ki benim istediðim deðil, fakat
senin istediðin olsun diye dua eder.
Geriye döndüðünde yandaþlarýný uykuda
bulur. Yine de sevgisi galip gelir de
baðýþlayan bir sesle; Gerçi ruh istekli,
fakat beden zayýf der.
Nihayet sabah olup, vakit geldiðinde,
Yahuda yaklaþýr yanlarýna, Ýsayý öperek
belli eder ve ele verir. Ýsa, bu öldüren buse
ile kendisini ele veren havarisine Dostum,
bunun için mi geldin diye sitem eder sadece. O anda, diðer havariler de korkudan
kaçýþýr dört bir yana. Petrus, üç kez onu
tanýmadýðýný söyleyerek horozu öttürür.
Yunus peygamber de Nineveh halkýný
doðruya çekmek için görevlendirildiðinde,
halký onunla alay eder, söylediklerini
ciddiye almaz. Ve kötülüklerinde azýttýkça
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azýtýrlar. Uslanmalarý için, adalet gereði,
bir Tanrýsal ceza gerekir artýk. Nitekim
kötülüklerinden dönmezlerse cezanýn
geleceði günüyle bildirilir. Vakit gelir,
fakat ceza gelmez. Halk Hani nerde senin
Tanrýnýn cezasý diye iyiden iyiye alay
eder. Kötülüklerinde adamakýllý pervasýz
olur. Yunus sýkýlýr, bunalýr, ne diyeceðini
bilemez. Nihayet vahiy gelir kendisine.
Halkýna gidip, her þeye raðmen kötülüklerinden vazgeçerlerse baðýþlanacaklarýný
bildirmesi istenir. Yunusun caný sýkýlýr bu
buyruða. Adalet anlayýþýna sýðmaz bu.
Kötülük eden cezasýný bulmalýdýr onca.
Bu düþünceyle Yunus, aklýna aykýrý gelen
Tanrýsal buyruðu yerine getirmez, görevini terk ederek, bulunduðu þehirden çýkar gider, halkýný yanlýþlarýyla yüzüstü
býrakarak.
Sonra baþýna olmadýk iþler gelir. Türlü
sýkýntýlara düþer. Hepsinden de Tanrýnýn
merhameti ve yardýmý ile kurtulur. Yeniden
döner iþinin baþýna. Yaratanýn dilediðince
öðüt verir halkýna. Ve halký da tövbe ederek, kötülükten el çekmeye ve düzelmeye
yüz tutar.
Yunus eski Yunus deðildir artýk. Ateþten
geçmiþ, kor üzerinde kaynamýþtýr. Ve en
önemlisi sevmeyi, uðrunda emek verdiði
þeyleri hem de her þeye raðmen sevmeyi,
onlarý sabýrla beklemeyi ve de baðýþlamayý
öðrenmiþtir. Ve görmüþtür ki seven;
kendinden taþan, baþkalarýnýn sevinç ve
acýlarýný paylaþan, kendini onlar için
sorumlu sayan, yani birden fazla hayatý
yaþayan demektir.
HAK YOLU
Görüldüðü gibi bu yol, en önde giden
gülyüzlüler için bile, çilelerle dolu çetin
bir yoldur. Gönülerleri de dar bir yoldan
düzlüðe çýkmak, gerçeði tüm olarak
görmek için sabrý kendilerine baston edip,
yýlmadan yürüyenlerdir. Dinin özü ve yol

erlerinin sýrlý yolu olan tasavvuf, derece
derece saflaþmak, somuttan soyuta,
aþaðýdan yukarýya ve varlýktan yokluða
doðru bir yükselmedir. Benliði Hak uðruna
kurban etmek, küçüklüklerden kurtulmak,
baðlantýlardan kopmak ve giderek kendini
inkar etmek bu yolun kaçýnýlmaz
gerekleridir. Böyle gidilirse, yolunca
yürünürse yol öyle zor deðildir zannedildiðince, belki sadedir, zariftir ve
incedir gerçeðin dilince. Gerçi sýkar insaný
bir süre, biraz bunaltýr. Ama sonunda ona,
en güzel þeyi, gerçeði kazandýrýr. Ve
böylelikle insan günün birinde hayra yol
olur yüreðiyle.
GÜLE GÖNLÜNÜ
DÝKENE ELÝNÝ
VERMEK
Ýnsandan Tanrýya uzanan yol üzerinde
geçilmesi zorunlu duraklar vardýr. Bu
duraklar atlanamaz veya onlara uðranmadan geçilemez. Ancak, duraklardan
geçiþ çabuklaþtýrýlabilir. Yaþayan her insan
ve grup için geçerli bir ilkedir bu. Ne var
ki, dinsel deneyi bilinçli olarak yaþamak
isteyen kiþi veya gruplarýn yaþantýsýnda,
geçilmesi gerekli evreleri daha kýsa bir
zaman dilimi içinde ve daha yoðun olarak
görmekteyiz.
Yolun niteliði ve niceliði önceden bilinirse ve ona göre nasýl yürümek gerektiði
önceden öðrenilirse güçlükler bir ölçüde
göðüslenebilir. Bunun için de geçmiþteki
gülyüzlülerin olmuþ-bitmiþ deneylerini
akýl ýþýðýnda deðerlendirmek ve onlardan
alýnan hýzla þimdiden geleceðe yönelmek
gerek.
Zaten gerçeðe gönül veren, gülyüzlülerin izinden yürümeyi ve onlarýn geçtiði
güçlüklerden geçmeyi önceden göze alýr.
Güle gönlünü, dikene elini verenler, gerçek
için kendinden ve her þeyden geçenlerdir.
Ama onlarýn mükâfatý da yüce olur. Gül,
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dikene raðmen kendine gelene bir bahar
baðýþlar.
Dinsel deneyi varlýðýnda yaþamak,
gönlünü arýtmak, Yaratana gönlünde yer
yapmak demektir. Gönlü arýtmakla
baþlayan bu yolculuk, türlü geçitlerden
geçerek ta Tanrý huzuruna varmak ve
Onun katýnda yer almakla son bulur, bir
baþka baþlangýçta baþlamak üzere.
ÝLK GEÇÝT
Ýlkin gönlü arýtmakla baþlanýr iþe.
Gönüleri, benlik ve bencillik giysilerinden
soyunur. Dünya ile ilgili düþkünlüklerden,
baðlardan bilinçle ve istekle geçer. Yolculuðun bu ilk devresi bir seri vazgeçiþler
dizisidir. Dünya yükünü bir bir boþaltma
ve her þeyi geride býrakmadýr. Ruh çöle
çevrilir sanki. Ve bu çölün ýssýzlýðýnda
yanar kavrulur yol eri. Ancak yolun
bitimine doðru sonsuzluðun seyri baþlar.
Her yaný saran þekilsiz içsel bir aydýnlýk
yolcunun gözünü ve gönlünü nura boðar,
onu kendinden geçirir. Vazgeçiþ bundan
sonra sevinçli bir iþ olur. Varlýktan her
vazgeçiþ içsel aydýnlýðý daha da artýrýr.
Kiþiyi yokluða yakýn kýlar.
Varlýklarýn terki dýþtan içe, somuttan
soyuta doðru bir sýra izler. Önce maldan
ve mevkiden geçmek gerekir. Ve insan bu
yöndeki baðlýlýklardan sýnanýr. Denenmeyi
baþarýp, mal ve mevkiden vazgeçince,
gönül kirlerinden arýnýr bir ölçüde. Ve
gerçeði örten perdelerin ikisi kaldýrýlmýþ
olur. Bu yükten kurtuluþ ve hafifleyiþ yol
erine ayrý bir neþe verir. Ve yol yüründükçe güçlükleriyle beraber sevinci de
büyür, yüceleþir, enginleþir, giderek sarhoþ
edici olur.
Yolcu yürüdükçe ve olgunlaþtýkça
vazgeçiþler daha da çetinleþir. Ýkinci
basamakta evladýndan ve yol göstericilikten geçmek vardýr. Evlattan geçme
yürekte bir parçanýn kopmasýdýr. Öylesine
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yakar gönlü. Yol göstermekten geçme ise,
öðretmenin zevklerinden ve öðrencilerin
saygýsýndan yoksun kýlar insaný. Ve aklý
yakar. Biri gönlü her þeyden, en yakýnýndan
koparýr, iyice yakarak Allaha hazýrlar,
diðeri de aklý yakarak, ondaki kibir izlerini
kazýr.
Ve bu yaman vazgeçiþ Tanrý aþkýnýn
ateþinde piþer. O aþkýn güneþinde tüm
varlýk karlarý erir ve yolcunun gönlünde
bahar rüzgârý esmeye baþlar. Ýþte yolun
asýl tadý bu Tanrýsal hazdadýr. Hikmet, bu
lezzetin yanýnda sönük kalýr. Ve ondan da
kolaylýkla geçilir.
Sonra varlýktan kurtulma ve terk
yolculuðu daha yukarý düzeylerde devam
eder. Bilinçaltýna yerleþmiþ yüzlerce
hayallerle anýlardan sýyrýlma baþlar. Yolcu,
onlarý bir bir bilince çýkarýp çözümleyecek,
üzerlerindeki varlýk tozunu silkeleyecektir.
Böylece içteki varlýðý da kustuktan,
tortulardan tam temizlendikten sonra
duygular imbikten geçirilerek arýtýlýp
yüceltilir. Nihayet sýra iradeyi asýl sahibine
iade etme, ikilikten kurtulma, varlýðý ve
istekleri Ona satmaya gelir ki, vazgeçiþ
burada son bulur ve en kârlý ticaret
yapýlmýþ olur.
ÝKÝNCÝ GEÇÝT
KENDÝNDEN GEÇÝÞ
Yo l u n i k i n c i d ö n e m i n d e v e c d
(kendinden geçme) ve istiðrak (Onda
yokoluþ) baþlar. Vazgeçiþlerle varlýktan
boþalan ruha gerçek dolar. Varlýk
safralarýndan ve benlik tafralarýndan
kurtulan böyle bir gönüle Yaratan misafir
olur. Bu, baþ döndürücü bir andýr. Ruhu
her türlü kayýtlardan kurtarýr ve mutlak
alemine yükseltir. Zaman ve mekân
sýnýrlarý aþýlýr. Ve ruh, sonsuz bir sevgi
içinde sarhoþ olur. Ýstiðrak denilen daha
ileri bir vecd hali ise, gönülerinin Onun
huzuruna yükseliþidir. Ýþte aþk hali varlýkla
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yokluðu birleþtiren o kýyýda yaþanýr. Vecd
ve istiðrak ile kendinden geçen, sýçrayan
yolcu, dönüþünde kendini yeniden varlýkta
bulur. Ve yavaþ yavaþ varlýða alýþmaya
çalýþýr. Aþk denizine her atlayýþýnda damla
kendini kaybeder, denize karýþýr. Kýyýya
çýktýðýnda yeniden damla olur ve denizi
özler. Bu sürekli gidiþ geliþler, varlýkla
yokluðun bu esrarengiz alýþveriþi ruhta
þiddetli sarsýntýlara ve fýrtýnalara yol açar.
Ýþte gönülerleri, varlýkla yokluðu birleþtiren
o kýyýda zaman zaman vecd ve istiðrak
kanatlarýyla yükselerek yaþadýklarý aþký,
sonradan bütün hayatlarýna yayarak, aþký
bir yaþam biçimi haline getirmiþlerdir.
BÝR ÖRNEK
Hz.Muhammed, böyle bir vecd ve
istiðrak anýnda iken hanýmý Ayþe yanýna
girer. Gülyüzlü sorar: Kimsin sen? O
da Ayþe der ve
devam eder. En
gerçek dostun
Ebubekirin kýzý.
Muhammed sorar:
Ebubekir kim?
Ayþe hayretle yanýtlar Muhammedin kaynatasý.
Dünyadaki varlýðýyla henüz iliþki
kuramamýþ gülyüzlü sorar: Muhammed kim?
Ayþe susar artýk.
Anlar ki, Peygamber bir baþka
haldedir þimdi.
HUZUR
DENÝZÝ
Vecd ve istiðrak
içinde baþlayan
fýrtýna huzurda
sükûna kavuþur.

Huzurda fýrtýna diner. Fakat aþk durmaz
ve varlýðýn her zerresine siner. Ateþ iken,
ýþýk olur ve gönül gerçek sahibini bulur.
Artýk yeniden dünyaya dönmek, yanýp
yakýlmak yoktur. Birlik âleminde her an
yeni bir güzelliðe göz açýlýr. Sessiz
senfoniler dinlenir. Huzur, Allahýn
huzurudur ki, gözsüz görmek ve kulaksýz
iþitmektir. Ve hiç bir gözün görmediði ve
hiç bir kulaðýn iþitmediði nimetlere
ermektir.
Vecd ve istiðrak yolcuyu huzura erdiren
kanatlardýr. Onun katýna varmak ve vardýktan sonra sürekli kalmak ise huzurdur.
Eskilerin huzur-u daim dedikleri, her an
Onunla olmaktýr.
Gönül erinin Hakka doðru yolculuðu
burada biter. Ondan sonra Hakta bir baþka
sonsuz yolculuk baþlar ki, o bizi çok aþan
bir þey olduðundan anlatýlamaz.
Ýþte gülyüzlüler, iþte gönülerleri, mesela
Mevlânâ, Yunus,
Hacý Bektaþ-ý Velî
ve benzerleri bu
yollardan geçerek
huzura ulaþtýlar ve
huzurda daim
kaldýlar. Hamken
piþtiler ve sonra
yandýlar, yandýlar,
yandýlar da,
Onun katýnda yer
alýp, ad ve san
k a z a n d ý l a r. B u
bakýmdan diyoruz ki, din;
insan
için,
hamken piþmek
ve sonra yanmaktýr. Tasavvuf
ise; yanmak, yanmak ve yanmaktýr.
Din, Tanrý için
yaþamaktýr.
Tasavvuf, Tanrýyla
yaþamaktýr.

Herkes Ýçin
Güzel Günler
Özenç Kayserilioðlu

Burada ise pek sýk
rastlanýlmayan bir durum söz
konusu: Bu satýrlarý yazan,
yazýsýný yalnýzca azýnlýkta
olanlar, kendi diyarýnda yabancý
garip gibi bir köþeye sinmiþ,
sindirilmiþ olanlar okusun
istiyor þimdi. Utandýðýndan,
burun büyüklüðü yaptýðýndan
ya da öyle olmayanlarýn onu
anlamayacaðýndan endiþe
ettiðinden deðil, sadece ve
sadece onlarý kýrmaktan, incitmekten korktuðu için.
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azý yazanlar iyi bilirler, bir
yazý herkes tarafýndan
okunsun diye yazýlýr. Sadece
kendi görüþünü paylaþan,
paylaþacaðý umulan, ne güzel yazmýþ, çok
doðru ifade etmiþ diyen insanlarýn deðil,
benzer düþünmeyenlerin, hattâ tam karþý
görüþte olanlarýn, en þüphecilerin okumasý,
okumaya deðer bulmasý yazýyý meydana
getiren için çok kýymetlidir. Beðenmeyen,
saçmalamýþ diyen okuyucunun bile aslýnda
düþüncelerinin gerisinde, evet bu konuda
haklý, ben hiç bu açýdan düþünmemiþtim
demesini hayal eder yazýyý yazan.
Burada ise pek sýk rastlanýlmayan bir
durum söz konusu: Bu satýrlarý yazan,
yazýsýný yalnýzca azýnlýkta olanlar, kendi
diyarýnda yabancý garip gibi bir köþeye
sinmiþ, sindirilmiþ olanlar okusun istiyor
þimdi. Utandýðýndan, burun büyüklüðü
yaptýðýndan ya da öyle olmayanlarýn onu
anlamayacaðýndan endiþe ettiðinden deðil,
sadece ve sadece onlarý kýrmaktan, incitmekten korktuðu için. Bu bizler ve diðerleri
ayrýmý gibi bir sýnýflama deðil hiç. Kendini
bir yerlere koymak, ayrýcalýklý doðduðuna
inanmak, belki geçtiðimiz yüzyýlýn ilk
yarýsýnda bir nebze olsun doðal sayýlabiliyordu: Oysa þimdiki bilinç düzeyinde,
iyimser bir deyimle gülünç olur ancak.
Azýnlýkta olanlardan kasýt: Türkiyenin
hangi yöresinde, þehrinde olursa olsun,
kendi þehrinde, yani esas memleketinde
yabancý gibi, sýðýntý gibi azýnlýkta olduðunu
hissedenlerdir. Bu yalnýzca Ýstanbul için
deðil, bir Ankaralý, GaziAntepli, Adanalý,
Mardinli, Muðlalý için de geçerlidir. Bir
yerlerden birileri gelir, dilleriyle, müzikleriyle, sosyal davranýþlarý, iliþkileri ve
adetleriyle alýþýk olduðunuz düzeni tehdit
etmeye baþlarlar. Bu ilk zamanlar tehdit
olarak belli etmez kendini. Siz herkesin
kendi ülkesinde dilediði gibi dolaþma,
yerleþme hakkýnýn olduðunu bilir ve
savunursunuz, onlara mümkün mertebe
toleranslý olmaya çalýþýrsýnýz. Ama onlar,

