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Sevgili Dostlar

sonra giriþ yazýmýzda günlük olaylardan
B undan
bahsedeceðiz. Yalnýz konumuzla ilgili önsöz

yazmamýz, toplumdan kopuk yaþýyoruz izlenimi
verebilir. Olanlar hakkýnda fikir ve kanaatlerimizi
bildirmemiz, bizi günlük olaylarýn içine çekiyor. Olup
biten þeyler iyi olsun, kötü olsun, bizim düþüncemiz
ve görüþlerimiz nedir, bildirmemiz gerekiyor. Ancak
biz asla taraf tutacak deðiliz. Olaylar hakkýnda tarafsýz
görüþlerimizi bildirmemiz lâzýmdýr. Öylece toplumdan
uzak yaþamadýðýmýzý belli edeceðiz.
Neler olmaktadýr, insanlarýn tepkileri nedir? Bu
tepkiler doðru mudur, deðil midir? Kiþilerin ve taraflarýn davranýþlarýný ortaya koyacaðýz. Bize göre onlarýn davranýþlarý nasýl olmalýydý?
Kimse kimseyi kýrmadan ve incitmeden problemler nasýl çözümlenebilirdi, olaylar
nasýl daha iyi sonuçlanýrdý, bunlarý araþtýracaðýz, tepkileri inceleyip deðerlendireceðiz. Bunu yaparken tarafsýzlýðýmýza çok sýký baðlý kalacaðýz. Herhangi bir
tarafý tutmadýðýmýz için de bizim hükümlerimiz de tarafsýz olacaktýr ve hiç kimseyi
incitmeyeceklerdir. Zaten bizim gayemiz insanlarý incitmek ve üzmek, bir tarafý
tutarak diðer tarafý suçlamak deðildir. Yazýlarýmýzdan alýnacak ve incinecekler
olabilir, bunu önlemeye çalýþacaðýz, tarafsýzlýðýmýzý sýk sýk belirteceðiz. Buna
raðmen alýnan ve kýrýlan olursa, ona durumu izah edeceðiz, onun gönlünü almak
için çalýþacaðýz.
Geliþen olaylar karþýsýnda görüþlerimizi, en doðru davranýþýn nasýl olmasý
gerektiðini araþtýrýp bildireceðiz. Herkes kendi davranýþýný en doðru bulabilir,
bizim de onu onaylamamýz gerektiðini düþünebilir. Biz tarafsýz kalacaðýmýz için,
doðru bulduðumuz davranýþ nedir, onu belirteceðiz. Kendi yönünü tutmadýðýmýz
taraf bize karþý çýkacaktýr. Ýnsanlar bazen tuhaf olabilirler, görüþlerini desteklemezsek
bize cephe alabilirler. Burada incelikle, kýrýlmadan ve incinmeden, kýþkýrtanlara
asla uymadan, mutlaka kendisi gibi düþünmemizi isteyenler kýzmadan durumu
belirtmeye çalýþmak gerekmektedir. Tarafsýzlýðýmýzý böyle koruyabiliriz.
Bu kolay olmayacaktýr. Çünkü bazý kiþiler kendi yaptýklarýnýn en doðru
olduðunu iddia ederek hemen bir cephe oluþturabilirler. Sükûneti muhafaza etmek,
sakin cevaplar vererek olayý tarafsýz bir gözle tekrar gözden geçirip inceleyerek
görüþümüzü belirtmemiz gerekmektedir. Yine de anlatamazsak gayemizi, ikna
olmazlarsa, kendi hallerine býrakacaðýz, asla kýrýlmadan ve kýzmadan onlarýn
tekrar düþünmelerini isteyeceðiz. Bu kolay olmayacaktýr þüphesiz.
En Derin Sevgilerimle
Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU
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Sevgiyi
Hazýrlayan
Etkenler
Dr. Refet Kayserilioðlu

S

evgi herkesin hayatýnda en büyük etkendir, ancak sevgi ile iþleri yoluna koyabiliriz. Þüphesiz bir iþi baþarmak için önce karar veririz,
sonra karar verdiðimiz yolda yürürüz. O
yürüyüþümüzde bizi sürekli aktive eden,
konuya duyduðumuz sevgidir. Konuyu
etraflýca düþünürüz, yapmamýz gerekenleri
sýralarýz. Sonra onlarý birbirine baðlý halde
düzene koyarýz. Böylece konuyu ayrýntýlý
bir þekilde iþlemeye baþlarýz. Hayatýn iniþli
çýkýþlý yollarýnda daima sýkýntýlarla
problemlerle karþýlaþýrýz. Sevgi onlarý
yenmemizde bize yardým eder. Gönülden
gelen sevgi, daha baþka birçok problemi
çözer.
Þimdi biz sevgiyi hazýrlayan etkenlerden bahsedeceðiz. Önce sevmek için

kararlý olacaðýz ve sevmeye karar vereceðiz. Kimi seveceðiz ve niçin seveceðiz?
Bunun bize kazandýracaðý þeyler nelerdir?
Bunlarý etraflýca düþünüp o konuda kesin
bir karara varacaðýz.
Sonra seveceðimiz kiþinin özelliklerini
düþünmeye baþlayacaðýz. Ona ne þekilde
yaklaþabilir, onun gönlünü nasýl hoþ
tutabiliriz sorularýna cevap bulmak için
onun karakterini iyice bilmemiz ve ona
göre yol izlememiz gerekecektir. Sevgi
dikkat ve emek isteyen bir iþtir. Onun
özelliklerini ve meziyetlerini bilmemiz
lüzumludur; onu gerçekten sevebilmemiz
için, onun deðerlerini iyice görmemiz
gerekir. Çünkü onu övmemiz, yeri geldikçe
meziyetlerini belirtmemiz, dile getirmemiz
çok önemlidir. Ona deðer verdiðimizi, onu
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beðendiðimizi söylemeliyiz. Böylece
aramýzda bir gönül baðý kurulacaktýr ve
birbirimizi iyi gözle ve tanýdýk bir ifade
ile göreceðiz. Sevgi, iki gönlü birbirine
baðlayan bir etkendir, bir baðdýr. Övgülerimizle bu bað gittikçe kuvvetlenecektir.
Sevmek için vereceðimiz emekle, seveceðimiz kiþinin nelerden hoþlandýðýný
bileceðiz; göstereceðimiz dikkatle, konuþmalarýmýz çok gönülden ve içten gelecek.
Hiç kimse yalancý bir sevgi ile sevilmek
istemez. Sevginin samimi ve doðru olmasý, doðru esaslara dayanmasý gerekir.
Sevgi kiþileri birbirine baðlayan etken
olduðu için, onu iyi bir þekilde kurmak ve
yürütmek icap eder. Samimi ve gönülden
sevilen kiþi, kendisine deðer verildiðini
ve beðenildiðini bildiði için mutlu olur.
Burada en ufak bir içtensizlik her þeyi bir
anda yýkar. Samimi olmayan bir duygu
hiçbir þekilde sevgimizin içine karýþmamalýdýr. Karþýmýzdaki kiþi, sevgimizin
gönülden gelip gelmediðini, gerçek,
samimi duygumuz olup olmadýðýný
anlamak için devamlý dikkat etmektedir.
Onu aldatamayýz. Sevgi iki kiþi arasýndaki bir bað ise, o baðýn kuvvetli oluþu, bizim yalansýz duygularýmýzla, karþý tarafýn o yalansýz duygularýmýzý almasý ile
mümkündür. Severken kimseyi aldatmayý
düþünmeyeceðiz. Ýçten gelen sevgimiz
dolu dolu karþýmýzdakine gidecek, öylece
onun gönlü de ýsýnacak, gönlünde bize
karþý bir sevgi doðmaya baþlayacaktýr.
Burada önemli bir husus, seven kiþinin
de sevilen kiþi tarafýndan sevilmesi,
sevgisinin deðerinin bilinmesidir. Yoksa
deðer vermediði bir insanýn sevgisi,
sevileni mutlu etmez. Bu durum onun
hoþuna gitmez, üstelik bazý durumlarda
rahatsýz bile olabilir. Ýnsanlara sevgimizi
gerçekten iyi bir þekilde vermemiz, rahatsýz
oluyorlarsa vermememiz gerekir.
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Gönülden gelen, samimi bir sevgiden bile
bazý insanlar çeþitli nedenlerle hoþlanmayabilirler. Seven için çok deðerli olan bu
sevgiyi dozunda vermek lazýmdýr. Aþýrý
sevgi, sevilen onu istemiyorsa, huzursuz
edici olur. Seven kiþinin, sevgisinin boþa
gidip gitmediðini bilmesi, dozunu ona göre
ayarlamasý icap eder. Yoksa istemeyen bir
kiþiye bol bol sevgi vermek onu huzursuz
ettiði gibi uzaklaþmasýna da sebep olur.
Gönülden gelen deðerli sevginizi
savurmamak, onun kýymetini bilmek ve
dozunda vermek, hem sizin deðerinizi
düþürmez hem de sevginizin deðerinin
bilinmesini saðlar. Yani sevmek ince bir
iþtir, dikkat ister.
Gönülden gelen, bu yüzden de kýymetli
olan sevgimizi, karþýmýzdakinin deðerlerini, meziyetlerini bilerek ve onlarý
içtenlikle belirterek verdiðimizde, o bu
sevgiyi doðru ve saf bir þekilde alacak ve
içinde bize karþý bir þükran duygusu
belirecektir. Bu onu çok mutlu eder; çünkü
içten bir sevginin yerini hiçbir þey tutamaz.
Biz sevgimizin içtenliðini bakýþýmýzla,
kullandýðýmýz kelimelerle, konuþma
tarzýmýzla belirteceðiz. Davranýþlarýmýzla
ona deðer verdiðimizi belli edeceðiz. Hiç
kimse yalancý bir sevgi ile sevilmek
istemez. Sevgimiz gönülden gelirse,
karþýmýzdakinin gönlüne kolayca girer.
Sevgi þüphesiz iki gönül arasýndaki
duygu alýþ veriþidir. Fakat onun esasýnda
düþünce vardýr. Seveceðimiz kiþiyi önce
düþüncelerimize alýrýz, onu düþüncelerimizle deðerlendirir, iyi ve deðerli olduðuna kanaat getirirsek gönlümüze alýrýz.
Sevginin mutluluk vermesi için, sevdiðimiz kiþiyi veya bizi seven kiþiyi iyi gözle
görmemiz, ona hep iyi duygularý vermemiz, memnuniyetimizi belirtmemiz
gerekir. Sevgimizin devamý ancak böyle
mümkündür.