diðer eþraftan olan, kendini bilen insanlar
gibi, paralarýnýn yettiði kadar bir yer satýn
alýp, oraya kibarca yerleþip etrafýndakilerle bir uyum saðlamaya çalýþmak yerine,
devletin arazilerine babalarýnýn malý gibi
yerleþirler. Eðer gözlerine kestirdikleri yer
bir þahsa aitse, burayý iþgal etmekte de bir
sakýnca görmezler. Artýk onlarý oradan çýkarmanýz çok zordur. O yerleri boþaltmalarýný haklý olarak isteyen görevlilere onlar
taþ ve sopalarla saldýrýrlar, kendilerini yerden yere atýp, üstlerini baþlarýný parçalarlar.
Bazýlarý kendilerini ve küçük çocuklarýný
öldürmekle tehdit ederler karþý tarafý. Çünkü
eninde sonunda bir þekilde baþarýlý
olacaklarýný, istsdiklerini elde edeceklerini
bilirler. Çünkü daha önceleri de pek çok
kez olduðu gibi bu yasadýþý durum, yasadýþý
bir þekilde yasallaþýr.
Prof. Dr. Emre Kongar 21. y.y.da
Türkiye isimli kitabýnýn 568. sh.da þöyle
demektedir: Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý
hemen bütün geliþmekte olan çevre
ülkelerinde görülen gecekondulaþma olayý,
Türkiyede de çok partili demokrasiye
geçilmesiyle zamandaþ olarak planlama
kavramýný reddeden halk dalkavuðu
politikacýlarýn elinde hem bir servetin
yeniden daðýtýlmasý aracý olmuþ hem de
21. y.y. Türkiyesinde yozlaþan siyasal
sistemin ana kaynaklarýndan biri rolünü
oynamýþtýr. Buradaki kilit söylem servetin
yeniden daðýtýlmasý ifadesidir.
Artan talep karþýsýnda büyük rant
saðlayan kent arsalarý spekülasyonu, bir
yandan kente göç eden köylülerin öte
yandan mafyasal örgütlerin ve en sürekli
ve etkin olrak da yerel ve ulusal düzeydeki
politikacýlarýn yeniden servet daðýtým aracý
olmuþtur.
Pek doðal olarak rüþvet ve yolsuzluk,
bu yeniden daðýtým mekanizmasýnýn temel
aracýdýr, çünkü tüm olay, hem fiziksel hem
hukuksal olarak, zaten hukuk dýþý alanlarda
yaþanmaktadýr. (.....) Bütün bu yozlaþmanýn
kentsel alan yaðmasýnýn ve sonunda
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kentlerin yaþanamaz hale gelmesinin altýnda
yatan süreç, politikacýnýn planlama
kavramýný reddetmiþ olmasýdýr. Planlama
kavramýnýn reddedilmesinin altýnda da,
yerel ve ulusal düzeyde siyaset yapanlarýn,
toprak rantýndan doðan servetin
paylaþýlmasýnda konjonktürel olarak söz
sahibi olma arzusunun yattýðý açýktýr.
Bu anlamda bütün politikacýlar, parti
ve ideoloji farký olmaksýzýn bu rantýn
paylaþýlmasýnda söz sahibi olmak istemiþler
ve böylece büyük kentlerimiz yaþanamaz
duruma gelmiþtir.
Bu muhteþem kitapta bilimsel içerik
esas ve üstün tutuýlduðundan haklarý öyle
veya böyle gaspedilen yerleþik insanlarýn
iç yangýnýndan söz edilmemekte, sorumlu
olarak da adres politikacýlarý göstermektedir.
Oysa nesillerdir kentli olmaya alýþmýþ, öyle
görmüþ insanlarýn açýsýndan durum çok
daha vahim bir hal almýþtýr. Onlar
topraklarýný, sokaklarýný teslim alanlara,
alýþkanlýklarýný, özgürlüklerini de teslim
etme durumundadýrlar artýk. Saldýrgan ve
istilâcý kavimler gibi dalga dalga gelen
topluluklar þehrinizin kenar bölgelerinde
boþ bulduklarý arazilere yerleþir, oradan
akýn akýn þehrin merkezine iþ aramak için
inerler. Þehrin merkezinde ise çoðunlukla
lüks semtlerdeki büyük apartmanlarýn
görevlisi olarak kalýr ve iþ görürler. Þehre
yeni gelen kendi memleketlilerini, herhangi bir tehdite karþý kolayca bir araya gelebilmek, tek vücut gibi olabilmek için,
civar apartmanlara görevli olarak yerleþtirmeye çalýþýrlar. Nasýl ki, en varlýklý,
imkânlý ortamlarda yetiþmiþ, bulunmuþ olsa
bile, kiþiliklerindeki kalýnlýðý, düþüncelerindeki kýsalýðý her fýrsatta sergilemekten
kendini alamayan insanlar varsa, onlarýn
içlerinde bu yaþamýnda cahil býrakýlmýþ
olsalar bile, ruhlarýndaki doðru yaþama
bilgilerini açýða çýkarabilen, sakin, munis,
iyi huylu olanlarý mutlaka vardýr. Onlarý
tenzih etmek gerekir. Ama çoðunluðu
oturduklarý apartmandakileri korkutup
sindirerek, sokaklarý otopark gibi kullanýp
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insanlarý kendi mahallelerinde haraca
keserek büyük huzursuzluklara neden
olmaktadýrlar.
Her þeyini geride býrakýp baþka bir hayat
için yola çýkanlar, kaybedecekleri bir þeyleri
olmayanlar gibi, fütursuz, cüretkâr ve
dayatýcý olarak ayakta kalmayý baþarabilir,
tutunabilirler. Ama bunu yaparken çoðu
zaman olduðu gibi geldikleri yeni ortamda
nesillerdir yaþayanlarýn düzenlerini kendi
çýkarlarý için bozma, onlarý peþinen
yaþamlarý için tehdit gibi görme hakkýný
vermez onlara. Asýl tehdit, bir yere sonradan
paldýr küldür gelip de her þeye birden sahip
olabileceðini zannedenlerdir.
Eðitime, sanata, güzelliklere, ince
zevklere zaman ve imkân ayýrabilenler,
yerleþik ve kendi düzenini kurmuþ olanlardan çýkar çoðu zaman. O insanlar sakin
ortamlardan, nezih eðlencelerden hoþlanýr,
küçük seslerle konuþur, gösteriþten, baþkalarýna nispet vermekten kaçarlar. En yakýn
dostlarýyla bile otururken ayaklarýný
birbirlerinin burnuna doðru uzatmaz, sizli
bizli, hanýmlý beyli konuþmaktan
gocunmazlar. En rahatladýklarý zamanlarda fýrsat buldukça ayak parmaklarýný karýþtýrmaz, burunlarýyla oynamaz, vücutlarýndan çeþitli sesler çýkarmazlar. Hanýmlar yolda yürürken, araba kullanýrken
erkekler gibi sigara içmez, vara yoða
aðlamazlar. Erkekler, beðendikleri bir
hanýma kendilerini açarken bile, onu
rahatsýz ve huzursuz etmekten çekinir, asla
sarkýntýlýk etmez ve üstüne abanmazlar.
Kendine hakimiyet ve kontrol onlar için
olaðandýr, onlar böyle rahat ederler. Doðallýk
ve rahatlýk adýna sergilenen bayaðýlýklar
onlarý tiksindirir.
Yeni ve daha iyi bir yaþamda varolmak
için evini, yurdunu terkedenlere acýrken,
yeri ve yurdu istilâ edilip, kenara itilmeye
çalýþýlanlara da merhamet etmemek, aksine
onlarýn iþkenceye çevrilen hayatlarýna
bakarak sevinmek büyük bir haksýzlýk ve
insafsýzlýktýrtýr. Onlarý korkutmak yerine
öðretecklerinden faydalanmak gerekir.

Nelda Bayraktar

Aþmýþ O
Gençlerden yeni bir kavram öðrendim. Performansý üstün olan insanlara aþmýþ
diyorlar. Önceleri garipsiyordum. Ama sonra anladým bu sözcüðü ne için kullandýklarýný.
Birisi çok iyi VJlik, dizilerde oyunculuk yaptýðýnda, harika þarký söylediðinde, çok iyi
futbol oynadýðýnda aþmýþ oluyordu. Aþmýþ olmak bir nevi taþmýþ olmayý da çaðrýþtýrýyor
insan beyninde. Hani yeteneklerinden dolayý kabýndan taþmýþ gibi Ama hangi yetenekler?
Bilek gücünün öne çýktýðý eski devirlerde bileði güçlü olanlara yetenekli çocuk denirdi.
Toplumun bakýþ açýsýna göre yetenekler de mi deðiþiyor acaba? Þan, þöhret ve para getiren
iþleri yapanlar, köþeleri büyük bir hýzla dönenler artýk yetenekli insanlardan sayýlýyor.
Böyle insanlara ister kýz ister erkek olsun aþmýþ deniliyor artýk. Gerçekten de insan
için aþmýþlýk mertebesi var mýdýr?
Pazar sabahlarý bir TV kanalýnda ilköðretim çocuklarýyla söyleþi yapýlýyor. Yine bir
baþka kanalda çocuklarla açýk oturum yapýlýyor. Hepsi de akýllý, güzel konuþan çocuklar.
Onlardan nedense hep memleket meselelerine bakýþlarýný rica ediyoruz. Hepsi de
kurulmuþcasýna eðitim eksikliðinden tutun da, ekonomiye kadar üç boy büyüklerinden
dinleyip durduklarý sözcükleri tekrarlýyorlar. Söyledikleri þeyler her sabah günlük
gazetemizi açýp baktýðýmýzda içimizi karartan olumsuz enerji yüklenmiþ þikayet cümlelerine
benziyor. Ya da bunun tam tersi oluyor. Sihirli bir deðnek deðmiþcesine abartýlý olduðu
belli olan olumlu cümlelerle konuþmaya baþlýyorlar. Ama onlara popstar yarýþmasýný ve
hangi yarýþmacýlarý tuttuklarýný sorduðunuzda birdenbire kendileri oluyorlar. Sesleri
heyecanla yükselmeye, parmaklarý birbiri ardýnca konuþmak için havaya kalkmaya
baþlýyor. Çocuklarýn bulunduðu salon bir arý kovanýna dönüþüyor. Her biri birbirinden
farklý bir þeyi söyleme arzusunun telaþý içindeyken bile birbirlerinin aynýsý olduklarýný
göremiyorlar.
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Büyüklerde de durum farklý mý sanki? Baþkasýnýn sözcükleriyle konuþan bir toplum
olduk çýktýk sanki. Bazen insan orijinallik görmek, ya da içimize iþleyecek, bizi toptan
deðiþtirecek ta gönülden, ama temelinde aklýn ve zekanýn oya gibi iþlediði cümleler
duymak istiyor. Ama hep duymak istiyor deðil mi? Hep almak istiyor deðil mi? O
cümleleri bulan, kuran, deðiþtiren, sorunlara alternatif çözümler getiren, gönüllere giren,
gönül yapanýn kendisi olmayý hiç düþünmüyor. Kýsýr bir döngü içinde kalan insan, onun
dýþýna çýkýp kendisine bakmayý beceremeyince konuþtuklarý da kýsýr kalýyor. Tek tek
hepimiz konfor alanlarýmýzýn içinde yaþayýp duruyoruz. O alanlarýn içinde kök salmýþ
alýþkanlýklarýmýzla yaþayýp duruyoruz, mýþýl mýþýl uyuyoruz, sonra uyandýðýmýz yeni bir
gün olmuyor ne yazýk ki. Bu tarz kök salmýþ alýþkanlýklarýmýza düþünce, duygu, davranýþ
alýþkanlýklarýmýzdan tutun da bir meseleyi ele alýþ tarzýmýz bile girebilir. Böyle bir
durumda elbet ki kendimize Neden bu tarz düþünüyorum? Niçin böyle davranýyorum?
Nasýl farklý düþünürsem ve davranýrsam bu konfor alanýmýn içinden çýkarým? diye
soramýyoruz.
Ýnsan rahatlýðý arýyor, ýstýraplardan kaçýyor. Salt bunun için olmadýk yanlýþ ve saçma
iþler yapabiliyor. Diyarbakýrdan getirilen kapkaç çetesinin ufak elemanlarý Ýstanbulda
kendilerine gösterilen içinde paranýn döndüðü içki, kumar ve güzel kýzlardan oluþmuþ
bir yaþamý hedeflerinin baþköþesine oturtuyor. Bunlarý elde etmek onlara sýnýf atlatacak,
bir nevi aþmýþlýk duygusu yaþatacak. Kendi çemberlerini kýracaklar adeta. Sosyal Hizmet
uzmanýnýn onlar için bulduðu dürüst bir iþ karþýlýðýnda kazandýklarý parayý da onun
yüzüne fýrlatacaklar. Tüm bunlarý görünce ister istemez memleket meseleleri öne çýkýyor
gönüllerin taa derinlerinde. Bir tarafýmýz keþke zenginliði daha adil paylaþan bir ülke
olsaydýk da bunlar baþýmýza gelmeseydi diyor, diðer bir tarafýmýz ya manevi deðerler
diyor. Bir de insanlarýn ruhsal eksiklikleri bu listeye eklendiðinde en zengin toplumlarda
bile ihtiraslarýn insanlarý nerelere getirebileceði gözler önüne seriliyor.
Ýnsaný türlü duygular ve gerçekçi olmayan pek çok hedefler motive edebilir. Ýnsan
hedef olarak önüne zenginliði, güzel ve rahat bir yaþamý, hesapsýz harcayýp, kimseye
hesap vermediði bir yaþamý hedefleyebilir. Hedeflerin gerçekçi olabilmesi için de o
hedefe götüren yollarýn önceden çýkýlmýþ olan, denenmiþ, güzel yollar olduðu insanlara
gösterilmelidir. Emek vererek, çalýþarak, bilgisini arttýrarak yükselmenin güzelliðini
kendisi çýkmasa bile baþkalarýnýn çýkýþýndan tatmalýdýr. Ýþte bu nedenle kýsa zamanda
köþe dönüp de kendilerince güzel yaþamlara kavuþanlar, baþkalarýnýn gözünde aþmýþ
gözükenler geçtikleri ara yollarýn bilgisini bize sunamamaktadýrlar.
Tüm bunlar için de önce nasýl sorusunu sorup, kendi konfor alanlarýmýzdan çýkmayý
denemeliyiz. Yönetimler, manevi deðerlerin kök salacaðý, sevginin ve saygýnýn her zaman
ortada olduðu, insanlarýn gerçekten emek vererek, baþarýnýn tadýna vararak yükseldikleri
güzel ortamlar hazýrlamalýdýr insanlarýna.
Yaþamlarýmýz, bireylerin fast food restoranlarýnda hýzlýca bir þeyler atýþtýrdýklarý koca
bir zamandan oluþuyor. New Yorkda elektrik kesintisi olduðunda insanlar akþama kadar
yapacak bir iþ bulamadýklarýnda yaþamlarýný gereksiz yere dolduranlarý anlamýþlar ve
bazýlarý kendilerine dönüp þunu sormuþ: Sahi biz nereye koþturuyorduk?. Evet bizim
de sýkça sormamýz gereken sorulardan birisi budur. Arada bir dönüp kendimize baktýðýmýzda
nereye, nasýl, hangi hýzla, niçin gittiðimizi sorgulamamýz gerek, belki bu bize, gerçekten
aþmýþ isek nereye taþtýðýmýzý bize öðretebilir
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Nadide Kýlýç

2

004 Yýlý ilk aylarýný yaþarken,
giden 2003 yýlýnýn iki üç yýl
gerisinden baþlayan bir öfke
kasýrgasý, neredeyse dünyadaki
bütün varlýklarý önüne katýp, evrensel bir
kargaþanýn içine çekiyor. Öfkenin boyutlarý
gittikçe yükselirken, Dünyanýn baðlý
olduðu Samanyolu Galaksisinin diðer
gezegenlerini de etkileyecek þiddette bir
sarsýntýnýn içinde, devinip duruyor gibi.
Sanki, dünyanýn her yanýnda, barýþ ve
hürriyet götürmek, demokratikleþmek ve
demokratikleþtirme adýna yapýlan bütün
mesnetsiz uðraþlarýn ardýnda, öfkenin
sinsice insaný esir alýþý gizleniyor. Hiddet,
kimileyin ihtirasý kimileyin büyük
otoritelerin devlet politikalarýnda alýnan,
kitlelerin kaderlerini iyileþtirmek,
geleceðini deðiþtirmek adýna kanlý
eylemleri ve acýyý kimi belleklerde aklýn
en özel ereði (!) gibi insana belletiyor.
Yanýlgýnýn aklileþmesinin maðduru olan
insanlarýn düþüncelerine, gönüllerine
yerleþen, yine hiddetten yani öfkeden
baþkasý deðildir.
Samanyolu Galaksisinde, içinde en
akýllý varlýðýnýn insan olduðu tek gezegende
yani Dünyada öfkenin insancýllýðý tehdit
edecek derecede Nuh Tufaný gibi dalga
dalga yayýlmasýna karþý durmak... Ondan
daha güçlü, onu sindirecek bilgi ve beceriyi