Sevgi Dünyasý
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Halkýn Hizmetinde
Bir Baþkan
Güngör Özyiðit
Psikolog

B

aþkan, konusunda bir otoriteyi
simgeler ya da
öyle olmasý gerekir.
Otorite, yani yetke, yetkinlikten gelir. Otorite
olmak, ortaya koyduðu
yetkin (yeterli, mükemmel) deðerlerden dolayý
insanlarýn sevgisini,
saygýsýný ve hayranlýðýný
kazanmaktýr. Bu da güvenilir, sözü dinlenir ve
gösterdiði yoldan gidilir
olmakla kendini belli eder.
Yerel yönetimlerin
gitgide aðýrlýk kazandýðý
günümüzde belediye
baþkanlýðý seçimlerinde,
iþinin ehli, donanýmlý ve
erdemli, lider nitelikli
kiþiler aday olarak ön
plana çýkarýlmalý. Doðru
bir seçimde bulunabilme-

si için halk, adaylar hakkýnda yeterli ölçüde
bilgilendirilmeli. Liyakat
esas alýnarak, hak eden
hak ettiði yere gelmeli. Ve
öylece adalet mülkün
(yönetimin) temelidir sözü yaþanan bir gerçekliðe
dönüþmelidir.
Bu görüþten kalkarak,
yeniden adaylýðýný koyan
Adalar Belediye Baþkaný

Sayýn Coþkun Özden için
bir araþtýrmaya giriþtim.
Baþkaný öncelikle hizmet
ettiði kiþilerin, Adalýlarýn
dilinden görmeye ve tanýmaya çalýþtým. Adalarda
tanýdýðým, tanýmadýðým
birçok kiþiyle bu konuda
konuþtum. Hemen hepsi
baþkaný her kesimden
halka açýk, dürüst, güvenilir, yapýcý, hizmet coþkusu ile dolu bir insan
olarak tanýmladýlar. Sonra
yaptýðý hizmetleri gözden
geçirdim. En sonunda
Belediyede, kapýsý hep
açýk olan odasýnda, kendisiyle baþ baþa görüþtüm.
Ve ilk soruyu sorarak
konuþmayý baþlattým:
-Kýsaca özgeçmiþinizi
ö ð re n e b i l i r m i y i z ?
-Evet. 1956 Trabzon
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Maçka doðumluyum. Ne
var ki ailemiz 75 senelik
Adalý. Dedem 75 yýl önce
Büyükadaya gelmiþ.
Sonra Burgazadada 20
yýl kalmýþýz. Daha sonra
Kýnalýadaya geçmiþiz.
Yani yaklaþýk 250 kiþilik
bir aile grubumuz var
adada. Ailecek balýkçýlýk
yaparak geçimimizi saðladýk. Ve çok da iyi para
kazandýk. Ayrýca benim
20 yýllýk bir futbol hayatým var
-Hangi takýmlarda
oynadýnýz?
-Önce amatör olarak
Galatasaray A takýmý
kadrosunda oynadým.
Derken Fenerbahçede
profesyonel oldum. 19771978 sezonunda þampiyon
kadrosunda oynadým.
Daha sonralarý Vefada
oynadým. 5 yýl takým kaptanlýðýný yaptým Vefanýn.
-Ailece yýllardýr Adalarda yaþadýnýz. Balýkçýlýk yaptýnýz. Adalarýn
sorunlarýný yakýndan,
içinde yaþayarak öðrendiniz. Uzun yýllar futbol
oynadýnýz. Spor yaþamýnýzda takým oyunu, kaptanlýk ve centilmenlik
gibi olumlu nitelikler
edindiniz. Bu deneyim

ve kazanýmlarýnýzý politikaya taþýmayý düþündünüz mü hiç?
-Düþünmedim desem
yalan olur. Spor hayatýmýn bitiminde, birdenbire
kendimi siyasetin içinde
buldum. O sýrada, 1986da Anavatan Partisi yeni
kurulmuþtu. Israrla siyasete çaðrýldým. Siyaset
yapmam önerildi. Sonra
Belediye Meclis Üyeliði,
Parti baþkanlýðý derken,
bir de baktým Belediye
Baþkanýyým. Adalýlarýn
bana verdiði bu yetki ve
güveni, onlara bir hizmet
fýrsatý olarak görüp deðerlendirdim. Evli, iki kýzý
olan, hali vakti yerinde bir
aileyiz. Baþkanlýktan, yaptýðým hizmetlerin bana
verdiði onur ve saygýnlýktan baþka bir beklentim
yok. Görüyorsunuz, odamýn kapýsý hep böyle açýk.
Herkes gelip, doðrudan
benimle görüþebilir. Benimle görüþmek isteyenlere bürokratik barikatlar
kurmak yerine, ulaþýlabilir olmayý yeðledim.
Çünkü benim bulunmamýn nedeni Adalýlara
hizmet.
-Adalar olarak kýþýn
on beþ bin kiþiye, yazýn
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bir milyon kiþiye hizmet
vermek kolay olmasa
gerek?
-Adalar Ýstanbulun
içinde, havasý suyuyla,
deðiþik dinlerden ve
mezheplerden oluþan
toplum mozaiði ile çok
özel ve özen gösterilmesi
gereken bir yer. Ve biz
Adalýlar olarak hep birlikte, birbirine saygýlý,
kardeþçe bir sevgi ortamý
içinde yaþýyor ve bu farklýlýklarý bir zenginlik
olarak deðerlendiriyoruz.
-Bu bizim kültürümüzde ve geçmiþimizde
zaten var olan bir þey.
Bildiðiniz gibi Osmanlýnýn son döneminde
açýlan Darülacezede son
yýllarýný yaþayan yaþlýlar,
inandýklarý dinde ibadetlerini yapsýnlar diye
hem sinagog, hem kilise,
hem de cami bulunuyor. Ve her dinden din
görevlileri oralara atanýyor. Ve bunun dünyada ikinci bir örneði yok.
-Evet. Eskiden Ýstanbul
çapýnda, hemen her semtte
yaþanan bu çokluk içinde,
birlik ve beraberlik, birçok
yer için bir nostalji iken,
Adada halen günlük
yaþam olarak varlýðýný
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sürdürüyor. Gördüðünüz
gibi adalarda kilise, cami,
cemevi yan yana barýþ
içinde yaþýyor. Avrupa
Birliði için de, böyle bir
durum, farklý inançlarý
içinde barýndýran ve barýþ
içinde yaþatan güzel bir
örnek oluyor.
-Bir de kardeþ kentler projeniz var galiba?
-Evet, iki tane kardeþ
belediyemiz var: Yunanistan ve Ýsveçte. Bu
belediyelerle karþýlýklý
iliþkiler kurularak, turizm
açýsýndan, spor ve sanata
yönelik etkinliklerle
halklarýn kardeþçe bir
kaynaþmasý saðlanýyor.
-Birkaç yýl önce, Adalarda yaþayýp Yunanistana göç etmiþ Rumlarýn, Büyükadaya gelip, halkla nasýl kaynaþtýklarýný, meydanda buziki eþliðinde sirtaki
yapýp bu coþkuyu nasýl
kutladýklarýný seyredip
çok duygulanmýþtým.
Bütün bu insancýl güzellikler yanýnda, Adalarýn çöp gibi, yol, su,
elektrik ve saðlýk gibi
somut sorunlarý da var.
Bu konuda neler yapýldý
ya da yapýlacak?
-Her þeyin baþý saðlýk
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ya. O nedenle öncelikle
halka saðlýk hizmeti veren
SSK dispanseri kurduk.
Süratli bir deniz ambulansý aldýk. 30 mil süratle 67
dakikada hastayý karþý
tarafa ulaþtýrýyor. Hayýrsever yurttaþlarýn katkýsýyla
Belediyemizin demirbaþý
oldu. Çöplükleri kapattýk.
Büyükada ve Heybeli
çöplükleri tamamen kapandý. Burgaz ve Kýnalý
için de ayný þey gerçekleþmek üzere. Çöp sorunu
toptan hallediliyor. Adalarda karasineði tamamen
yok ettik. Bunun yanýnda
ahýrlarla ilgili çalýþmalar
sürüyor. Ýhale aþamasýnda.
Mevcut ahýrlar çok kötü
bir görünüm içinde. Bunlar yýkýlýp, yerine yenileri
yapýlacak. Balýkçýlýkla
ilgili çok ciddi adýmlar attýk. Adalarýn kýyýlarýnda
avlanmayý önledik.
-Halkýn vergileri yol,
su, elektrik ve eðitim
olarak geri dönüyor
mu?
-Evet. Her adada rýhtýmlar, yollar yaptýk. Bunlarý ýþýklandýrdýk. Yani
Adalarda 20 yýlda yapýlanlarýn toplamý kadar iþ
yaptýk. Eðitime ve okullara destek saðladýk. Bü-