kullanarak bu öfke tufanýný durduracak
büyük bir tufankýran oluþturmak... onun
hýzýný azaltarak yavaþ yavaþ bizi ve
Yuvarlakýmýzý terketmesini saðlamak
lazým... ama nasýl?
Medyada, yazýlý basýnda çýkan haberlerin tümünde, gözümüze çarpacak kadar
sivrilen öfkenin þekillendirdiði olaylarý
görüp okurken, her yerde dehþet
tohumlarýný ekiþini kanýksarken, bu iþin
(öfkeyi etkisiz hale getirmenin) çok kolay
olmayacaðý da gün gibi açýk... deðil mi?
Hiddetlenmek, bazen çok insanca bir
dýþavurum olarak tanýnsa da, insaný ve
toplumu içten abluka altýna alan, dinginliðimizin, içsel güzelliðimizin enginliðini
besleyen bütün derin duygularýmýzý yok
edecek menfi bir duygunun hýzla bilinç
üstüne varmasýdýr. Baþka bir anlatýmla
eyleme geçmesidir. Bizi hiddetin, öfkenin
kucaðýna iten menfi duygu ile karþýlaþmak
bizi alýþtýðýmýz halden baþka bir hale koysa,
bu yeni durumumuz karþýsýnda büyük bir
infiale kapýlsak da, aslýnda kendimizle
yüzyüze geliriz. Sabah saçýmýzý taramak
için baktýðýmýz ayna kadar net bir
parlaklýkla öfkenin açýða çýkardýðý yeni
kimliðimizle tanýþýrýz. Sanki alýþkanlýklarý
ve davranýþ biçimiyle bizim hiç tasvip
etmeyeceðimiz bir insanla baþbaþa kalýrýz.
Öfke belli bir formda ya da her zaman
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ayný nedenlerle bizim üstümüze abanmaz.
Hiç düþünmediðimiz, varlýðýna ve gücüne
ihtimal vermediðimiz, önemsemediðimiz;
durumlar, kiþiler, gözden kaçýrdýðýmýz
duygularýmýz, peþin yargýlarýmýz sonunda,
öfke ile karþýlaþabiliriz. Öfke bazen unutup
gerilerde býraktýðýmýz, bize göre zaman
aþýmýna uðramýþ, geçmiþimize tasnif
ettiðimiz bir anýda yerleþmiþ olabilir. Aný
sandýðýmýz olayda yaþadýðýmýz yoðun
duygunun bize halâ acý verdiðini, anýnýn,
an gibi yeni kaldýðýný, bizim de o andaki
yaþadýðýmýz yoðun duygunun etkisi altýnda
öfkeye yenik düþtüðümüzü, o günü
hatýrlatacak küçük bir uyarý (bir korku, bir
ses, bir insanýn ani geliþi, bir kedinin
miyavlamasý, bir köpek havlamasý v.b.)
sayesinde öðreniriz. Bu ani dönüþ, geçmiþte pek de bizi etkilememiþ bir ayrýntýda
yerleþmiþ þiddetli bir yeisle karþýlaþýrýz.
Bu bizim içimizi buran, huzursuz ve
tahammülsüz yapan hattâ bile bile hiç de
tasvip etmediðimiz, edilmeyecek cümlelerle çevremizle iletiþimimizi
zedeleyecek menfi bir düþünceye dönüþür.
Kiþi, her zaman tenkit ettiði, yadsýdýðý
kötü bir durumun içine düþer. Hiçbirimiz
bu durumun bize zarar verdiðini anlamadan
öfkenin hükümranlýðýna boyun eðeriz. Bu
konuda bize þefkatle uyarýda bulunanlarý,
kendimizi savunarak reddederiz. Çünkü
öfke, bize herkesten daha yakýn ve dostça
davranýr bizim ruhsal gereksinmelerimize,
gizlediðimiz bütün ölçüsüz yorumlarýmýza,
hiç kimseden göremeyeceðimiz bir
içtenlikle onay verir. Ama öfkenin onayý
içinde gizli bir kýþkýrtýcýlýk da vardýr.
Öfke, Beni hiçe saydýlar! Ne kadar
zavallý hale düþtüm, v.b. gibi düþüncelerin
içine sahte bir farkýndalýk, uyanýklýk bilinci
yükler. Bu yüklenme ile gönül baðýmýz
olan, ortak yaþam sürdüðümüz, sosyal
iliþki içinde olduðumuz kimselere hiç de
akýldan güzellikten kabul görmeyecek
(bizim bile kaldýramayacaðýmýz) gayri
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insani tavýrlar ediniriz. Öfke buna çanak
tutar. Buðdayýn içindeki irice taþlarýn,
kalburun büyük gözeneklerinden elenmesi
gibi zararlý bir yaþam anlayýþýnýn içine
düþtüðümüzü anlayamayýz. Bir anlamda
yanlýþýn doðru gibi algýlanmasý yanýlgýsýný
zihinsel bir baston gibi kabulleniriz.
Ancak unutmamalýyýz ki, bizi bütün
bunlara iten þey, aslýnda içimize yerleþmiþ
acýdýr. Öfke, unutulan acýya çare olmasý
için, o günden geleceðe sývanan masum
bir merhemdir. Geleceði birdenbire puslu
yarý aydýnlýk bir bilince mahkum eden
ruhun derin bir çýðlýðý da olabilir. Ne
yazýk ki ruhun bu masumca serzeniþi
saðduyunun insaný selâmete ve huzura
götürebilecek bilgeliðinden, olgun
tecrübesinden yoksundur.
Öfkenin pençesine düþen hiç kimse ne
kendine ne de baþkalarýna kötülük yapmak,
zarar vermek niyetindedir. Yaptýðý sadece
kendisince düþtüðü maðdur durumdan
kurtulmak çabasýdýr. Onun için elzemdir.
Kendini öyle olmak, öyle yapmak zorunluluðunda hisseder. Burada temel aldýðý esas saygýdýr. Geçmiþte gözardý ettiði,
kendisine haksýzca yapýlan nahoþluða göz
yummasýna, sessiz kalmasýna, acý çekmesine neden olan güçsüzlüðüne karþý
kalkan oluþturmaktýr. Þimdiye kadar
baþkalarýna duyduðu saygý ve sevgiyi
kendisine de duyma çabasýdýr. Bu çabada,
saygýda gecikmenin, kýzgýnlýðý da gizlidir.
Öfkedeki tahrip gücü bu kýzgýnlýktan ileri
gelir. Kiþi içten içe baþka biri gibi kendini
yargýlayýp suçlar. Bu suçlama sonucunda
oluþturduðu (yepyeni bir buluþ gibi)
dayanak noktasý maalesef öfke olur.
Öfke içindeki kýzgýnlýk, düþmanlýða
yol açar. Düþmanlýk ise insaný, bütün iyi
ve güzel olanlara; sevgiye, baþarýya,
baðlýlýða, düzene, disipline ve sorumluluk
isteyen görevlere, faydalý ve erdemli bir
yaþama karþý asi bir tavra zorlar. Asilikteki
niyet, insanýn kendine gösteremediði kendi
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bilincinde yitirdiði öz saygýnýn diyetini
dýþ dünyadaki her þeyde ve herkeste
aramasýdýr. Hakkettiði saygýnlýðý,
baþkalarýnýn yanýnda öfke gücüyle (bu
çoðunlukla þiddete dönüþerek karþýmýza
çýkar) yer edinerek kendi hakkýndaki
þüphelerini gidermek isteðidir. Çünkü öz
saygýsýný yitiren insan deðersizlik ve iþe
yaramazlýk duygusu içinde kalacaktýr.
Belki de öfkenin en çok mazur görülecek
nedeni bu olabilir. Ancak bu zavallý tutum,
hiçbir zaman aklýn önermediði, duygunun
doðurmadýðý tecrübe ile yoðrulmayan bir
dayatmacýlýk ve esaret olarak düþünülüp,
onaylanmayacaktýr.
Ancak Dr.Wayne W. Dyer (Hatalý
Alanlarýnýz isimli kitabýn yazarý), öfkenin
insana özgü olmadýðýný söylemektedir.
Dr.Waynee göre öfke týpký bir soðuk
algýnlýðý, bir iç hastalýk veya bir kanser
gibi bize yapýþan bir rahatsýzlýk... Bizi
daha da zayýflatýp þiddet illetinin içine
düþürecek bir mikrop gibi de öfkeyi
algýlayabiliriz. Dr.Wayne W.Dyera göre
öfkenin ne olmadýðýný idrak etmek yani
onun, insan olmanýn bir parçasý olmadýðýný
bilmek önemli... Çünkü insana özgü olarak
düþündüðümüz zaman öfkeyi kabul edip
deðiþtirilemeyeceðine dair yanlýþ bir
nedenin içine düþeceðimizi bildirmektedir.
Ancak buna raðmen, hemen herkes
neredeyse bebekliðinden beri bu illetle
baþbaþa yaþamaktadýr. Anne karnýnýn
besleyici ve emniyetli atmosferinden,
dünyanýn sürprizlerle dolu bilinmeyen
þartlarýna geçiþ sýrasýnda yani ta doðum
anýnda, insanýn katlanmak zorunda kaldýðý
acý... ve annesinin ýkýnmalarýna baðýmlý
bir kurtuluþ (belki de bebek için huzurun
bozulmasý, mutlu bir beraberliðin yokedilip
daðýlmasý) ruhsal bir direniþin, yeisin ilk
nedenidir. Bu neden çok belirginleþmediði,
bebeðin henüz bilincine sahiplenmediði
dönemde yaþandýðý için öfke sanki insanca
ve doðal karþýlanmaktadýr.

Öfkelenmek bütün olumsuz yaþanan,
hissedilen her þey gibi düþünce sonucudur.
Her düþüncede olduðu gibi onu yaratan
sebebi vardýr... Eðer deðiþik sosyal
kesimden, kültürel ve etnik farklýlýklarý
olan insanlardan müteþekkil yepyeni
kalabalýk bir grup oluþturarak onlarý
öfkelendiren nedenleri araþtýracak olsak,
birbirine benzemeyen yanýtlar alýrýz... Kimi

Öfke, Beni hiçe
saydýlar! Ne kadar zavallý
hale düþtüm, v.b. gibi
düþüncelerin içine sahte
bir farkýndalýk, uyanýklýk
bilinci yükler.
insana zor gelen bir þart ve maruz kaldýðý
bir olay baþkasýna çok doðal ve sosyal
yaþamýn bir cilvesi gibi gelir. Hattâ tuhaf
bir merhamet duygusu bile doðurabilir.
Biliyoruz ki, insaný ayakta tutan
yaþamýný kolaylýkla sürdürmesine temel
olan vazgeçilmez bir halde baðlandýðý,
inanç haline getirdiði bilgilerdir. Bilgi
insana çevresinden (töre, sosyal yaþam
kurallarý, hukuki yasalar, esaslar v.b)
anatasýnýn terbiyesinden, okuldan ya da
yazýlý belgelerden, kitaplardan gelebilir.
En önemli olan ise yaþamýn içinden çýkardýklarýdýr. Yani tecrübeleri... Tecrübeleri, insanýn duygu, düþünce ve mantýk
süzgecinden geçirdiði, eleyip un edip,
bilincini ve ruhunu besleyip geliþtirdiði
en has bilgileridir. Kendini deðiþtirmesine,
þüphe etmesine gerek görmediði,
vazgeçilmez bir halde ruhunun öz malý
yaptýðý bilgilerdir. Kiþiliðinin biçimlenmesinde en temel öðe, yaþamdan çýkarttýðý
ya da deneyip, tecrübe edip inancý haline
getirdiðidir. Ýnanç daima kiþiye özgü olan,
benzersiz, salt o insanýn duygu düþünce
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ve ruhunda filizlenen kutsallýðýdýr. Bu
nedenle ayný anatadan doðan kardeþler
ayný olay karþýsýnda farklý tepki gösterirler.
Öfkelendikleri hususlar birbirine hiç
benzemez. Yine de öfkenin en belli baþlý
nedenlerini araþtýrdýðýmýzda bazý þýklarýn
önümüze serildiðini görebiliriz:
- Ýnsan bilgisinden mahrum olmak...
Ýnsanýn eksikli olduðu, bir takým hasletlerinin henüz noksan olduðunu
bilmemek, her zaman en mükemmel ve
ideal davranýþý insanlardan beklemek...
Bulamadýðýnda hüsrana uðrayýp, ruhsal
çöküntü içinde kalmak.
- Hayatý, insanlarý, doðayý irdelerken
peþin yargýlý ve katý bir bakýþ açýsýnda
kalmak. (Daha çok eðitime önem vermeyip, kendi kararlarýný benimseyip
baþkalarýnýn iyi ve güzel fikirlerine,
buluþlarýna ya da yeniliðe açýk bir bilinçte
olmamak)
- Duruma, zamana ve zemine, karþýmýzdakinin yaþam þartlarýna kulak
asmadan kendi alýþageldiðimiz tarzýmýza
önem verip, dayatmacý bir tutum içinde
olmak. Diðer insanlarýn sizi önemsememesi ya da þiddetle karþýlýk vermesi...
Bizim tarzýmýz en mükemmeli olsa bile...
- Kiþi geçmiþine önem vermez, zaman
zaman anýlarýný irdelemezse ya da günlük
yaþam muhasebesini yapmazsa tecrübe
edinemediði gibi gönül ezikliklerini de
fark edemez. Unutmamalýsýnýz ki geçmiþin
taneleri geleceðimizi hazýrlar.
- Bazý insanlar için idealleri, olmalarý
gereken yer, elde etmeleri gereken imkânlar, durumlar daha önemlidir. Materyalist bir bakýþ açýsýyla yaþamý basite
alýrlar. Her þeye gereken deðeri vermedikleri gibi kendi dilek, istek ve arzularýný
matematiksel ve maddeci bir zemine
oturturlar. Ruhsal gereksinimlere önem
vermezler. Ýþlerinin ve men-faatlerinin
gereði insanlarla iyi iliþkiler içinde olsalar
bile kendilerine yabancýlaþýrlar. Ruhlarý
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ile telepatik ve empatik bir iletiþim kuramazlar. Ruhsal gereksinimler dayanýlmaz bir hal alýrsa öfke en þiddetli haliyle ortaya çýkar.
- Çocukluktan itibaren, öfkeli bir insaný
yaþam modeli olarak kabul etmek (sýnýrsýz
þefkat gördüðümüz ana-baba, abla, aðabey,
öðretmen veya (x) kiþi gibi)
- Özgür iradesini ve yaþamdaki seçim
hakkýný hangi alanda olursa olsun kullanamamasý... Akýl ve gönül olarak reþit
olmasýna raðmen bilgi ve becerisini kullanamamasý, seçme hakkýna baþkalarý ya
da üst bir otorite tarafýndan kýsýtlama
getirilmesi.
- Toplumsal dengeyi ayakta tutan evrensel yasalarýn (ruhsal kanunlarýn, Yaratanýn esaslarýnýn) bozulduðu, benimsenmediði bir toplumda yaþamak zorunda
kalmak (dolandýrýcýlýk, köþe dönücülük,
ahlâk ve etik deðerlerin önemsiz bir hale
getirilmesi)
- Yaratanýn insana hak gördüðü nimetlerin zorla tahkir edilerek hak
sahiplerinden kaçýrýlmasý, mahrumiyetin
ortaya çýkmasý (açlýk, fakirlik, doðal
kaynaklar, su v.b nun bazý devletlerin ya
da yasadýþý örgütlerin eline geçmesi)
- Çok iyi, düzenli yaþadýðýna emin
olduðu, çok iyi bildiði ve ehliyetli
olduðundan þüphe etmediði bir alanda
veya konuda uyarý almak... Alaya alýnmak,
önemsenmemek.
- Kiþi, gönülden vermeye henüz hazýr
olmadýðý ama iyiliðin, yardýmýn yapýlmasý
gerektiði bilgisine dayanarak baþkasýna
hizmet ederse mutlaka karþýlýk
bekleyecektir. Bu karþýlýk manevi bir
karþýlýk olsa da verilmediðinde öfke baþlar.
Gönülden vermediklerimiz için ruhsal
bir gerginti yaþamak kaçýnýlmazdýr.
Çünkü gönülden vermediðimiz, haksýzca
verdiðimizdir. Kendimize haksýzlýk etmiþ
oluruz.
- Allah rýzasýný iyi idrak etmeden insan
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iliþkilerine ölçü koymak. Ya da tam tersi
ölçüsüzce kendimizi insanlara açmak.
Kendimizi iyi tanýyamadan salt sevilmek
ve kabul görmek adýna bir takým maddimanevi teminat vermek. Tavizlerin altýndan
kalkamamak.
- Allah rýzasý için yaþamak isterken
insanlara yaklaþmama... Burada ya tam
bir abartý içine girip harcamayý ölçüsüz
yaparak...Ya da cimrilik edip biriktirdiklerimizin varlýðý altýnda ezilmek,
kullanýlmayan her þey (bilgi bile) insaný
ruhsal bir sýkýntýya mahkum eder. Yine
yukarýda belirtildiði gibi kiþi uzun süreli
yaþadýðý suçluluk duygusunun öfkeye
dönüþmesiyle içinden çýkamayacaðý bir
duruma kendini mahkum eder.
- Henüz ruhsal geliþimini belli bir olgunluða getirmeden bir takým üst hasletlere (hoþgörü, sabýr, sevmek, yardýmlaþmak) baþkalarý tarafýndan (anata, öðretmen ya da güçlü bir otorite) itaate
zorlanýrsa, inanmadýðý bir hizmeti hiç
istemeden yaparsa içsel bir kapanýklýða
mahkum olur veya derin sessiz bir öfke
baþlayacaktýr. (Küçük yaþta dini eðitime
verilen çocuklar, ruhban okullarýnda
yaþayan rahip, rahibe adaylarýnda ortaya
çýkabilen öfke biçimi... çoðunlukla
birdenbire inancýna ters bir baþkaldýrý ve
inkârla sonuçlanabilir.)
- Ýrwin Yalom her insanýn içinde özel
olduðu duygusu vardýr demektedir. Kiþi
bu duygunun farkýna varamaz. Sevme
gücünü ortaya çýkaramazsa da öfke ile
karþýlaþabilir. Çünkü içinde özel ve saygýya
deðer olma bilinci vardýr.
- Erich Fromn öfkeyi gýpta ve
kýskançlýktan doðan düþmanlýk olarak
tanýmlýyor. Hattâ kutsal kitaplardaki
örneklerden saldýrganlýðýn hiçbir suçu
olmadýðý halde sevilmeyen Kabil ile
Yusuf un kardeþlerinden daha çok
sevilmesi, düþmanlýðý körükleyen güzel
örneklerdir.

Erich Fromm tehdit edilme duygusunun
yol açtýðý tepkinin gerçek bir tehlikeden
ziyade insan zihninin bulandýrýlmasýndan
doðduðunu savunmaktadýr. Saldýrgan savaþlarýn savunma kýlýfýna bürünmediði
hiçbir zaman görülmemiþtir. 1939 yýlýnda
Hitlerin Silezyadaki bir radyo istasyonuna sözde Polonyalý askerlerin saldýrdýðýný düþündüren bir gösterinin arkasýndan
haklý bir nedeni Almanlara sunarak,
Polonyayý istila etmiþtir. Bundan on yýl
kadar önce Baba Bushun emriyle baþlatýlan Irak Savaþýnda da televizyonlarda
Saddamýn Basra Körfezine petrol akýttýðý
haberi ile verilen ölmüþ deniz kuþlarý
görüntülerinin, daha sonra Adriyatik

Gönülden vermediklerimiz
için ruhsal bir gerginti
yaþamak kaçýnýlmazdýr.
Çünkü gönülden
vermediðimiz, haksýzca
verdiðimizdir. Kendimize
haksýzlýk etmiþ oluruz.
Denizinde batan geminin sonucu olduðu
ortaya çýkartýlmamýþ mýydý? Ancak bu iki
örnekte de gücü ele geçiren otorite de
öfkenin boyutlarýnýn nasýl önlenemez bir
hale dönüþtüðü görülmektedir.
Öfke önlenebilir mi? Ýyileþtirerek,
saðlýklý bir hale dönüþebilir mi? Veya bir
insanýn ruhu tamamen öfkenin zehrinden
arýndýrýlabilir mi? Erich Fromm öfkenin
iyileþmesine çözüm olarak yaþam severlik
diyor. Çocuða verilecek en güzel eðitimin
yaþam sevgisini geliþtirmek olduðunu
savunuyor. Çocuklukta yaþamý seven
insanlarla birlikte olmak, sevinci, yüzünde
sesinde görüp, duyup, yaþamak... Sevgiyi,
saygýyý anlatýp öðretmeye çocuðu eðitmeye
çalýþan despot ve tekelci bir yaklaþýmdan
daha etkili olur. Çünkü çocuk deneyerek
gözlemleyip taklit ederek öðrenir.