tün Adalara ýþýklandýrýlmýþ tur yollarý yapýldý. 45
tane yeni plaj yaptýk.
-Adalarda suyun pahalý olduðu söyleniyor;
bu konuda düzeltmeler
olacak mý?
-Doðru. On beþ yýldýr
böyle. Biz iki yýldýr bunun
mücadelesini veriyoruz.
ÝSKÝ Genel Müdürlüðü
tarafýndan bize söz verildi.
Bu Aralýk ayýndan itibaren suyu Ýstanbulla ayný
fiyata alacaðýz. Bunu da
Adalýlara müjdelerim. Ayrýca birkaç yýl içinde Adalara doðal gaz getirmek
için de giriþimlerimiz var.
-Bir spor adamý olarak, Adalarda ne gibi
etkinlikler düzenlediniz?
-Spor konusunda Adalar þanslý. Dört tane su
sporlarý kulübümüz var.
Futbol kulüplerimiz var.
Hepsine destek veriyoruz.
Adalarda ilk kez Balkan
Atletizm Þampiyonasý
düzenledik.
-Kültürel etkinlikler
neler?
-Belediyelerin olanaklarý ölçüsünde kültür etkinliklerimiz, festivallerimiz, þenliklerimiz oluyor
zaman zaman. Çelik Gülersoyun giriþimiyle
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gerçekleþen Büyükada
Kültür Evine destek verdik. Büyükada Ýskelesinin üstünü Turinge
verdik. Meydaný düzenledik. Çelik Bey çok iyi
dostumuzdu. Özel bir
insandý. Yaþasaydý, daha
çok büyük katkýlarý olacaktý. Ölümünden sonra,
bir sokaða onun ismini
verdirdik. Kültür Evine
de heykeli dikilmesi planlanýyor. Yine kültürel bir
etkinlik olarak Adalarý
tamamen bir açýk hava
müzesi haline getirmeyi
tasarlýyoruz. Türkiyedeki
tüm sanatçýlarýn, ressamlarýn, yontucularýn, yazarlarýn eserlerini Adalarýn
belli bölgelerine koyarak,
halkýn göz sunumuna açacaðýz. Birçok önemli pro-

jemiz daha var
-Nedir o?
-Maltepe Ýskelesi projesi. Maltepede bir iskele
yapýlacak. Bayýndýrlýk Bakanlýðý planlarý onayladý.
Yapým safhasýnda. Çalýþmalar sürüyor. Adalarla
karþýlýklý link seferleri
olacak. Önümüzdeki beþ
yýl içinde Adalara doðalgaz gelmesi söz konusu.
Bütün bunlar Adalara
yepyeni bir aktivite getirecektir.
-Ýstanbulun belediye
hizmetlerini didik didik
inceleyen Hürriyet Gazetesinin Erdal Abisi,
sizin için  yokluk içinde
hizmet üreten, belediyecilikte ders konusu
olan örnek baþkan diyor. Bunu nasýl baþarý-
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yorsunuz?
-Ýnsan sevgisi, hizmet
coþkusu ve toplumsal örgütlerin, hayýr kuruluþlarýnýn yardým ve katkýsý ile.
Birlikten güç doðuyor ve
birliðin saðladýðý sinerji
ile her zorluðun üstesinden geliniyor.
-Bir Baþkan olarak
gelecekte nasýl bir Türkiye düþünüyorsunuz?
-Adalarda olduðu gibi,
farklý kimlikleri baðrýnda
barýþ içinde, kardeþçe bir
beraberlikte yaþatmada
dünyaya örnek olan, demokratik, laik, çaðdaþ
uygarlýðýn üzerine çýkabilecek bir Türkiye en büyük hedefim.
-Böyle bir Baþkan
Adalara, Türkiyeye,
Cumhuriyete yakýþýr.
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Gönül Vermiþlikten
Bahsederken
Özenç Kayserilioðlu

B

ir iþe, o iþi yapýp sonuca
ulaþtýrmaya gönül vermek
ne büyük bir karardýr. Bu
kararý verirken, aslýnda
bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir dizi
baþka kararlar vermek ve birbirine
baðlý, belli karar aþamalardan geçmek
durumunda kalýrýz. Kimimiz bunu
hýzlý, kimimiz daha yavaþ yapar.
Genellikle verilen ilk karar Bu iþ
bana bir fayda getirecek mi sorusuna
verilen cevapta yatar. Sonra da þöyle
bir hesap yapýlýr: Benden sonra bana

baðlý çok sevdiðim, en yakýn çevreme,
nankörlüðünü görmediðim þu veya bu
insana da faydalý olacak mý? Bu
hesapta diðer insanlarýn sonradan
kendisi ile ilgili Ne adammýþ ya da
Ne kadýnmýþ be, helal olsun diye
düþünülmesi beklentisi ve isteði vardýr çoðunlukla. Daha akýllý olanlar
Dimyata pirince giderken, evdeki
bulgurdan olmayalým sözünü hatýrlayarak o iþin sonucunda zarara
uðrayýp uðramayacaklarýný düþünürler elbette. Eðer hayal gücünün de
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yardýmýyla beklentiler rahatlatacak,
umduðunu bulduracak gibiyse birinci karar verilmiþ olur.
Sonra þu soru gelir akýllara: Ýyi,
güzel de, bu yapýlan doðru bir iþ mi
bakalým? Öyle ya, eðer kanunlara
uygun olmayan bir iþse yapýlan, bir de
ceza görmek varsa iþin içinde; üstelik
insanlarýn içinde damgalanmak, adýnýn
çýkmýþ olmasý da cabasý... Bu soruya
da olumlu ya da olumsuz bir cevap
bulunmasý, hesap yapýlmasý gerekir
ki, ikinci karar da verilmiþ olsun.
Ýnsanlarýn çoðu, içlerinden bazýsý
sonuçta zengin ya da ünlü bile olsa,
bu iki kararla, bu kararlar arasýndaki
gelgitlerle hayatlarýný sürdürmeye
çalýþýrlar. Bu da önemlidir elbette ama,
hep bu sorulara cevap arayan, daha
ötesiyle ilgilenmeyen, ilgilenmeyi
önemsemeyen yaþantýlar için gönül
vermiþlikten söz etmek yersiz olur.
Çünkü doðruda da yanlýþta da, kârda
da zararda da önce ve yalnýz kendisiyle ilgili bir insan kime, neye gönül
verebilir ki?
Daha ötesiyle ilgilenenler kimler
olabilirler dersiniz? Hayatta önemli
bir þey baþarmak isteyen, kalýcý eser
býrakmak isteyen, bunun ne olduðunu
bilemese bile, eðer yapmazsa bu
dünyanýn kendisi için hiçbir anlamý
olmayacaðýný hisseden, bu uðurda
emeðini ve bütün varlýðýný ortaya
koymaya hazýr bekleyen, kýrk yaþ ve
üzerindeki insanlar. Bu insanlar da yukarýdaki sorularý sorarlar kendilerine.
Ama onlarýn tarzý biraz farklýdýr. Öncelikle birinci sorudan deðil, ikincisinden baþlarlar. Bir iþin faydalý olup
olmadýðýndan önce, doðru olup
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olmadýðý daha önemlidir onlar için.
Çünkü en az görüþ sahibi olanlarý bile,
yanlýþýn ve yalanýn zararlarýný, sonuçlarýnýn nerelere kadar ulaþabileceðini
hissedebilirler, tahmin edebilirler.