Sevgi Dünyasý
Büyüklerin aksine dürüst ve saf bir belleðe
sahiptir. Algýladýðý hiçbir þeyi unutmaz.
Ancak yaþama içgüdüsünün de farkýnda
olduðu için özgürlük duygusu ve ben
merkezciliði de en üst seviyededir.
Kendisinin sevgili ve saygýlý bir birey
olmasý için yapýlacak her türlü giriþim
samimiyetten þefkat ve gerçek ilgiden uzak
ise hemen tepki verir. Özgürlük bayraðýný
çekerek (avazý çýktýðý kadar aðlayabilir,
darýlabilir) protesto eder. Eðer anata
sevdiðini göstermek yerine eðitmekte
diretirse niyeti ters teper. Küçücük gönüle
öfkenin tohumu atýlmýþ olur.
Sevgi dolu iliþkiler, özgürlüðü tatma,
tehditlerden uzak olma, çocuðun ruhunda
uyum ve güç yaratan ilkeleri yaþam sevinci
ve ereði olarak benimsemiþ bir büyüðün
önderliði ile özendirici ve orijinal bir
yaþam severlik mucizesi gerçekleþir.
Yaþam sevincinin toplumsal alanlarda
geliþmesi içinde gerekli yöntem ve ilkeler
bireysel geliþim þartlarýnýn aynýsýdýr. Ancak
ekonomik ve ruhsal açýdan kýtlýða karþý,
bolluða kavuþmak ve yaþam severliði
yaymak için en önemli koþulda adalet
bilincinin ta çocukluk evrelerinden
geliþtirilmesi ve adaletsizliðin ortadan
kaldýrýlmasýdýr. Dünya üstünde onca zaman
yapýlan savaþlarýn, süper güç olma
yarýþlarýnýn, sömürgeci politikalarýn
sonunda, adaletsizliðin dünyanýn deðiþmez
kaderi gibi kabul görüldüðü, kanaatkâr
tutumun giderek kiþiler ve toplumlar
üstünde ölü topraðý serpilmiþ gibi
uyuþukluk yarattýðýný unutmadan...
Geleceði özgür kýlacak doðru kurallarý
bilerek yaþam sistemimizi bozulmayan
esaslara göre ayarlamamýz gerekmez mi?
Adaletsizliði yok edecek tek çözüm, bütün
egodan, dayatmacý, geliþmeyi durdurucu
insaný itaate zorlayýcý her türlü ilkel
yöntemlerden vazgeçerek.. Ýnsanýn

19

doðasýyla örtüþen, ruhsal gereksinmesine
cevap veren, tekamülünü ve yaratýcýlýðýný
ortaya çýkaran, sevgi ve saygýyý diðerkamca öðrenmeyi yeðleyen bir eðitimi
esas almaktýr.
Öfkenin dalga dalga Dünyadan silinmesi için en önemli hususlardan biri de
kiþinin doðasýnda varolan gücü keþfetmesidir. Erich Fromm insan kendini
yöneten doðal ve toplumsal güçlerin
nesnesi olsa da yalnýzca bu koþullarýn
etkisinde deðildir. Elinde-belli sýnýrlar
içinde- dünyayý dönüþtürebilecek,
deðiþtirebilecek istem, yeti ve özgürlük
vardýr. Burada önemli olan insanýn mutlak bir edilgenliðe katlanmamasýdýr. Ýnsan yalnýzca kendini dönüþtürmek ve
deðiþtirmekle yetinmez, dünyaya
damgasýný vurmak, onu dönüþtürmek ve
deðiþtirmek de ister diye belirtmiþtir.
(Sevgi ve Þiddetin Kaynaðý). Dr. Refet
Kayserilioðlu da Kâinatý Yöneten Güç
Sevgi kitabýnda E.Frommun iþaret ettiði
bu gücün, Yaratanýn insanýn ruhunda
yerleþtirdiði SEVME EMRÝ olduðunu ve
insanýn ruhsal ve bedensel varlýðýnýn ancak
sevmek eylemi içinde saðlýklý mutlu ve
üretken, yaþadýðý ortam ve kiþilerle uyum
içinde olabileceðini söylemektedir. Çünkü,
yaþamý yaratmak, yaþamýn içine zar gibi
rastgele fýrlatýlýp atýlan insanýn salt bir
yaratýk olma durumunu aþmasý demektir,
ki bunu baþarabildiði zaman öfke gibi
yýpratýcý ve yokedici tepkilerin içine
düþmekten kurtulur.
Tanrý insana SEV emri kadar iyilikleri
ve güzellikleri güdümleyici baþka bir gücü
daha bahþetmiþtir. Ýçsel sevincimizi
gözlerimizde yaþatmak yani gülmek,
gülmeyi bilen, gerçek gülen insanlar, baþka
insanlarýn da gülmesine ve mutlu olmasýna
hamurun içindeki maya gibi sebep olurlar.
Öfkenin oluþmasýna meydan vermezler.
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e s i n l e r
Yaratýcýlýk insanýn özünde varolan bir yeti
Engin sevgi ve derin bilginin müþterek marifeti
*

*

*

Bir yerde aklý da aþ
Sonra ise gördüklerine þaþ
*

*

*

Zorluklar insaný yoðurur
Yeni fýrsatlar doðurur
*

*

*

Kimse kuralsýz olamaz asla
Ama insan kurallardan daha fazla
*

*

*

Bilincine varamadýðýmýz þeylerin etkisinde kalýrýz
Onlarý çoðu kez kader sanýrýz
*

*

*

Ýnsan deðerlere uyduðu oranda Tanrýya tapar
Kiþi bunu davranýþlarýyla yapar
*

*

*

Düþünce ve duyguyu güzellikle yoðurarak yarat
Ýnsaný uçurup yükselten bir etkinliktir sanat
*

*

*

Bu gerçek, bilinçlerde çiçeklenecek bir gün
Ýnsanlar hem özde ayný, hem de her biri özgün

olgay göksel
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (10)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

ONGUN SU
(BENGÝ SU)

Tüm þükürlerimizi Ona yolluyoruz,
ortasýnda sevgi yolunun uzayýp gittiði,
yemyeþil ýlýman ovalarýnda koþup, ham
iken, piþmeye baþladýðýmýzý bildiðimiz
için.. . Gönlümüzü SEVGÝ ile doldurduk,
yine bilgiye yöneldik... Ve düþüncenin
ibadet olduðunu bir kez daha öðrendik...
Bitkilerin bedeninde dolaþan iki çeþit
BESÝ SUYU vardýr.
1) Ham besi suyu: Kökten yapraða
doðru giden, içinde metal tuzlar bulunan
sývýdýr. Aðaç gibi boyu yüksek bitkilerde,
ham besi suyu osmos, kýlcal borular
sistemi ile yükselir, yükseldikçe besi
deðeri azalýr. Aðacýn hücre zarlarý
topraktan köke ve yapraða doðru
geçirgendir. (M. Larousse Cilt 3 sayfa
140)
2) Ongun besi suyu, yapraklarýn
üzerinde þekillenip yapraklardan bitkinin
her tarafýna yayýlan organik, besleyici
sývýdýr, Bengi Sudur.
Ongun kelimesi ne demek?
a) Yapraklarýn üzerinde þekillenen besi
suyu için özel olarak kullanýlan bir sýfattýr.
b) Manasý bol verimli, yarar hale
gelmiþ, bayýndýr, mutlu, kutlu (kutsal).
c) Olgunluk (isim)  Ongun olma hali,
bereket, feyiz (verimlilik, gürlük),
mamuriyet (bayýndýr olma hali), saadet
(mutluluk), mübareklik (Þaþýrtýcý,
mucizevi ve kutsal)

d) Sabah ve akþam saatlerinde 1 metre
küp baþýna 9,39 gram su buharý bulunan
20 C Derecelik hava kütlesi daha
doymamýþtýr. Doymasý için ya su
miktarýnýn 17, 19 grama çýkmasý veya ýsý
derecesinin 10 C Dereceye düþmesi
gerekir. Genellikle ikinci olasýlýk oluþur
ve seher vakti doymuþ havanýn nemi
yapraklar üzerinde ÇÝY TANESÝ =
Þ E B N E M h a l i n e g e l i r. B u o l a y
buharlaþmanýn (sis) ters yöne dönüþü,
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yani çiy tanesi olarak yere, topraða, bitkilere ve yapraklarýna su halinde düþmesi
olayýdýr. (Kadim Kutsal Bilgilerde sýk
sýk: Yeryüzü görürsün ki, kupkurudur;
fakat Biz ona su indirdiðimiz zaman,
yeryüzü kýpýrdanýr, kabarýr, her göz çekici
þeyden çift çift yetiþtirir. diye söylenir.
Yaðmurun yanýnda önemli yer tutan iþte
bu ONGUN SU = BENGÝ SU = çiy tanecikleridir.
Ayrýca havadaki Karbon Dioksit
(CO2), güneþ ýþýðý sayesinde su (H2O)
ile (muhtemelen klorofil ile de) birleþerek
organik maddeler, bilhassa Karbon
Hidratlar meydana getirir. Ýþte þimdi,
Ongun Besi Suyu (Bengi Su) topraðýn,
bitkilerin, tohumlarýn, hayvan ve
insanlarýn yararýna bayýndýr hale gelmiþtir.
Çiy tanesinin bayýndýr hale gelebilmesi,
yedi rengin ve þimdi gördüðümüz ve
göremediðimiz yüzlerce rengin; yedi sesin
ve þimdi duyduðumuz ve duyamadýðýmýz
binlerce sesin Yaratanýmýzýn izin ve
emriyle bizim için þaþýrtýcý ve mucizevi
kýlýnmasýdýr.
Niçin ve neden, Kadîm Kutsal Bilgilerin biz insanlara sabahýn seher
vaktinde, sabahýn çiyini almak için, erken uyanýp doðaya çýkmamýzý ýsrarla
öðütledikleri ve emrettikleri ortaya
çýkýyor.
Sevgi Dünyasý Dergisinin Kasým 
2003 sayýsýnda verdiðimiz tedavi edici
ilâhinin ilk satýrýnda ne diyordu?:
Emirdir, lâzýmdýr(...)size Ondan
gelenler...
Ýþte O Yüce Yaratan bizim muhtaç
olduðumuz þeyleri ve bize lâzým olanlarý
bize emreder.
Rabbena, Faðfirlena, Zünübena,
Verhamlena (Ey Rabbim; Sen günahlarý
affedersin, Sen günahlarýmýzý örtersin,
Sen en çok merhamet edensin!)
Bu ay size, daha evvelce söz
verdiðimiz, Sevgi Dünyasý Dergisinin

Aralýk  2003 sayýsýnda yayýnlanan Hani
gönüllerinizdeki sözünü ettiðiniz ateþ?
sözlü Rast Ýlahinin, ikinci bir zikr ile
güçlendirilmiþ ikinci kýsmýný veriyoruz.
Yine Rast Ve Rehavi makamlarýnýn
yüceltici ve yükseltici tedavi güçleri
eklenen ikinci zikr, proflaktik (hastalýk
önleyici) otama etkisi ile mükemmele
yakýndýr.
Sözleri:
Azm-i reften kerdeî
çün ömr-i þirin yâd dâr
Kerdeî esbi cüdâyî
raðm-i mâ Zin yâd dâr.
Farsçadan tercümesi A. Kadir:
Sen her gece ay deðirmisini
Baþýna yastýk edince yollarda,
Dizime yattýðýn geceleri, hatýrla ama.
Bir deniz kesilen gözlerimin kýyýsýnda
Bir aþk ovasýný görmüþtün hani!
Safran dallarýyla, Aðustos gülleriyle
sarmaþdolaþ
Bunu unutma, hatýrla ama
Mevlânâ
II. zikr
Tende caným, canda cananýmsýn,
Mabudum, maksudum, sultaným yar!
I. zikr
Tek gidiþ
Tek geliþ
Tek gülüþ
Ondadýr yalnýz!
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 Ona
doðru, gönüllerimizde inancýn ateþi,
dudaklarýmýzda tebessüm, güzel
gözlerimizde GERÇEK SEVGÝ, ellerimiz
BÝRLÝK ve SEVGÝyle kenetlenmiþ hep
el ele olsun...
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Duanýn Sesi
Bir yaz günü, yetiþtirdiði hayvanlarýn
arasýna birkaç tane de kaz ilave etmeyi
düþünerek karþý yakadaki kaz çiftliðine
gitmek üzere yola çýkan Yüksel Bey
saatlerini çok iyi bildiði ve hiçbir zaman
kaçýrmadýðý feribotu kaçýrýr. O sýcakta bir
sonraki feribotu beklemeyi gözü
yemeyince de kaz alma planýný bir sonraki
güne erteleyerek geri dönmeye karar verir.
Dönüþ yolunda otomobiliyle ilerlerken ne
tesadüf ki (!) bir kaz sürüsüyle karþýlaþýr.
Kazlarý takip ettiði takdirde kendisini
mutlaka ait olduklarý yere götüreceklerini
düþünerek peþlerinden gitmeye baþlar.
Sürü önde, Yüksel bey arkada tozlu
topraklý köy yollarýnda ilerlemeye
baþlarlar. Derken bir yol ayrýmýnda sürü
ikiye ayrýlýr, bir grup kaz saða giderken
diðer grup düz devam eder. Yüksel bey

bir an tereddüt ettikten sonra saða sapan
kazlarý izlemeye karar verir. Kazlar
yalpalaya yalpalaya bir süre daha gidip
sonunda aðaçlarýn arasýna gömülmüþ
küçücük bir evin önündeki tahta çitlerin
arasýndan geçerek içeri girerler. O sýrada
evin kapýsý açýlýr ve yaþlý bir kadýn dýþarýya
çýkarak kazlarý karþýlar. Yüksel bey, bir
süre kadýný izledikten sonra otomobilden
iner, onun yanýna gider ve þayet kabul
ederse kazlarýný satýn almak istediðini
söyler. Yaþlý kadýn sesi soluðu çýkmadan
Yüksel beye bakar, bakar ve ardýndan
gözlerinden akan yaþlara hakim
olamayarak: "Ben taa ne zamandýr bu
kazlarý satmaya niyetliyim. Tek derdim,
onlarý satýp içeride aylardýr hasta yatan
kocama ilaç almak, ama ne bir yere
gidecek halim ne de onlarý satacak birini
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bulacak gücüm var. Dün gece sabahlara
kadar aðlayarak yakardým. Dualarýmýn
duyulacaðýný biliyordum. Seni Tanrý
yolladý bana oðlum." der.
Yüksel bey, kazlara yaþlý kadýnýn hayâl
bile edemeyeceði bir fiyat ödediði gibi
ertesi gün oraya bir doktor götürüp
kocasýný muayene ettirir, ilaçlarýný alýr ve
üzerine üflenen hayýr dualarýyla oradan
ayrýlýr.
Yaþamda tesadüf diye bir þey yoktur.

Bizler, sahip olduðumuz enerjilerle her
türlü olayý, kiþiyi ve durumu kendimize
çeker ve o enerjilerin niteliðine göre
olumlu ya da olumsuz þeyler yaþarýz.
Hayatýn sadece beþ duyumuzla
algýlayabildiðimiz þeylerle sýnýrlý
olmadýðýný anladýðýmýzda ve egomuz
tarafýndan bastýrýlan iç sesimizi duyabilir
hale geldiðimizde unuttuðumuz içtenliði
ve dürüstlüðü bize yaþatacak olan baþka
bir dünyaya da adým atmýþ oluruz.

Ýçi Öpücük Dolu

Adam 3 yaþýndaki kýzýný, gayet pahalý
bir hediyelik kaplama kaðýdýný ziyan ettiði
için azarlamýþtý.
Küçük kýz, koskoca bir paket altýn
yaldýzlý kaðýdý bir kutuyu eðri büðrü
sarmak için kullanmýþtý...
Yýlbaþý sabahý küçük kýzý, paketi
getirip:
"- Bu senin babacýðým" dediðinde çok
üzüldü.
Acaba gereðinden fazla mý tepki

göstermiþti kýzýna? Bir gece evvel
yaptýðýndan utanarak, kutuyu açtý.
Fakat kutunun içi boþtu. Kýzýna
gene çýkýþtý:
"- Birisine bir hediye verdiðinde,
kutunun içinde bir þey olmasý lâzým.
Bunu da mý bilmiyorsun küçük
haným?.."
Küçük kýz gözlerinde yaþlarla babasýna
baktý.
"- O kutu boþ deðil ki baba! Ýçini
öpücüklerle doldurmuþtum!.."
Babasý o kadar çok üzüldü ki, koþtu,
kýzýna sarýldý. Beraberce aðladýlar.
Adam o kutuyu ömrünün sonuna kadar
sakladý.
Ne zaman keyfi kaçsa, ne zaman morali
bozulsa, ne zaman kendini kötü hissetse,
kutuya koþar, içinden minik kýzýnýn sevgi
ile doldurduðu hayali öpücüklerden birini
çýkarýrdý. Aslýnda bütün insanlara böyle
bir kutu mutlaka verilmiþtir. Zor
zamanlarda bu kutuyu çýkarýp içine
bakabilmeyi baþarmak, mutluluðun
anahtarlarýndan biri olsa gerek."
Umarýz hayat boyu zor zamanlarýnda
sizi mutlu edebilecek, böyle sayýsýz
kutularýnýz olur.
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Radyestezi Nedir?
Maddelerden, toprak altýndaki madenlerden
çýkan radyasyonlarý tespit etme bilimidir.
Bir ismi de Rhabdomansidir.
Bu tespiti herhangi bir aletle deðil de,
bedenleriyle yapanlara, bu tesirleri
bedenlerinde hissedenlere de
Radyestezist veya Bulucu denir.