Doðruda da
yanlýþta da, kârda da
zararda da önce
ve yalnýz kendisiyle
ilgili bir insan
kime, neye
gönül verebilir ki?
Kanunsuz iþ yapmazlar ama onlarýn
kendi doðrularý, deðer yargýlarý vardýr
ve birbirlerini tanýmasalar da bunlar
þaþýrtýcý bir þekilde genellikle ortaktýr.
Kendileri için yararsýz, zararlý iþler
yapacak kadar akýlsýz deðillerdir ama
bir iþte aradýklarý faydalýlýk, hiç tanýmadýklarý insanlara da yöneliktir. Daha çok ne yapýlýrsa, geliþmek için,
benliðini yükseltmek, kendini açmak
için faydalýdýr sorusuyla ilgilenirler.
Bulduklarý sonuçlarý baþkalarýyla
paylaþmayý, fikir alýþveriþini severler.
Sonraki aþama olan Yapacaðým bu
iþ gerekli mi acaba? sorusuyla, yani
gereklilik konusuyla birinci gruptaki
insanlar o iþ onlara daha fazla yarar
ve kazanç getirecekse ilgilenirler. Eðer
en ufak bir zarara uðrayacaklarýný
hesap ederlerse o iþin onlar için hiçbir
gerekliliði kalmamýþtýr. O þekilde
býrakýr veya vazgeçerler. Bu soru ve
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bu aþama devam konusunda belirleyicidir. Ve herkes yaptýðý veya
yapacaðý iþlerde, atacaðý adýmlarda er
geç kendisiyle yüzleþecektir. Bir iþe
gönül verdiðini zannederek veya
baþkalarýna öyle söyleyerek yaþayan
ama farkýnda olsun ya da olmasýn
aslýnda yalnýzca kendisi için isteyen,

Gönül vermek,
o þeyin doðruluðuna,
iyiliðine, güzelliðine,
bütün hayrýn, bereketin
ve kurtuluþun onda
olduðuna tam ve
kesin olarak, baþka
alternatifi
olmaksýzýn inanmak,
bütün yaþantýsýný onun
üzerine kurmaktýr.
tam tersi olduðunu göstermek içinse
en inatçý, gösteriþçi ve ispatçý çabalara girenlerin bile gelip dayanacaðý,
Buraya kadar arkadaþ diyeceði bir
sýnýrý mutlaka vardýr. Ýþte o sýnýra
gelince, birinci gruptakiler, daha ileriye
gitmeye gerek olmadýðýný, þimdiye
kadar meðer yanlýþ bir iþin içinde
bulunduðunu düþünürler ve bunu
herkese anlatmaya çalýþýrlar. Bu hâl,
iþin önemine, büyüklüðüne göre
dereceleri deðiþen, acýnasý, dramatik
bir durumdur.

Daha ötesiyle ilgilenen ikinci
gruptaki insanlar için, bir þey doðru
ve faydalý ise zaten gereklidir. Onlar
ayný zamanda hayatlarýnýn sonunda
geriye dönüp baktýklarýnda yarým
kalmýþ, tamamlanmamýþ, kýrýk dökük
duran iþlerin hiçbir zaman peþlerini
býrakmayacaðýný, onlara huzur
vermeyeceðini bilirler. Öte yandan
esasýnda Hayatta en çok þunu yapmak isterdim, onu yapmakla kendimi
tamamlanmýþ hissedecektim, ama ne
yazýk ki baþka þeylerle uðraþmaktan,
önemli olduðunu zannettiðim bir yýðýn boþ ve saçma iþlerle boðuþmaktan, bir türlü fýrsat yaratamadým
piþmanlýðýndan korkarlar. Gönül
verecekleri iþ yalnýzca doðru ve faydalý olacaðýndan deðil, bunun için de
gereklidir.
Gönül vermek, insanýn yapmak,
baþarmak, sonuca ulaþtýrmak istediði
þeyi ne pahasýna olursa olsun
gerçekleþtirmek için her þeyini ortaya
koymasýdýr. Bunu ancak son kararý
rahatlýkla verenler yapabilirler: Bu
olmasýný istediðim þey, benim için
hayati önem taþýyan, olmazsa olmaz
bir þey mi? Cevap evet ise, artýk o konuda hiçbir þüphe, gelecek korkusu ve
ne olacak endiþesi kalmaz. Gönül
vermenin aþamalarýndan geçerken,
ayný zamanda inancýn safhalarýndan
da geçeriz. Bir þeye gönül vermek, o
þeyin doðruluðuna, iyiliðine, güzelliðine, bütün hayrýn, bereketin ve
kurtuluþun onda olduðuna tam ve kesin
olarak, baþka alternatifi olmaksýzýn
inanmak, bütün yaþantýsýný onun
üzerine kurmaktýr.
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e s i n l e r
Arkada kalýrsan olursun sürü
Ýleri gitmek için önde yürü
*