(Sevgi Dünyasý Cilt 27 den)

Sevgi Dünyasý
Bulucu adý verilen kiþiler, yer altýndaki
bir su kaynaðýnýn veya bir madenin yerini
tespit etmek için, çatal, düz deðnek veya
sarkaç v.s. gibi basit aletler kullanýrlar.
Ama bu, onlarýn tesirleri toplayabilmeleri
için bir vasýtadýr ancak. Bazý radyestezistler
hiçbir þey kullanmadan, sadece kollarýný
öne uzatarak dahi tespit yapabilirler. Ne
þekilde olursa olsun, tesirleri alan þey,
onlarýn hassas bedenleridir.
Çok eski çaðlarda da, kaybolan su
yataklarýný bulmak veya kurak yerlerde su
bulmak için, gerek Avrupada gerekse
Doðuda radyesteziden faydalanýldýðýný
eski yazýtlardan öðreniyoruz. Bugün de
daðlarda elinde bir sarkaç veya çatalla su,
maden, petrol arayan kiþilere rastlanmaktadýr.
Radyesteziden besinlerin, özellikle
yumurtalarýn tazelik ve bayatlýk derecesini ölçmek için ya da vücuttaki hasta
bölgelerin bulunmasýnda da faydalanýlýr.
Taze gýdalarýn üzerinde, sarkaç biçiminde
kullandýklarý alet, yelkovan istikametine
dönerse tazelik, ters istikamete doðru
dönerse de bayatlýk var demektir. Ayný
iþlem vücuttaki hasta bölgeler için de
geçerlidir.
What Mediumship is isimli kitapta
söyle bir örnek vardýr:
Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda,
Ýngilizler Gelibolu Yarýmadasýna çýkarma
yapmýþlar ve büyük bir su sorunuyla karþý
karþýya kalmýþlardý. Maltadan su getiren
gemilerle bunu gidermeyi düþünmüþlerdi,
ama bu da hem yetersiz, hem de zor ve
zaman alan bir iþti. Sýcak günlerde olduklarýndan, askerlerden baþka çok sayýda at
ve katýr da beraberlerinde getirdikleri için
bulduklarý çeþme ve pýnarlar da yetiþmiyor, gün geçtikçe su problemi daha da
büyüyordu.
Ýþ çok tehlikeli bir durumdayken
Avustralya Hazýr Kuvvetlerindeki süvari
tugayýnda, Sapper Kelly adýnda bir su
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bulucusu olduðu haberini aldýlar. Hemen
çaðýrýp, yer altýndaki su yerini göstermesini
istediler.
Ertesi gün Kelly, bir parça bakýrý toplayýcý olarak kullandý ve onu elinde tutarak,
ondan önce mühendislerin birçok araþtýrma
yaptýklarý ve bulamadýklarý yeraltý sularýnýn
nerede olduðunu, ne kadar derinlikte
olduðunu bildirdi.
Otuzdan fazla yeraltý suyunun yerini
iþaret etti. Hemen bu yerlerde sondajlar
yapýldý, her bir insana günde bir galon
düþecek þekilde 100.000 kiþiye yetecek
kadar su bulundu.
RADYESTEZÝ
GELÝÞTÝRÝLEBÝLÝR MÝ
Radyestezi ile meþgul olanlar, sarkaçlarla yapýlan hassasiyet denemelerinin
sonucunda, insanlarýn % 70inin normal
alýcý, geri kalan % 30un yarýsýnýn normalin üstünde alýcý, diðer yarýsýnýn ise
normalin altýnda alýcý olduðunu tespit
etmiþlerdir. Ciddi ve sabýrlý çalýþmalarla
radyestezi kabiliyeti olanlar, bunu
geliþtirebilirler.
Sarkaçla olduðu gibi, aðaç dalýyla da
çalýþmalar yapýlabilir. Bir aðaçtan kesilmiþ, ucu çatallý dalla, altýnda su veya
maden bulunduðu varsayýlan, þüphe edilen
arazide yavaþ yavaþ yürünür. Çatalýn iki
ucundan, sapý dik olacak þekilde tutulur.
Sap kendiliðinden yere doðru çekilirse,
tesir alýnmýþ demektir.
Her insanýn, aracý olarak kullandýðý dal
cinsi farklý olabilir. Meþe, kayýn, kiraz
aðaçlarýnýn dallarýný kullananlar vardýr,
ama genellikle fýndýk aðacý dalý kullanýlýr.
Bazýlarý aðaç dalýný yere yakýn, bazýlarý
da yerden yüksekte tutarlar. Ýlk
baþlayanlarýn aþaðýda tutarak yürümeleri
tavsiye edilir. Ýyi ve ileri radyestezistler,
.çatalý göðüs veya göðüsün altýyla midenin
üstündeki bölgede tutarlar.
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Bir baþka çalýþma metodu da sarkaçla
yapýlanýdýr. Bir madenden (çoðunlukla
aranýlan maden hangisi ise o madenden)
veya bir aðaçtan yapýlan top biçiminde
veya armut biçimindeki cisim, sivri ucu
aþaðý gelecek þekilde, ortasýndan bir
sicimle baðlanýr. Sol el karnýn solaris sinir
aðý bulunan, epigastýr bölgesine konur.
(Bazýlarý sað ellerini koyarlar). Sað elde
de ipinin ucu biraz ele dolanarak sarkaç
tutulur ve sarkacýn hareketi beklenir.
Sarkaç ileri geri veya dairevi hareketler
yapmaya baþlar. Her hareketin manasý
farklý anlamlar içerir ve bu kiþiye göre
deðiþir. Hareketlerin anlamý tecrübelerle
daha iyi anlaþýlacaktýr.

Bazýlarý su arayacaklarý zaman, altýndan
yapýlmýþ sarkacýn içine bir miktar su
koyarlar. Petrol arayanlar da bir miktar
petrol koyarlar. Sarkacýn rengine, þekline,
ortamýn sýcaklýk derecesine dikkat edenler
vardýr. Günün her saatinde çalýþma
yapýlabilir ama, genellikle gündüz vakitleri
geceden daha çok tercih edilir. Bir sarkacý
hep ayný kiþinin kullanmasýna dikkat edilir.
Sarkacýn el deðiþtirmesi iyi sayýlmaz.
Çalýþmalarý düzenli ve sebatla yaparken,
sakin ve temkinli olmakta yarar vardýr.
Deneme için yapýlan çalýþmalar günde
yarým saatten fazla yapýlmamalýdýr. Bu
süre içinde tesir alýnýp alýnmadýðý nasýl
olsa belli olacaktýr.

Hazýrlayan: Necah Büyükdura

Geçen ay yayýnladýðýmýz SÖZMETÝK bulmacasý umarýz ilginizi çekmiþtir.
Sözcüklere Matematiðin birleþiminden meydana gelen Sözmetik
Bölümümüzde bu ay Sayýn Necah Büyükduranýn siz Sevgi Dünyasý
Okuyucularý için hazýrladýðý ÝNSAN SEVGÝSÝ isimli bulmacasý yer alýyor.

Aþaðýdaki toplama iþleminde yer alan sayýlarýn rakamlarý belli birer
harfle deðiþtirildi. SEVGÝ sözcüðünü simgeleyen sayý 5 sayýsý ile tam
olarak bölünebildiðine göre, ÝNSAN sözcüðünün simgelediði sayý kaçtýr?

HER
ÝNSAN
+ÝÇÝN
SEVGÝ

Yanýtý 42.inci sayfada
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan

Geçen Ay, Öte Alemdeki (Spatyom) eðlence aktivitelerinden söz
etmiþtik. Grup çalýþmalarýna ara verilen saatlerde ruhlarýn neler
yaptýklarýný anlatmýþ ve bazý ruhlarýn böyle zamanlarda kendi içlerine
çekilerek muhasebe yaptýklarýný söylemiþtik. Bu ay, size OLAY 49la
dünyadaki eski yerlerinde dolaþma arzusu içinde olan ruhlardan söz
edeceðiz.
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B

azý ruhlar görünmez varlýklar
olarak iki yaþam arasýnda
Dünyaya gelirler. Amaçlarý
eski fiziksel çevrelerini yeniden görerek eski deneyimlerini hatýrlamaktýr.
Bununla ilgili tek sorun kronolojik
zamandýr çünkü ruhlar Dünyadan göç
ettikleri zamandan beri deðiþime
uðramýþlardýr. Bazen böylesine bir
ziyaret ruh için yapýcý deðil tam tersine
yýkýcý da olabilir. Bazý ruhlar bu tip
ziyaretleri fiziksel bedenleri olmaksýzýn
yapmalarýnýn onlara fazla bir þey
vermediðini hatta yýlgýnlýk bile
verdiðini söylemiþtir.
Yine de tüm olumsuzluklarýna
raðmen bazý ruhlar hala bu tarz
ziyaretleri yapmak isterler. Aþaðýda
okuyacaðýnýz OLAY 49 tam da bununla
ilgilidir. Olayda bahis edilen yer benim
de büyüdüðüm yerdir. Sujemin yaþamý
1948de bitmiþ. Ömrünün son birkaç
yýlýnda benim de bildiðim bazý olaylar
örtüþüyor.
OLAY 49
Dr.N: Ýki yaþam arasýndaki eðlence
aktiviteleri arasýnda en eðlenceli olaný
hangisi?
S: Dünya gitmek
D r. N : N e r e y e g i d i y o r s u n ?
S: Geçmiþ hayatýmda en fazla sevdiðim yer Kaliforniyanýn Güney
kýyýlarýydý. Güneþin altýnda kumda
oturmak, sahildeki martýlarýn arasýnda
yürümek ve sörf yapmak istiyorum.
Dalgalar benim tutkumdur. Onlarýn
hareket etmesine ve kýyýda köpükler
içinde patlamalarýna bayýlýyorum.
Dr.N: Fiziksel bir beden olmadan
tüm bunlarý nasýl tam olarak
deneyimleyebiliyorsun?

S: Böyle bir deneyim için önceden
yeterli enerjiyle yükleniyorum, ancak
yüklendiðim enerji yine de baþkalarý
tarafýndan görünmemi engelleyecek
miktarda oluyor.
Dr.N: Bana, böyle bir aktivite esnasýnda ruhlarýn enerjilerinin %100ünü
yanlarýna aldýklarý söylenmiþti, bu
doðru mudur?
S: Biz bunu Dünyada yapmayýz
çünkü insanlarý korkutmak bizim iþimiz
olamaz. Ben yanýma sadece %5ini
alýrým.
Dr.N: Bu kadar enerjiyle dalgalarýn
üstünde sörf yapabiliyor musun?
S: (gülüyor) Kesinlikle evet, buraya
niçin geldiðimi zannediyorsun?
Kuþlarla birlikte süzülüyor, yunuslarla
oynuyorum.
Dr.N: Kumsalda güneþlenen bir ruh
olarak yerde yatýyorken ben senin yanýndan geçsem, ne görürdüm?
S: Hiçbir þey çünkü ben þeffafým.
Dr.N: Yani senin içinden de geçebileceðim anlamýna da geliyor mu
bu?
S: Çok az insan bir þeyler hissedebilir fakat bunu hayallerinin bir
oyunu zannederler.
Dr.N: Baþka fiziksel dünyalara da
gider misin?
S: Evet, ancak ben burayý çok seviyorum ve burada pek çok yaþamým
boyunca bulundum. Buradaki deniz
benim ruhumun bir parçasý. Denizlerin
olduðu diðer dünyalara da gidebilirim
ya da tüm bunlarý Spatyomda düþüncelerimle de yaratabilirim, ama bu tam
olarak ayný þey olmaz.
Dr.N: Dünyadaki diðer sevdiðin
yerler hangisi?
S: Akdeniz ve Ege Denizlerini çok
seviyorum.

Sevgi Dünyasý
D Ü N YA D A K Ý Y E R L E R Ý N
SPATYOMDA DÜÞÜNCELERLE
VAREDÝLMESÝ
Apaçi Kýzýlderilileri bilgeliðin
oturduðu yerler vardýr der. Ruh
Dünyasýnda düþünceler vasýtasýyla da
her hangi bir realite yaratýlabilir. Ancak
bazý ruhlar deminki örnekte olduðu
gibi Yeryüzünde yaþadýklarý yerleri
tercih ederler. Eskiden yaþadýklarý
yerlerde kaldýklarý zamaný uzatmak
isterler. Kendilerini insanlardan soyutlarlar ve eski komþularýnýn huzurlarýný bozmak istemezler. Bu aynen
geçmiþ yaþamlarýndaki hoþ anlarýn
dondurulup, tatil veya eðlence amacýyla
istenildiðinde yeniden yaþanmasýna
benzer.
Ruhlar, öte alemde bu yerlerin
hatýralarýný ortaya koyup, zihinlerindeki
enerjiyi doðrudan bunlara göndererek
canlanmasýný da saðlayabilirler. Böyle
bir durumda Dünyaya gitmelerine
gerek kalmaz. Sadece evlerini deðil,
bu þekilde tüm mahallelerini sokak,
cadde ve parklarýyla bile gözlerinin
önüne serebilirler. Saf enerjiden çýkan
bu projelerine hayat vermek için diðerlerinin yardýmý da bazen gerekebilir.
Ruhun ortaya çýkardýðý bu görüntülere
olan ilgisi azaldýkça kurduðu þeyler de
bozulabilir.
Ruhlar kendi eski bedenlerini bile
yeniden düþünceleriyle kurabilirler.
Evlerinde yaþamýþ olan hayvanlarý da
buna dahildir. Bu tarz ruhlar eðlence,
neþe ve mizah seven ruhlar olmaktadýr.
Aþaðýdaki paragraf bir sujem tarafýndan
bana aktarýlmýþtýr:
Karým Erika ve ben Bavarya Alplerinde inþa ettiðimiz küçük evimizi çok
seviyorduk. Ölümlerimizden sonra onu
yeniden görmek istediðimizden, enerji
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öðretmenimizin de yardýmýyla onu
yeniden kurduk. Bunun bizim için iyi
bir deneyim olduðunu söyledi. Evin
modeli kafamýn içindeydi, enerji alýþveriþine baþlamadan önce öðretmenim
bunu net olarak benim zihnimde okudu.
Arkadaþlarýmýz Hans ve Elfie de bize
yardým ettiler. Onlar da Almanyada
bize komþuluk etmiþlerdi ancak bizim
gibi onlar da þimdi Ruh Dünyasýndalar.
Evin içindeki dekorasyonlarý kimseden
yardým almadan karýmla yaptýk. Kendi
kütüphanemi yaptým, karým da kendi
mutfaðýný. Onunla yeniden böylesine
baþ baþa olmak çok güzeldi.
Bazýlarý, ruhlarýn kendi istekleriyle
varettikleri bedenlerinde birbirleriyle
yakýn fiziksel temas kurup kurmadýklarýný sorar bana. Ýyi ve baþarýlý seks
zihinde baþlýyorsa eðer, ruh bir bedene
ihtiyacý olmadan da bunu yapabilir.
Seksle ilgili hiçbir kandýrmaca yapýlamaz. Ancak, bununla ilgili toplayabildiðim bilgilerden þunu anlýyorum
ki, dokunma duyusu ile ilgili bir kayýp
olmaktadýr. Bu tamamýyla fiziksel
bedenin içinde olmamaktan kaynaklanan bir durumdur. Aþk, sevenle sevilenin tam olarak birleþmesidir. Bazen
ruh varlýklar bunu dünyadakinden daha
da yakýn ve yoðun yaþayabilirler.
Dünyadayken aþklarýnýn filizlendiði
yerleri Ruh Dünyasýnda yeniden
yaratanlara da rastlayabiliriz. Bu
sahnelerin yeniden yaratýlmasý her iki
taraf için de anlamlýdýr.
H AY VA N L A R I N R U H L A R I
New York þehrinde bir konferans
veriyordum. Soru-cevap bölümünde
haným dinleyicilerden biri kedilerin de
ruhlarý olup olmadýðýný sordu bana.
Bir kediniz mi var? diye bu kez ben
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ona sordum. Kadýn bir saniye tereddüt
ettikten sonra evet dedi. Ben þimdiye
deðin bir kediyi hipnotize etmedim. Bu
nedenle elimde kesin delillerim yok
dedim. Ancak bazý sujelerim öte
alemdeki seyahatleri esnasýnda hayvan
ruhlarýna rastladýklarýný beyan ettiler.
Doðu Dinlerinden olan Musevilik
hayvanlarýnýn ruhlarýnýn insanlarýnki
gibi olduðunu söyler. Musevilikte
ruhlarýn deðiþik kademeleri vardýr. En
aþaðýda olaný hayvandýr, en yukarýda
olaný ise insandýr. Müslümanlar da
hayvanlarýn ruhlarý olduðuna inanýr
ancak bunlarýn cennet ve cehennemi
seçemeyeceklerinden ölümsüz olmadýklarýný söyler. Hristiyanlar ise ebedi
ruh sadece doðru olan insan ruhlarýnýndýr der.
Evlerinde hayvan besleyenler içlerindeki enerjinin çoðunu bu hayvanlara verirler. Hayvanlarýn cinsine
ve türüne göre de onlardan aldýklarý
enerjinin miktarý deðiþir. Tüm bunlar
onun bir ruhu olduðunu bize gösterir
mi? Hayvanlarýn düþünebildiklerini
biliyoruz ancak bunun ne dereceye
kadar düþünce mekanizmasý olduðunu
bilmiyoruz. Köpekler sadakatleriyle
tanýnýr. Yunuslarýn ise karmaþýk bir
konuþma sistemleri vardýr.
Evlerinde hayvaný olan her hangi
bir kimse hepsinin kendine has bir
kiþiliðinin olduðunu söyleyecektir size.
Sahiplerinin neye ihtiyacýný olduðunu
onlar daha fazla bilirler. Fiziksel
rahatsýzlýklarýmýz esnasýnda onlarýn bizi
rahatlatma özellikleri bile vardýr.
Hayvanlar ruhlarýmýzý rahatlatýrlar, bize
sevgi verirler ve eþlik ederler. Benim
bu konudaki samimi fikrim, hayvanlarýn kendilerine ait bir düþünce algýlamalarý varsa belli bir derecede enerjiye de sahip olduklarýdýr.

Aslýnda hayvan türlerinin yaratýlýþ
olan en karmaþýðýndan en basitine kadar
dünyaya verecekleri bir enerjileri vardýr
ve belli bir amaçla yaratýl-mýþlardýr.
Onlarla Ruh Dünyasýnda karþýlaþan
sujelerim onlarýn da ruhsal enerjiye
sahip olduklarýný söyle-miþlerdir. Ancak
elbet ki ruhlarý insanlarýnki gibi deðildir.
Ölümden sonra bu hayvanlardan çýkan
enerji, esasen insanlarýnkinden baþka
bir yere gönderilir.
SEVGÝ DÜNYASININ NOTU:
Onun Sevgisinden Varedilmiþ her
canlýnýn bir ruhu vardýr. Ruhlar kendi
tekamül seviyelerine göre enerji yayarlar. Yükselmiþ, arýnmýþ ve sevgiyle
dolmuþ bir ruhun enerjisi elbet ki geri
varlýklarýn ruhundan daha parlak ve
etkileyicidir. Ýnsan Ruhlarý düþüncenin, bilginin, deneyimlerin gücüyle
tekamül eder. Bu nedenle zekasý, aklý
ve gönlü bu süreç esnasýnda önemli
rol oynar. Düþüncelerinin hýzlanmasý
zekasýnýn hýzlý olmasýna, gönlünün
ne derece arýnmýþ olmasýyla da alakalýdýr. Bu nedenle zekasýný aklý için
aklýný da gönlü için kullanan insanlar
yükselirler.
Hayvanlarda zeka kapasitesi vardýr
ancak akli yöntemleri kullanma kapasitesi yoktur. Onlarýn da ruhlarýnýn
olmasý bakýmýndan elbet ki gönülleri
de vardýr. Ancak ruh-akýl-tecrübe döngüsüyle hýzlý tekamül yollarý kapalýdýr.
Onlar da Onun Sevgisinden Varedildiklerinden sevgimizi alýrlar ve
karþýlýðýný verirler. Bizlere o sýmsýcak
güzel dostluk duygularýný yaþatýrlar,
yalnýzlýðýmýza merhem olurlar.
Sevmenin nasýl bir duygu olduðunu
insanlara öðretirler.
Gelecek ay: Bu konuyla ilgili bir
OLAYý sizlere anlatacaðýz.
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uygusal zekâdan
çok önce insaný
deðerlendiren
testlerden birisi IQ testi idi.
Yani zekâ testi diye tabir
edilen ve insanýn iþteki
verimliliðinin ve mükemmelliðinin göstergesi sayýlan
test Bu testi savunanlar
insanýn zekâ kapasitesinin,
onun mükemmelliði için en
doðru ölçüt olduðu görüþünü
ileri sürüyorlardý.
Derken Freud tarzý düþünce yaygýnlaþmaya baþlayýnca diðer bazý uzmanlar
IQ testine ilaveten kiþilikle
ilgili testlerin de yapýlmasý
gerektiðini vurguladýlar.
1960lara gelindiðinde
kiþinin düþünce ve duygu
tarzýna göre içe mi yoksa
dýþa mý dönük olduðuna dair
yapýlan testler iþ potansiyelinin standart ölçümleri
haline geldi.
Ancak bir sorun vardý.
Yapýlan kiþilik testlerinin
çoðu, farklý nedenlerle
tasarlanmýþlardý. Örneðin
bazýlarý psikolojik bozukluklarý test ediyordu ve
insanlarýn iþlerinde ne denli
baþarýlý olduklarýna dair
güçlü kanýt sunamýyordu.
Kaldý ki IQsu çok yüksek
insanlar bile iþlerinde

DUYGUSAL
ZEKAYLA
ÝÞ YAPMAK
Daniel Goleman
Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay, iþ dünyasýnýn
kurallarýnýn deðiþmekte
olduðundan ve artýk bizi yeni bir
ölçüye vurmakta olduklarýndan
bahis etmiþtik.. Bu sadece ne
kadar zeki ve akýllý olduðumuzun
ölçüsü deðil fakat ayný zamanda
kendimizle ve birbirimizle ne
derece iyi geçindiðimizin de bir
ölçüsüydü. Buna göre iþe alýnýyor,
buna göre iþten çýkarýlýyor,
buna göre terfi ediyorduk. Onun
adý Duygusal Zekâ idi.
Bu ay Duygusal Zekâ konusuna
kaldýðýmýz yerden devam
ediyoruz
baþarýsýz olabiliyorken, IQsu
orta düzeyde çýkanlar daha
baþarýlý olabiliyorlardý.
1973 yýlýnda Harvardlý
profesör McClellandýn bu
konuda hazýrladýðý ve Zekâdan ziyade Yeterliliðin/Yeteneðin Ölçümü
adýný verdiði çalýþmasý bir
tartýþma yarattý. Profesör,
geleneksel akademik
ölçümlerin, okulda alýnan
notlarýn ve yüksek derecelerin insanlarýn iþlerinde ve

33

yaþamlarýnda ne derece baþarýlý olacaklarýný kesinlikle
belirleyemeyeceðini öne
sürüyordu. Bunun yerine
empati, öz-disiplin ve inisiyatif kullanmanýn baþarýyý
belirginleþtiren hususlar
olduðunu vurguluyordu.
Verilen bir iþte en üst baþarýyý saðlayan yetenekleri
bulmamýz için de öncelikle
onlarýn sergiledikleri yeteneklere bakmamýz gerektiðini öne sürüyordu.
McClellandýn bu çalýþmasý gerçekten de mükemmellik ölçütü için yepyeni
bir yaklaþým idi. Burada
önemli olan nokta, insanlarýn
ne denli zeki olduklarý deðil,
ne denli farklý yeteneklere
sahip olduklarýydý.
Bu içgörü, son çeyrek
yüz yýlda pek çok farklý
çalýþmayý tetikledi. Ve görüldü ki bir insanýn kiþisel ve
sosyal kabiliyetleri baþarýsýnýn da en önemli unsurlarýndandýr. Ýþte bunlar o kiþinin Duygusal Zekâsýný
oluþturmaktadýr.
Ýki bilgisayar programcýsý, iþlerini nasýl yaptýklarýna, programlarý nasýl
tasarladýklarýna dair birbiriyle konuþuyordu. Birinci
programcý þöyle diyordu:
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Müþterim tüm bilgileri basit
bir format içinde tek bir
sayfaya sýðacak þekilde istiyor benden. Bu programcý
müþterisinin ondan istediði
þekilde iþine devam etti.
Ýkinci programcý ise, birinci programcýnýn aksine
müþterisinin ihtiyaçlarýndan
bahis etmiyordu. Bunun yerine yeni kurduðu bir sistemle ilgili teknik bir konuþma
yapýyordu: HP3000/30 un
BASIC Derleyicisi çok yavaþtý, ben de doðrudan makine dili rutinini kullandým.
Bu programcý, bir baþka
deyiþle insanlar yerine
makinelere odaklanmýþ
olduðunu ifade ediyordu.
Birinci programcý iþinde
oldukça öne çýkan, insanlarýn
kolay kullanabileceði programlar tasarlayabilen bir
kiþiydi. Ýkinci programcý ise,
vasat bir programcý idi ve
müþterilerini kendine uyarlamaya çalýþýyordu. Birinci
programcý duygusal zekâ
sergilerken, diðeri bundan
yoksun olduðunu ortaya
koyuyordu. Aralarýndaki
yetenek farklýlýklarýnýn saptanmasý ve hangisinin iþinde
en üstün performansý sergileyeceðinin öðrenilmesi
amacýyla McClellandýn
geliþtirdiði metot uyarýnca
her ikisiyle de görüþüldü.
McClellandýn orijinal
içgörüsü, büyük þirketler ve
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organizasyonlar için yaptýðý
bir çalýþmadan feyz alýyordu.
Bunlarýn arasýnda en önemli
olaný Amerikan Devlet Bakanlýðý Dairesiydi. Kendisinden yabancý ülkelerde
hizmet görmesi istenen kiþilerin öne çýkan özelliklerinin deðerlendirilmesi
istenmiþti. Bunlar ABDyi
diðer ülkelerde temsil etmesi
istenen genç diplomatlardý.
Büyük þirketlerdeki satýþ
ekibi veya finans müdürleri
gibi bu diplomatlarýn esas
iþleri gittikleri ülkelerde
kendi ülkelerinin pazarlamasýný en iyi yapmalarýydý ki
herkes ABD ile ilgili olumlu
tutumlar içine girebilsin.
Diplomatlýðýn ilk seçimi
oldukça formalite gerektiren
zor bir iþlemdir. Burada ilk
aranan þey üstün bir eðitim
seviyesidir. Bu kiþilerden,
Amerikan tarihi, kültürü
konusunda derin bilgiye
sahip olmalarý istendiði gibi,
dillerinin oldukça akýcý
olmasý ve ekonomi gibi bir
dalda da özel uzmanlýklarýnýn olmasý istenir. Buradaki
sorun, bu tarz bir seçimle sadece adaylarýn kendi çalýþma
alanlarýnda ne denli baþarýlý
olduklarýnýn yansýtýlmasýydý.
Onlarýn aldýklarý yüksek
puanlar, ayaklarýný yabancý
ülkelere bastýklarýnda ne
denli baþarýlý olacaklarýný
göstermeye yetmiyordu. Ve

görüldü ki salt akademik
konularda elde edilen ustalýk,
diplomasi diye bilinen satýþ
iþinde yeterli olmuyordu.
McClellanda göre burada altýnýn çizilmesi gereken
bir baþka yetenek vardý. Bu
ilginç gerçek, iþlerinde çok
baþarýlý olmuþ genç diplomatlarla yapýlan çalýþmalarda
ortaya çýktý: IQ testlerinin
yüksekliði deðil, bu kiþilerin
duygusal zekâlarýydý gittikleri yerde onlarý baþarýlý ve
üstün kýlan.
Daha sonra McClelland
Harvarddaki ekibiyle beraber, duygularý okuyabilme
üzerine bir deðerlendirme
testi geliþtirdi. Bu testte
insanlara bazý video filmleri
izlettirildi. Örneðin, boþanan
çiftlerin veya iþyerinde tartýþma yaþayan kiþilerin o
anki durumlarýyla ilgili olan
filmler gibi. Ancak elektronik bir filtre sesleri deðiþtiriyordu böylece kulaða gelenler gerçekten kelimelerin
kendisi deðil fakat duygularý
ortaya çýkaran, söylenilenlerin tonu ve nüanslarýydý.
McClelland, bu testte,
duygusal zekâsý üstün olan
insanlarýn, IQsu üstün
olanlardan çok daha yüksek
puan aldýklarýný gördü.
Çünkü onlar karþýlarýndaki
insanlarýn duygularýný daha
fazla anlayabiliyorlardý. Bu,
karþýsýndaki insanýn konuþ-
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tuðu dili anlamasa bile duygularýný anlayabildiðini de
ortaya koyuyordu. Elbet ki
bu özellik sadece diplomatlar için deðil iþ dünyasýnýn
her alanýnda, yabancý yatýrýmlarda da önemli olan bir
özelliktir.
IQNUN SINIRLARI
Tanýdýðým en zeki insanlardan ikisi (elbet ki
akademik yönden zeki
olduklarýný kastediyorum)
farklý kariyerler seçtiler.
Bunlardan biri üniversitede
birinci sýnýftan arkadaþýmdý.
Üniversiteye kabul edilebilmesi için almasý gereken bütün deðerlendirme testlerinde
en üstün puanlarý almýþ olan
bir kiþiydi. Fakat okuldaki
motivasyonu eksikti. Derslerin bazýlarýný atlardý, yazdýðý ödevleri geç verirdi.
Sonunda on yýl sonra okuldan mezun olabildi. Bugün
kendisine ait bir bilgisayar
firmasýnda çalýþýyor ve mutlu
olduðunu söylüyor.
Diðer arkadaþým ise bir
matematik dehasýydý. Liseye
giderken daha on yaþýnda
bize katýlmýþtý. Daha sonra
Oxford Üniversitesinin Matematik bölümünde doktorasýný yaptý. Lise yýllarýnda
yaþý küçük olduðu için boyu
hep bizden kýsaydý. Ancak
herkesten iki kat fazla ze-

kâya sahipti. Pek çok öðrenci
onu bu özelliðinden dolayý
çekemezdi. Bu nedenle sýk
sýk alay edilirdi. Tüm bunlara raðmen o geri adým atmadý. Ayaklarýný her zaman
yere saðlam bastý. Þimdi ise
Dünyanýn oldukça prestijli
bir matematik departmanýnýn
baþýnda çalýþýyor.
Ne kadar çok önem verilirse verilsin, IQ tek baþýna
iþteki veya yaþamdaki baþarý
için yeterli olmamaktadýr. IQ
deðerleri iþteki baþarýlarla
karþýlaþtýrýldýðýnda, IQnun
iþ baþarýsýna etkisi sadece
%25 çýkmaktadýr.
Bu da IQnun iþ baþarýsýnda halâ açýklanamayan bir
%75lik bölümü açýkta býraktýðý anlamýna gelmektedir.
Diðer bir ifadeyle, kimin baþarýlý ya da kimin baþarýsýz
olduðunu IQ ölçememektedir. Hukuk, Týp, Eðitim
Fakültesi ve Ýþ Ýdaresi bölümlerinden mezun olmuþ
Harvardlýlarla yapýlan bir
çalýþma, bu kiþilerin üniversiteye giriþte elde ettikleri
yüksek puanlar ile iþ hayatlarýnda elde ettikleri baþarýlarýn hiç ilgisinin olmadýðýný
ortaya çýkarmýþtýr.
Ýlginç bir paradokstur ki
kendi alanlarýnda üstün baþarýlar elde edebilmek için
güçlü bir beyne ve düþünme
yeteneðine sahip olan bu kiþilerin zekâlarýnýn kat sayýlarý
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arttýkça iþ hayatlarýndaki baþarýlarý tamamen duygusal
zekâlarýna baðlý olmaktadýr.
Mühendislik, Hukuk, Týp
veya profesyonel seçimlerin
özellikle entelektüel kabiliyetlere odaklandýðý yerlerde
kimin lider olacaðýný IQdan
ziyade, Duygusal Zekâ
belirlemektedir.
Okulda öðrendiklerimiz,
yetenek/yeterlilik çalýþmalarý
yaptýðýmýz beþ veya altý yüz
adet iþten sadece bir kaçý için
yeterli olmaktadýr diyor bir
araþtýrma firmasýnýn direktörü. Çalýþtýðýnýz alana baþarýyla adým atmanýz için elbette ki bu da önemlidir ancak bu, sadece eþikten içeriye girebilmeniz içindir. Ýçeri
girdiðinizde sizi yýldýz yapan
zekâ katsayýnýz deðil Duygusal Zekânýzdýr.
Duygusal Zekânýn bu
paradoksal önemi, entelektüel disiplinler gereken alanlara giriþteki zorluðun sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Profesyonel ve teknik alanlara
giriþin IQ eþiði 110 ila
120dir. Bu da IQ seviyesi
olarak ilk yüzde on arasýnda
olmak demektir. Ancak
bunun dezavantajý kiþiler
arasýnda çok az bir rekabet
düzeyi yaratmasýdýr.
Duygusal Zekâ, bu alanlara giriþte önemli bir faktör
olmadýðýndan IQya nazaran
Duygusal Zekâda kiþiler
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arasýnda farklýlýklar daha
fazla göze çarpar. Duygusal
zekâsý çok yüksek olan
rekabet yönünden en aþaðýda
olana göre daha avantajlýdýr.
UZMANLIK
Diyelim ki siz Amerikanýn Kuzey Afrikadaki
Büyükelçiliðinde Kültür
Ýþlerinden Sorumlu kiþisiniz.
Washingtondan gelen bir
emirle sizden, oradaki insanlarýn, hakkýnda kötü
þeyler söyledikleri ve küfrettikleri bir Amerikalý
politikacýyla ilgili bir film
yayýnlamanýz isteniyor. Bu
filmi gösterirseniz, bulunduðunuz yerdeki halk isyan
edecek. Göstermezseniz,
Washingtondaki amirleriniz
sizin hakkýnýzda hiç de hoþ
düþünmeyecekler. Ne yaparsýnýz o zaman?
Bu bir hipotez öne süren
bir durum deðildir. Gerçekten de yaþanmýþ bir olaydýr.
McCellandýn çalýþmasýnda
da geçen bu olayda Kültür
Ýþlerinden Sorumlu Resmi
Görevli aynen þunlarý söylemiþtir: Þayet filmi gösterecek olsam, ertesi gün beþ
yüz kýzgýn kiþiyle gelerek
orayý yakacaklarýný biliyordum. Ancak Washington
filmin muhteþem olduðu ve
mutlaka gösterilmesi gerektiði hususunda ýsrarlýydý.
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Yapmam gereken þey insanlarý isyana sevk etmeden
filmi göstermek ve Washingtona da emirlerini yerine getirdiðimizi söyleyebilmekti
Sonunda bir çözüm buldu: Filmi yerel halk için
kutsal sayýlan bir günde
gösterime koydu. Böylece
hiç kimse evinden çýkýp,
filmi izlemeye gitmedi.
Böylesine parlak ve pratik bir çözüm elbet ki teknik
uzmanlýk ve deneyimin bileþiminden ortaya çýkmýþtýr.
IQnun dýþýnda, pratik yeteneklerimiz, ustalýðýný kazandýðýmýz teknik kabiliyetlerimizle beraber nasýl performans göstereceðimizi belirler. Entelektüel potansiyelimiz ne olursa olsun belli bir
iþi iyi yapabilmek o daldaki
uzmanlýk bilgisine ve pratik
yeteneklere baðlýdýr.
En yetenekli doktorlar,
örneðin, bilgilerini sürekli
güncelleþtirerek onlarý
mevcut deneyimleriyle
birleþtirebilenlerdir.
Baþarý ve zekâ üstüne bir
otorite sayýlan Yale Üniversitesinden Robert Sternberg,
entelektüel kabiliyetlerden
ziyade ayaklarý yere basan
kabiliyetleri incelemiþ olan
bir uzman. Sternberg, 500
þirketin müdürlerine uyguladýðý testlerde pratik zekânýn en az IQ kadar önemli
olduðunu ortaya koymuþtur.

Diðer yanda pratik zekâ,
kiþinin öne çýkan iþ performasýnda nadiren esas faktör
olmaktadýr. Sternberg þöyle
demektedir: Yaptýðýmýz
yüzlerce çalýþmada iþlerinde
yýldýzlaþan kiþilerle vasat
kiþileri karþýlaþtýrdýk. Bunlarýn arasýndaki fark, uzmanlýktan doðmuyordu. Uzmanlýk yetenekli olmanýn temelinde olmasý gereken bir þeydir. Ýþin yapýlmasý için uzmanlýðýnýzýn önüne çýkarmanýz gereken bazý yeteneklerinizin de olmasý gerekir.
Ýþte bu performansý belirler.
Teknik ve uzman iþçilerin
idarecilerinin kendi alanlarýnda belli bir dereceye kadar uzman olmalarý istenir.
Aksi taktirde emrinde çalýþan
kiþilerin yaptýðýný bilmeden
o iþi idare etmek mümkün
olamazdý. Ancak uzmanlýk
bu iþ için gerekli olan kýsmýn
sadece eþiðidir. Teknik alandaki bu idarecileri öne
çýkaran þey teknik bilgileri
deðil, insanlarla nasýl iletiþim
kurduklarý ve onlarý nasýl
idare ettikleridir.
Böylece belli bir dereceye kadar uzmanlýk aynen
IQ gibi, iþe yaramaktadýr
ancak iþ mükemmelliðe
gelince daha farklý unsurlar
gerekli olmaktadýr.
(Gelecek ay: Duygusal
Zekânýn farklý yönlerine
temas edeceðiz)
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Yedi Ruhsal Kural
Dr. Deepak Chopra

1. SAF GÜÇ KURALI
Bizlerin asýl hali saf bilinçliliktir; bu
da saf güç demektir. Saf bilinçlilik ruhsal
özümüzdür, sonsuz ve sýnýrsýzdýr, saf
coþkudur, saf bilgidir, sonsuz sessizliktir,
kusursuz dengedir, yenilmezliktir,
basitliktir, mutluluktur.
"Saf Güç" Kuralýnýn uygulanmasý:
A. Sessiz olmak için her gün zaman
ayýrýn. Günde iki defa meditasyon yapýn.
B. Doðayla baþbaþa kalabilmek ve her
varlýðýn içindeki zekâya þahit olmak için
her gün zaman ayýrýn.

C. Yargýlamayýn. Güne "Bugün hiçbir
þeyi yargýlamayacaðým" sözüyle baþlayýn.
2. VERME KURALI
Evren dinamik alýþveriþ ile var olmaktadýr. Vermek ve almak, evrendeki enerji
akýþýnýn deðiþik görünüþleridir. Aramakta
olduðumuz þeyi vermeye istekli olmakla,
evrenin bereketinin yaþamýmýza yansýmasýný saðlarýz. Coþku istiyorsanýz baþkalarýna coþku verin; sevgi istiyorsanýz sevgi
vermeyi öðrenin; ilgi ve takdir istiyorsanýz
ilgi ve takdir göstermeyi öðrenin; maddi
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zenginlik istiyorsanýz baþkalarýnýn zengin
olmalarý için yardýmcý olun.
"Verme" Kuralýnýn uygulanmasý:
A. Nereye gidersem, kime rastlarsam
onlara bir hediye vereceðim. Bu hediye
hoþ bir söz, bir çiçek veya dua olabilir.
B. Bugün yaþamýn bana vereceði bütün
hediyeleri þükranla alacaðým. Doðanýn
hediyelerini alacaðým; bunlar, güneþ ýþýný ve kuþ sesleri. Baþkalarýndan gelecek
madde, para, kompliman veya dua þeklindeki hediyeleri almak için açýk olacaðým.
C. Ýnsanlara her rastlayýþýmda onlara
mutluluk ve coþku dileyeceðim.
3. "KARMA" veya
ETKÝ ve TEPKÝ KURALI
Her hareket bize aynen geri dönen bir
enerji gücü yaratýr... Ne ekersek onu biçeriz. Baþkalarýna mutluluk ve baþarý getiren hareketlerde bulunduðumuz zaman,
karmamýzýn meyvesi de mutluluk ve baþarý
olacaktýr.
"Karma" Kuralýnýn Uygulanmasý:
A. Bugün yaptýðým bütün seçimlerin
þahidi olacaðým. Gelecekteki herhangi bir
ana hazýrlýk yapmanýn en iyi yolunun þimdiki anýn tam bilincinde olmak olduðunu
bileceðim.
B. Her seçim yaptýðýmda kendime þu
iki soruyu soracaðým: "Yapmakta olduðum
bu seçimin sonuçlarý neler olacaktýr?" ve
"Bu seçim bana ve bu seçimden etkilenen
diðer insanlara doyum ve mutluluk
getirecek midir?"
C. Yapmýþ olduðum seçim bana rahatlýk
veriyorsa, o seçimi tamamen teslim olarak
uygularým. Yapmýþ olduðum seçim bana
rahatlýk vermiyorsa, hareketimin sonuçlarýný içgörümle görürüm. Bu, kendim ve
çevremdeki bütün insanlar için kendiliðinden doðru seçimler yapmamý saðlayacaktýr.
4. EN AZ ÇABA KURALI
Doðanýn "zekâsý" iþlevlerini en az

çabayla yerine getirir. Kaygýsýzca, uyum
içinde ve sevgiyle. Otlar büyümeye
çalýþmazlar, sadece büyürler. Balýklar
yüzmeye çalýþmazlar, sadece yüzerler. Hareketleriniz sevgi tarafýndan yönlendirildiðinde en az çaba harcanýr; çünkü
doða, yaþamýný sevgi enerjisiyle sürdürür.
Egoya önem vermek çok fazla enerji
tüketir.
"En Az Çaba" Kuralýnýn
Uygulanmasý:
A. "Kabul etme"yi uygulayacaðým.
Bugün, insanlarý, durumu, þartlarý ve
olaylarý olduðu gibi kabul edeceðim. Bu
anýn olmasý gerektiði gibi olduðunu
biliyorum, çünkü bütün evren olmasý
gerektiði gibi.
B. Ýçinde bulunduðum durumun
sorumluluðunu kabul edeceðim. So-umuluk almanýn, içinde bulunduðum durum
için, hiç kimseyi ve hiçbir þeyi suçlamamak olduðunu biliyorum.
C. Görüþlerimi savunmak alýþkanlýðýndan vazgeçeceðim. Baþkalarýný benim
görüþlerimi kabul için ikna etmeye
çalýþmayacaðým. Bütün görüþlere açýk
olacaðým ve hiçbir görüþe kaskatý baðlý
olmayacaðým.
5. NÝYET ve ARZU KURALI
Saf güç alanýnda niyet ve arzu sonsuz
düzenleme gücüne sahiptir. Dikkat, enerji
verir, niyet dönüþtürür. Dikkatinizi neye
yoðunlaþtýrýrsanýz, onun, yaþamýnýzda daha
önemli bir yeri olacaktýr. Diðer ruhsal baþarý kurallarýna uymak kaydýyla, dikkatinizi
üzerinde yoðunlaþtýrdýðýnýz þeye ilginiz,
niyet edilen sonucun alýnmasý için sonsuz
uzay-zaman olaylarý yaratýr. Bunun
gerçekleþmesi için, niyetiniz insanlýðýn
iyiliðini gözetmelidir.
"Niyet ve Arzu"
Kuralýnýn Uygulanmasý:
A. Arzularýmýn listesini yapacaðým. Bu
listeyi her zaman yanýmda taþýyacaðým.
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Sessizlik ve meditasyona geçmeden önce
bu listeye bakacaðým. Gece uyumadan
önce bu listeye bakacaðým. Sabah uyandýðýmda bu listeye yine bakacaðým.
B. Olaylarýn istediðim gibi geliþmediði
zamanlarda, bunun için bir sebep bulunduðuna ve kozmik planýn düþünebildiðimden çok daha büyük olduðuna
inanarak, arzularýmýn listesini serbest
býrakýp onu Yaratana teslim edeceðim.
C. Bütün hareketlerimde, þimdiki anýn
farkýndalýðýnýn gerekliliðini kendime
hatýrlatacaðým. Engellerin dikkatimi
daðýtmalarýna izin vermeyeceðim. Þimdiki
zamaný olduðu gibi kabul edeceðim ve
geleceði, el üstünde tuttuðum niyetlerim
ve arzularýmla gerçekleþtireceðim.

"Ayrý Olmak" Kuralýnýn
Uygulanmasý:
A. Bugün, kendime, çevreme olduklarý
gibi olmalarý özgürlüðünü tanýyacaðým.
B. Belirsizliði kabullenme arzumdan
dolayý, sorunlarýn, kaosun ve karýþýklýðýn
çözümü kendiliðinden oluþacaktýr.
Belirsizliðin özgürlüðe giden yol
olmasýndan dolayý, belirsizlik ne kadar
fazla olursa kendimi o kadar güvende
hissedeceðim. Belirsizliðin hikmetiyle
güvene kavuþacaðým.
C. "Tüm olasýlýklar alaný"na girerek,
sonsuz seçime açýk olduðumda yaþayabileceðim heyecaný öngöreceðim. Tüm
olasýlýklar alanýna girdiðimde yaþamýn tüm
macera, gizem ve büyüsünü yaþayacaðým.

6. "AYRI OLMAK" KURALI
Belirsizliðin hikmeti "ayrý olmak"týr.
Belirsizliðin hikmeti, geçmiþten, geçmiþte
yaþanan þartlanmadan ve bilinenden kurtulmakta yatar. Bilinmeyene ve saf güç
alanýna doðru yönelmekteki istekliliðimizle, evrene, güzel hareketlerini yaptýran
yaratýcý zekâya kendimizi teslim ederiz.
Fiziksel evrende herhangi bir þeyi elde
etmek için, o þeye olan baðýmlýlýðýnýzdan
vazgeçmeniz gerekir. Bu, arzunuzu gerçekleþtirmek için gerekli olan niyetten
vazgeçmeniz gerektiði anlamýna gelmez.
Niyetinizden vazgeçmiyorsunuz; arzunuzdan da vazgeçmiyorsunuz. Sonuca
baðýmlýlýktan vazgeçiyorsunuz.
Ayrý olmak kuralý, evrimin oluþmasýný
hýzlandýrýr. Bu kuralý anladýðýnýzda,
kendinizi çözümü zorlamaya mecbur
hissetmezsiniz. Sorunun çözümünü
zorlarsanýz sadece yeni sorunlarýn oluþmasýna sebep olursunuz. Halbuki,
dikkatinizi belirsizliðin üzerinde
yoðunlaþtýrýr ve -kaosun içinden çözümün
çýkmasýný beklerken- belirsizliði yaþarsanýz, ortaya harika ve heyecan verici
þeyler çýkar.

7. "DHARMA" veya
"YAÞAMIN AMACI" KURALI
Herkesin yaþamda bir amacý ve baþkalarýna verecek özel bir hediyesi veya
yeteneði vardýr. Bu özel yeteneði baþkalarýna hizmetle birleþtirdiðimizde, kendi
ruhumuzun coþkusunu ve sevincini yaþarýz.
Bu da bütün amaçlarýn esas ve nihai
amacýdýr.
"Dharma" veya "Yaþamýn Amacý"
Kuralýnýn Uygulanmasý:
A. Ruhumun derinliklerinde oluþmakta
olan Tanrý'yý sevgiyle besleyeceðim.
Dikkatimi hem bedenimi hem de aklýmý
hareketlendiren ruha yönlendireceðim.
B. Özel yeteneklerimin bir listesini
yapacaðým. Özel yeteneklerimi ifade
ettiðimde ve onlarý insanlýðýn hizmetinde
kullandýðýmda zamanýn nasýl geçtiðinin
farkýnda olmadan hem kendi hayatýmda
hem de baþkalarýnýn hayatlarýnda bolluk
yaratacaðým.
C. Her gün, kendime, "Nasýl hizmet
edebilirim?" ve "Nasýl yardým edebilirim?"
diye soracaðým. Bu sorularýn cevaplarý
insanlara sevgiyle yardým ve hizmet
etmemi saðlayacaktýr.
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Parmaðýmý Gözünüze
Batýrabilir miyim??
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iye kendi kendinizle konuþuyorsunuz? Onunla karþýlaþtýðýnýz
her seferde böyle esirikli bir insan
gibi konuþur oldunuz? Evet!
Biiyorum. Kendinizi mecbur hissediyorsunuz. Bu kadar insanýn içinde
kendinizi onun bekçisi gibi, hamisi gibi
hissetmenize ne gerek var? Hay Allah!
Bakýn, o yine ayný çürük tahtaya basarak
konuþuyor. O, konuþtukça sizin içiniz
oyuluyor. Gereksiz bir dikkat içinde kalýp,
eliniz ayaðýnýz buz kesiyor. Bu zor
durumlara katlanmanýz, fiziksel ve ruhsal
kasýlmalar yaþamanýz doðru mu? Bence
yanlýþ!
Canýmýz kadar sevdiðimiz gerçekten
yokluðunu hiç düþünemeyeceðimiz
dostlarýmýz yakýnlarýmýz vardýr. Bu insanlar
kimi zaman arkadaþlarýmýz vardýr. Bu
insanlar kimi zaman arkadaþlarýmýz,
anamýz babamýz, ablamýz, teyzemiz veya
dayýmýz olabilir. Yüreklerinin temizliðine,
düþüncelerinin netliðine hiç þüphemiz
yoktur. Hatta dünyanýn en dürüst insaný
yarýþmasýnda her hafta, oylarýn %70ini
alabilecek bir konumda yaþarlar. Üstelik
geçmiþleri temizdir. Ne siyasi aflardan
faydalanýp özgürlüðe kavuþmuþlardýr. Ne
de komþunun tavuðuna kýþt demiþlerdir.
Yaþamlarý düþünceleri ve idealleri ile
temiz, sevgi dolu insanlardýr da diyebiliriz.
Bazen hiç bilmeden pot kýrýp, çam
devirdiklerini fark etmezler. Herkesin
bildiði bir þeyi, yani çok iyi bir insan
olduklarýný onlar da hissederler. Çok iyi
bilirler ki, iyi ve sevilen insanlardýr.
Bunu bilmek onlarýn, kendilerine ve
çevrelerine karþý istemeden denetimsiz
davranmalarýna neden olur. Çünkü onlar
sinsi deðillerdir. Dýþa dönük sohbeti seven,
biraz da çok konuþkan tiplerdir. (Ben
geveze demedim bu yakýþtýrmayý siz
yaptýnýz)
Bu dostlarýnýzýn ya da yakýnlarýnýzýn
da bulunduðu her mecliste, onlarýn hiç
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kimseye söz hakký vermeden konuþmalarýna tanýk olursunuz. Ýþte burada sizi
sýkan, gereksiz bir sorumluluk altýna girdiðinizi hissedersiniz... Herkesin birbiri
ile fikir ve gönül alýþveriþi yapmak
istedikleri bir misafirlik bile onlarýn
monologlarýyla uyku öncesi masal dinleme
seanslarýna dönüþür... Cümle alem esneyip,
uykuya hazýrlanan çocuklar gibi mahmur
mahmur bakmaya baþlarlar.
Dostunuzu engelleyemezsiniz. Konu
deðiþtirirsiniz, hazirundan birkaç kiþinin
ilgisini çekecek güzel bir alana geçersiniz.
Ne o! Dostun hopp sohbetin içine dalar.
Paletsiz derin denize dalan acemi denizci
gibi. Üstelik bu yeni konu hakkýnda hiçbir
bilgisi yoktur. Derinlemesine hiçbir
araþtýrma yapmamýþ, kitap okumamýþtýr.
Çala kalem duyduðu enine boyuna
düþünmediði her þeyi anlatýr da anlatýr..
Sonuç herkes bunalmýþ zaman boþa
harcanmýþ, gönüller yorulmuþ olur.
Bu tarz insanlar kendilerini kontrol
etmedikleri için her zaman ben açýksözlüyüm baþlýðý altýnda patavatsýzlýða
bayrak açabilirler. Hiç çekinmeden
baþkalarýnýn özel durumlarýný, zayýflýklarýna ya da henüz tecrübesiz olduklarý
alanlarý ele almaktan çekinmezler. Ön çok
sevdikleri þeyler bilgili olduklarýný göstermektir. Bunun için oklarýný baþkalarýna batýrmayý yeðlerler. sen belki bilmiyorsun.. Anladýnýz mý bilmiyorum...Bir
kere düþünün... Ben zaman doðruyu
söylerim. Sen...sin. Benim içimde hiçbir
þey saklanmaz... Ben uðraþtým... Ben
yaptým... gibi insanlarý o anda geren, iddiacý bir sohbete iten, baþkalarýna sýfatlarla
yakýþtýrmalar yapan konuþmalara
geçebilirler.
Hay Allah! Siz üzülüyorsunuz.. Onun
düþtüðü bu nahoþ duruma ve diðer
dostlarýmýzýn hallerine... Çünkü hiç kimse
onunla çok içten, samimi bir iliþki içine
girmek istemiyor. Kibarlýklarýndan bunu
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dile almaktan da çekiniyorlar. Her zaman
istenmeyen insan ilan edilmeye ramak
kalýyor.. Ne yapmalý? Nasýl bir tavýr
takýnmalý da bu sevdiðiniz kiþi, Kazýkçý
Voyvodanýn kazýðýna oturtur gibi kendini
ele alabilmeli. Ýþte burasý zor... Hem de
çok zor. Çünkü sonuçta size kýrýlabilir,
onu üzebilirsiniz. Ya da hiç bilemeyeceðimiz baþka bir durum ortaya çýkabilir.
Birine sen çok konuþuyorsun!
Düþünmeden boþ konuþuyorsun! denir
mi? Böyle þey söylenmez.
Bence iki yol var. Birincisi, zor olan...
Uzun zamana yayarak onun bilincini
açmak.. onu övgüyle kendi gerçek deðerlerini dile getirerek kendine güvenmesini
saðlamak.. Hatta küçük hediyelerle onu
sevdiðinizi anlamasýna yardýmcý olmak.
Beden dilini kullanarak onun bir takým
sözlerinden rahatsýz olduðunuzu belirtmek.
Ama hiçbir zaman rahatsýzlýðýnýzý dile
getirmemek yani konuþmamak. Bu biraz
uzun zamanda sonucun çabuk gerçekleþmeyeceði bir yaklaþým biçimidir. Artýk
yavaþ yavaþ düþünce penceresini açmýþsa,
yapacaðýnýz hamle ona gerçeði açýk
kalplilikle anlatmak. Anlatýrken onu ne
kadar sevdiðinizi, varlýðýnýn sizin için ne
kadar önemli olduðunu hissedebilmelidir.
Ama bunu hiçbir zaman kendi evinizde
misafir ettiðinizde yapmayýn ona
gittiðinizde gönlünün size açýk olduðunu
düþündüðünüz bir zamanda uyarýnýzý
yapabilirsiniz, sevdiðinizi belli etmeyi
unutmadan.

YANIT:

Ýkinci yol, direkt olarak konuyu
açmaktýr. Hem de sýcaðý sýcaðýna.. Hiç
vakit kaybetmeden, içtenliðinizi, onu
sevdiðinizi dile getirerek. Onunla konuþun,
hatta parmaðýnýzý gözüne batýrýrcasýna,
olan biten her þeyi ve kendini düþürdüðü
durumu pat diye bir çýrpýda söyleyiverin.
Ýlk baþta duyduklarý karþýsýnda þaþýrýp
savunmaya geçecektir. Aldýrmayýn, suskunluðunuzu muhafaza edin. Onu son kez
dinleyin sabrýnýzý baston edin. Unutmayýn
ki sizden ayrýlýp yalnýz kaldýðýnda, mutlaka
söylediklerinizi düþünecek size hak
verecektir. Yalnýz bu ikinci þýkta da önemli
iki husus var, hiçbir zaman kendi evinizde
bu tarz bir konuþmaya yeltenmeyin. Ve
kesinlikle telefon konuþmasý ile parmaðým gözüne bir uyarýda bulunmayýn.
Unutmamalýyýz ki göz göze yapýlan
iletiþimlerde her zaman beþ duyumuzu
kattýðýmýz için, mesajýmýz doðru
algýlanacaktýr.
Parmaðýnýzý dostunuzun gözüne
batýrdýðýnýz için üzülmeyin caným!..
Dostunuz hiç mi diþ çektirmemiþ, dolgu
yaptýrmamýþtýr. Ýnanýn morfinsiz diþ
çektirmekten daha az bir acý yaþayacaktýr.
Böylece ona, baþka insanlara yapacaðýnýz,
büyük iyiliðin yanýnda... bir parmaðýn
(pardon dil batýrmanýn) lafý mý olur...
Çünkü siz uyarmasýnýz, dostunuz belki
de daha büyük ve zor bir uyarý ya da
sürtüþme içine girip ruhsal bir sýkýntýya
düþebilir. Ýyisi mi dilinizi güzellikle
kullanýn.

ÝNSAN = 59629

.......... Açýk Kitap
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itabýn yazarý Carl Gustav Jung (1875-1981) Ýsviçre'li bir ruh bilimci. Jung,
Freud'dan ayrýlan psikanalistlerin önemlisi sayýlabilir Elliden fazla eser,
yüzden fazla makaleyle verimli bir yazar olduðunu belgeleyen Jung,
ruhbilime büyük katkýda bulunmuþtur.
olarak ortaya çýkardýðý konu toplumsal bilinç kavramýdýr. Jung'a göre, bilinç dýþýnda
bütün insanlýðýn ortak ürünü olan birtakým imgelerden izler bulunur. Bu düþünceye
evrimci ruhçuluk açýsýndan baktýðýmýzda, yazarýn çaðdaþlarý arasýnda ne denli dikkatli
bir araþtýrmacý olduðu ortaya çýkar. Bu ortak insanlýk imgeleri sadece nevrozlarýn
oluþumunda ya da iyileþtirilmelerinde ortaya çýkmazlar. Ayný zamanda her bireyin
normal yaþamýnda da görülürler.
Jung, yapýtýný iki ana bölüme ayýrmýþ; birincisinde bir nevrozun düþleri ele alýnýp
inceleniyor, ikincisinde de genel anlamda ozan ve edebi yapýtlarý. Gerek düþler gerekse
edebiyat yapýtlarý iki ayrý ruhsal yapýnýn meyveleridir. Bu meyvelerde, bu iki tür kiþilik
grubunun ürünlerinde ortaya çýkan semboller çaðlar boyunca hep tekrarlanan dinsel
dogmalarla benzerlik göstermektedir. Böylece dinin sadece toplumsal ve tarihsel olay
olmayacaðýný anlýyoruz. O insanýn psikolojik yapýsýyla ilgili her türlü olayýn temel
nedenini teþkil etmektedir. Yazar: ''Ben'' diyor, ''deneysel psikoloji ile uðraþýyorum.
Ele aldýðým örneklerden elde ettiðim somut, tutarlý sonuçlar beni dinsel yaþantý gerçeðine
götürüyorsa bunu kabul etmek zorundayým.''
Din deyince ilk akla gelen þey, bir sistem eylemi sonucu olmayan, ama her zaman
var olan ve bize gücünü, çeþitli þekillerde hissettiren bir yaþantýdýr.
Jung, her dinsel inancýn biricik ve sonsuz olduðu iddiasýný bir kenara býrakmýþ.
Onun için önemli olan Buda, Konfiçyus, Zerdüþt, Muhammed ve Ýsa'da temsil edilen
dinsel inançlar sistemi deðildir. O sadece insandan yola çýkar. Genel anlamda insandan,
özellikle de; kendi davranýþlarýný ve genelde insanlýðý etkileyen bazý ögeleri dikkate
alýp, onlarý inceden inceye gözeten duyarlý insan kiþiliðinden. Böyle biri yaþamý
aracýlýðýyla elde edindiði deneylerin gerçekte bir ders niteliði taþýdýðýný bilir. Her
deneyin sonucunu kendi egosunu araya sokmadan zihinde düzenli kavramlar þekline
koymaya uðraþmaktadýr.
Birinci bölümde Jung, bir nevroz inceliyor. Nevrozlarýn ortak özelliði gerçek
olmayan bir þey tarafýndan yenilgiye uðratýlmýþ olmalarýdýr.
Gerçek bir kalp hastalýðý veya gerçek bir kanseri olmadýðýný söyleseniz bile, inanmak
istemez. Hastalýðýnýn gerçek kabul edilmesi için neredeyse yalvarýr size. Peki neresidir
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gerçekten hasta olan yaný? Zihni ve ruhu tabii.
Tüm varoluþun maddi olduðunu savunan biri
için bu anlaþýlmaz bir þeydir. Ya beden hastadýr,
ya da hastalýk denen þey yoktur. Eðer bedenin
Carl Jung
gerçekten hasta olduðunu kanýtlayamazsak,
bunun nedeni þimdiki bilgimizin yetersizliðidir.
Acaba ruh dediðimiz þey nedir? diye soruyor
yazar. Acaba bu sadece beyindeki süreçlerin
Ýnceleyen:
''tesadüfi'' bir sonucu mudur? Her türlü ruhsal
Kâzým Ýnderim
hastalýðýn fiziksel bir bozukluktan kaynaklanmasý
gerektiði görüþü günümüzün yaygýn inancý. Ama
bu inanca sahip olanlar organik bir bozukluðun;
örneðin 39 derece ateþli bir hastalýðýn sadece
itirafla bir anda iyi olmasýný neye baðlayabilirler
acaba?
Ve Jung, düºünce tarihinin sürekli tartýþýlmýþ sorununa deðiniyor psikolojik
incelemelerine dayanarak ''Varoluþun sadece fiziksel olabileceðini sanmak, neredeyse
gülünç denebilecek bir önyargýdýr. Gerçekte bildiðimiz tek varoluþ biçimi psiþiktir.
Bu nevroz eðer neden olarak hayali bir þeye dayanýyorsa bile sonuçta gerçekten bir
nevroz olmuþtur ya. Düþünceler fiziki sonuçlu olaylar, yaratabilecek güce sahip iseler
onlarý neden ''gerçek'' olarak kabul etmeyelim.
Eðer bir nevroz sizi baþ düþmaný sayýp öldürüverirse, bu sýrf hayal ürünü olmasa
da ölmüþ olursunuz. Nitekim öyle düþünceler vardýr ki, Fiziksel þartlar kadar zararlý
ve tehlikelidirler. Örneðin kanser hastalýðý ve trafik kazalarý bile sonu izm'le biten
ideolojiler yüzünden çýkan savaþlar kadar ölüme sebep olmamýþlardýr.
Günün birinde bir hasta gelir Psikolog Jung'a. Kendisinin kanser olduðunu iddia
etmektedir. Ama gerçekte deðildir. Jung, bu oldukça bilgili ve zeki hastasýna þaþýrtýcý
bir þey teklif eder: Düþlerini incelemeyi. Bu düþler sanki bilinçli bir kaynaktan
çýkýyormuþ gibi kabul edilecek ve incelenecektir. Hasta 400 düþünü dikkatle not edip
psikoloða verir. Yapýlan analizlerde þaþýrtýcý bir dinsel ilgi itilimi bulunur.
Düþlerden anlaþýldýðýna göre, hasta katoliklikle putperest bir yaþama zevkini
uzaklaþtýrmaya çalýþmaktadýr. Baþka bir deyiþle bu, bilinç dýþýyla bilincin birbirinden
kopmasý demektir. Kökünden hayat verici gücü alamayan bir aðaç gibi kiþiliði
bölünmüþtür. Biraz þarap, neþeli toplantýlar, radyo, film ve deðiþiklikler neden pazarlarý
kiliseye gitmekle yürümesin? Ama yürümemiþtir iþte. Çünkü dini yaþantýdan anlaþýlmasý
gereken ''buranýn ve oranýn'' (dünyanýn ve öte alemin) birlikte ele alýnmasýdýr. Yarým
ölçülerle bir bütünlüðü kavrýyamazsýnýz. Dinsel yaþantý bir bütünlüktür. ''burayý ve
öteyi'' ayrý düþünmeye kalkýþtýðýnýz zaman bir bütünlüðü parçalamanýn bedelini
ödemeniz kaçýnýlmaz olacaktýr.
Hasta duygusal gereksinimlerini engellemeye çalýþmýþtýr hep. Evlilik, aþk, baðlýlýk
gibi þeyler hep korkutmuþtur onu. Bütün bunlarýn baþýna bela açacaðýný düþünmektedir.
Bu yüzden de kaçmaktadýr böylesine 'hafifliklerden'. Onun ciddi bir iþi, saðlam bir
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dünya görüþü, düzenli bir kiþiliði vardýr. Ama olmamýþtýr iþte. Hastalýðý yüzünden iþine
gidememektedir, eskiden çok mantýklý sandýðý inancý onu terk edip gitmiþtir. Böylece
o düzenli bildiði kiþiliði parçalanmýþ bir nevroz olarak ortada kalakalmýþtýr. Düþlerinden
birinde alev alev yanan bir dað görür hasta. Bu ateþ sembolü hayatý anlatýr bize,
deðiþtirici ve ileri itici hayatý. Hayattan kaçmakla kazanýlan bir þey ruhun çürümesi,
paslanmasý olabilir ancak.
Deðiþmeme, yenilenmeme direncinin sürekli bir düþü getirmesi kaçýnýlmazdýr. Bu
dünyada cehennemi yaþamak gibi bir þeydir. Kendi isteði ile insanýn acý çekmesidir.
Ýsa; ''Bana yakýn olan ateþe yakýn olandýr, benden uzak olan Tanrý Ülkesinden uzaktýr''
sözüyle bu gerçeði anlatýyordu.
Çoðumuz bilinçli kiþiliðimizden baþka bir yanýmýz olmadýðýna inanýrýz.. Hepimiz
basit bir yaþam üzere yürüyüp giden alçakgönüllü ve kendi halinde kiþiler sanýrýz
kendimizi. Hiçbirimiz kendimizin nerede ve ne kadar kötülüðü içimizde taþýdýðýmýzý
bilmiyoruz. Ama baþkalarýyla olan düþmanca iliþkilerimiz ne ölçüde kötü olduðumuzu
gösterir bize. Eðer görmek istiyorsak tabii. Bu durumda içimizdeki kötülüðü
karþýmýzdakine yansýttýðýmýzý bilemeyiz. O zaman en zehirli gazlar, en öldürücü silahlarý
elimizde bulundurmak kutsal milli bir görev olur.
Ýnsanýn kendi bilinç dýþýnýn farkýna varmasý ilk bakýþta belki hoþ olmayan bir
durumdur. Çünkü böyle biri kendini yeni çatýþmalar ve kaygularla yüklemiþtir. Böyle
biri, iyice incelip düzeltilmesi gereken bir kiþilik gölgesi ile karþý karþýyadýr. Ve böyle
yapmakla da tam varoluþunun nedenini yakalamýþtýr. Öyle ya eðer düzeltilmesi gereken
yanýmýz olmasaydý dünyada bulunmazdýk.
Bu düzeltip temizleme, arýndýrma iþlemi için elimizde ölçü olarak tanrýsal bir
armaðan var; Vicdan. Vicdan, üstün bir nefis tenkidi gibi kullanýldýðýnda gerçek bir
armaðan olur. Nefis tenkidi, insanýn kendi psikolojisini anlamak için yapýlacak teþebbüste
kaçýnýlmazdýr. Kendimizi þaþýrtacak ters bir þey yaptýðýmýzda bu davranýþýmýzýn nedenini
bulmak için ikinci bir tanrýsal armaðana baþvururuz : Aklýmýza. Eylemlerimizi hangi
dürtülerin yönettiðini bulduk mu üçüncü bir armaðanýn hazzý doluverir içimize; doðru
bilginin sevinci.
Nitekim bu konuda Kur'an Kýyamet suresi birinci ayette Kýyamet gününe ant
içildikten sonra ikincisine de ''daima kendisini kýnayan nefse and içerim" denir. Bir
baþka surenin, Þems suresinin 9. ve 10. ayetlerinde de þöyle diyor: "Nefsini temizleyen
kurtuluþa ermiþ, onu kirletip örten ziyana uðramýþtýr."
Bilinçdýþýnýn farkýna varmayla tüm insanlýðýn ortak dürtülerini, temel yaþamlarýný
anlamaya baþlarýz. Bu gerçekten þarttýr. Her insanýn yaþamýnda en az bir kez böyle bir
fýrsat geçer eline. Ya aðýr bir hastalýk, ya kiþisel bir bunalým ya da sevdiklerimizden
birinin ölümü gibi ani deðiþiklikler bizi gerçek yüzümüzle karþý karþýya getirir. O
zamana deðin hiç farkýna varmadýðýmýz gerçekleri sezeriz birden. Kendi eksiklerimizi,
yanlýþlýklarýmýzý apaçýk görürürüz. Bu durumda sanki dünyanýn ateþ bölgesine daha
çok yaklaþmýþýzdýr. Yeni sorunlar ve çatýþmalarla yüklenmiþizdir. Artýk onlar þunu
yapýyor, onlar haksýz, onlara karþý savaþmak gerek diyemeyiz. "Nefse hakimiyet"
evinde yaþýyoruzdur çünkü.
Bu durumda biri dünyadaki en hatalý þeyin kendi içinde olduðunu bilir ve kendi
nefsiyle baþ etmeyi öðrendimi de, dünya için gerçek bir þey yapmýþ demektir.
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Bilinç dýþýnýn tümünün þeytansý olduðu söylenemez. Ýnsan kiþiliðinin bu bölümü
bir bakýma insan varoluþunu canlandýracak, güzelleþtirecek, ilkel ve çocuksu nitelikleri
de kapsamaktadýr. Ama bu gerçekleþtirilemiyor. Geri itiliyor bu tip duygular. Bunlarýn
niçin geri itildiði de belli deðildir. Bazýlarý sýrf korkaklýktan, bazýlarý alýþýlmýþ ahlâk
yüzünden bazýlarý ise saygý kaygusundan.
Þurasý açýktýr ki, yaþamak istiyorsak yaþamýmýzý ciddiye almalýyýz. Elimizde iki
yol var; ya acý ve kayguyla gerçek yaþamak, ya da ruhun gerçek istediklerini reddetmekle
gerçek ölüm.
Jung'un incelediði hastanýn düþlerinde ortaya çýkan dairesel yýlan, dörtlü figür ve
buna benzer diðer semboller çaðlar boyunca ortaya çýkmýþ olan sembollerin eþidir.
Bilinç dýþý zihnin yarattýðý bu ortak semboller günümüz tenkitçi aklýný inandýrabilecek
somut sonuçlar almalarý bakýmýndan önemlidir.
Ýkinci bölümde ele alýnan sanatçý kiþiliði ve yapýtlarý bize kendi istemlerini daha
az göze almak zorunda kalan insan zihnini gösterir. Gerçekten de bir sanatçýnýn insani
yaþamý diðer insanlara oranla daha trajik ve daha acýmasýzdýr. Ozan ya da sanatçý iki
tür duygu arasýnda sürekli bocalar: Birincisi normal dediðimiz kiþilerin sahip olduðu
hayat güveni özlemi, ikincisinde her türlü kiþisel isteði aþýp kendisine kabul ettiren
yaratma tutkusu. O, doðuþtan özel bir yetenek ve belli bir görevle yüklenmiþtir. Belli
bir yöne doðru hayati enerjisini tüketmekle, hayatýn bir baþka yönünü kýsýrlaþtýrmak
zorunda kalmýþtýr.
Böylesine zihinler çaðlar boyunca gelip gitmiþlerdir dünyamýza ve görevlerini
baþaranlar, insanlara vereceklerini vermiþ olmanýn mutluluðu ile ayrýlmýþlardýr aramýzdan.
Kuþkusuz þu yaþadýðýmýz zamanda bile böyle görevliler var aramýzda Bülent Ecevit
bunu ne güzel belgeliyor Yapamadýðýmýz isimli þiiriyle.
Oturmaða konuklar gelmesi bazen
Çevresinde bir masanýn kaygýsýz
Sýcacýk konularda bir demli çay gibi
Bilmedik komºularla konuºmak.
Bu gün insan hayatýnýn niçin fedakar olmasý gerektiði, yani kendisinden daha büyük
bir fikre kendini adamasý gerektiðini unutmuþ bir uygarlýðýn son demlerini yaþýyoruz.
Adanmasý gereken bu büyük düþünce olsa olsa insanýn kendini gerçeðe, Tanrýsal
emirlere adamasý olabilir. Burada söz konusu olan insanýn gerçek için baþkalarýný
kurban etmesi deðil. Zorunlu olarak varýlmasý gereken, varýlacak olan nokta budur.
Budur, bizim için çizilen yol. Çizilen yolda olmaktýr ancak gerçek mutluluðumuz.
Gerçek özgürlük budur.
Bu çaðda bu çatýþma ve kaygýlarýn alabildiðine arttýðý çaðda, insanlýk kendi özgür
iradesiyle son bir kez olanca kötülükleri deniyor sanki. Bunu, sonunda Tanrý buyruðunda
karar kýlmasý için gerekli bir çatýþma gibi mi görmeli bilmem. Ama bütün bu çatýþmalar
ve kargaþalýk yatýþtýðýnda ki bitecektir. Ýnsanlýðýn yaþamýnýn özetlemeye kalktýðýmýzda
herhalde þöyle diyeceðiz hep bir aðýzdan: "Bizler sonunda kendimize geldik ve kendimizi
olduðu gibi gördük ve insan kardeþlerimizi de. Kendi istemimizi feda ettik. Kendimizi
Tanrýnýn buyruðuna boyun eðdirdik.
O zaman hep birlikte Tanrýya þöyle sesleneceðiz; "Dileðimiz tektir, senin hükmün
yürüsün-ki yürüyecektir-"
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GUINNESS BULUÞLAR KÝTABI
Norris McWhirrer

Yaþamýmýza girmiþ olan, fark etmeden kullandýðýmýz, yediðimiz, içtiðimiz þeyler
acaba ilk ne zaman ve nasýl bulunmuþ? Ýnsanoðlu ilkçaðlardan beri pek çok buluþ
gerçekleþtirerek bugünlere gelmiþ. Her buluþun kendine özgü bir hikayesi ve
þaþýrtýcý öyküsü vardýr. Bundan böyle SEVGÝ DÜNYASI derginizde her ay bu
buluþlarýn kýsa öykülerinden söz edip, bilgilerimizi tazeleyeceðiz...

Toplu Taþýma Araçlarý
Kökenleri
Ünlü Fransýz matematikçisi ve
düþünürü Blaise Pascal, toplu taþýmacýlýðýn
babasý sayýlýr çünkü 1661 de Paris içinde
belirli hatlarda ve düzenli aralýklarla 5
metelik karþýlýðýna yolcu taþýyacak araba
ç a l ý þ t ý r m a s i s t e m i n i ö n e r m i þ t i r.
19 Ocak 1662 de Kraliyet Konseyi,
Paris þehri içinde ve banliyö semtlerinde
toplu taþýmacýlýk yapacak arabalara izin
verdi. Ýlk sefer de 16 Mart 1662 de SaintMartin kapýsýyla Lüksembourg kapýsý
arasýndaki hatta yapýldý. Ýþletmenin iki

terminali arasýnda karþýlýklý sefer yapan
8 arabasý vardý; her 8 dakikada bir araba
geçiyordu.
Toplu taþýmacýlýk önce halk arasýnda
büyük ilgi uyandýrdý. Ancak yollarýn henüz
Ortaçað düzeni içinde oluþu nedeniyle
yolculuk çok vakit aldýðýndan baþarýsý
kýsa ömürlü oldu.
Tramvay 1775 yýlýnda Ýngiliz John
Outran tarafýndan icat edildi. Toplu
taþýmacýlýk için düþünülen bu araç, dökme
demirden raylar üzerinde gidiyordu. Ýki
at tarafýndan çekilmekteydi. Ama þehir
içinde kullanýlmadý.
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1832 de John Stephenson, ilk þehir içi
tramvayý, New Yorkta Manhattanla
Harlem arasýnda çalýþtýrmak üzere yaptýk.
Ancak bu da üç yýl kullanýldý.
Nantesli bir Fransýz, Emile Loubat,
1852 de ilk kez raylarý þosenin içine
g ö m m e y i
düþündü ve New
Yo r k  t a
6.
caddedeki
tramvay hattýný
kurdu. Ýki atýn
çektiði New York
tramvaylarýnýn ön
ve arkalarý açýktý.
1853
de
Loubat, ilk Paris
tramvay hattýný
gerçekleþtirdi.
Otobüs
1831
de
Ýngiliz Walter
Hancock, ülkesi
için ilk motorlu
otobüsü yaptý. Bir
buhar motoruyla
çalýþan
bu
otobüsler 10
kiþilikti. Stratford
ile Londra þehir
m e r k e z i
arasýndaki hatta
önce deneme
s e f e r l e r i
baþlatýldý.
Bunlarýn yerini
daha sonra
Alman Benz
firmasýnýn benzin
m o t o r l u
otobüsleri aldý.
Banliyö Treni
Ýlk þehir içi tren
seferi, 1855 de

Fransýz Brame ve Flachat tarafýndan
önerildi. Hedefleri, baþkentin besin
ihtiyacýný daha kolay karþýlayabilmek için,
Hali çevreye baðlamaktý.