*

*

Uyanýk ol, sýk sýk kendini yokla
Yoksa vurulup gidersin tek bir okla
*

*

*

Bilgi önce alýnýr, sonra sindirilir
Ve her þey yapa yapa öðrenilir
*

*

*

Yürürken arkada da kalsan rahat ol
Yeter ki doðru olsun yürüdüðün yol
*

*

*

Ne kadar büyüse de kalýr hep küçük
Ana-babalar gözünde öyledir çocuk
*

*

*

Herkes her zaman bilgiye aç
Ýyi öðütler insan için bir ilaç
*

*

*

Bilge için en iyi ortam
Sakin ve sade bir yaþam

olgay göksel
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Nelda Bayraktar

Ama ben, sosyolojik
açýdan inceliyorum

S

on günlerde bu sözcükleri çok duymaya baþladýk. Popstar yarýþmasý
yayýnlanmaya baþladýðýndan beridir, bu yarýþmanýn sosyolojik açýdan da
incelenmesi gündeme geldi. Köþe yazarlarýndan tutun da araþtýrmacýlara kadar
pek çok kiþi, halký yoðun bir ilgiyle ekrana kilitleyen bu yarýþma programý
hakkýnda yazýlar yazmaya baþladýlar. Yadsýnamayan gerçek þu ki formatlarý insan
psikolojisinin istisnasýz kesin sonuç alýnan verilerine göre düzenlenmiþ bu tarz yarýþma
programlarý her ülkedeki insanlarý karþý konulmaz biçimde ekrana baðlýyor. Ýçlerindeki
yarýþma güdülerini tetikliyor. Ýnsanlar kendi seçtikleri kiþilerin birer yarýþ atý gibi birinci
gelmesi için kýyasýya bir mücadele baþlatýyorlar. Popstar türü yarýþmalar yayýnlandýklarý
ülkelerin hemen hepsinde ayný sonuca ulaþmýþ bulunuyor. Ýnsanlarýn adeta kanýný
harekete geçiren, farklý bir ritme sokan, eðlendiren, yarýþtýran ve gönlünü tatmin eden
bir tarafý var.
Bu tarz programlara halkýn yozlaþmasý gözüyle bakan ve kendilerine entelektüel
diyen bazý kiþiler de bu sözcükleri sarf etmeye baþladýlar. Ýlginç olan nokta çevrelerindeki
olaylarý hep farklý gözle gözlemlemeye, görmeye, duygularýný katmamaya, günlerinin
çoðu zamanýný çeþitli konularda kitap okumaya ayýran, bilgiyle ve akýllarýyla konuþan,
dýþarýdan bakýldýðýnda toplumdan ayrý bir yerde duran bazý entelektüeller de bu yarýþma
programýný nedense hep Ama ben sosyolojik açýdan inceliyorum. diyor.
Bir entelektüel neden Popstar türü yarýþmalara zaman ayýrýr? Neden birkaç popstar
ona yeterli olmaz da her hafta TVnin dizinin dibinden ayrýlmaz? Herkes için geçerli
olan bir nokta, insanlarýn bu programa duygularýyla baðlanmasý oluyor. Sadece eðlenmek,
vakit geçirmek, program bitince eski haline dönmek tarzýndaki formatlardan çok farklý.
Bazý filmler vardýr. Ne kadar istemeseniz de duygusal açýdan sizi içine çeker, çýkmayý
bildiðiniz halde çýkamazsýnýz, aðlamamayý becerebildiðiniz halde aðlayamazsýnýz,
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duygularýnýz sizi filmin altýný kalýn çizgilerle çizerek haklý bulduðu kiþiden baþkasýna
gitmez. Popstar türü yarýþmalarda birer eðlence programý olmalarýnýn yanýsýra içlerinde
barýndýrdýklarý bir film tadý var sanki. Bu tarz programlar hazýrlanýrken alt yapý
çalýþmalarýnda psikolojik gerçeklerin irdelenmesi, halkýn nabzýný neyin tuttuðunun
belirlenmesi, ondan sonra da þerbetin belli bir muhteviyat içinde verilmesi iþte bundan
önemli oluyor. Müziðin, eðlencenin, ritmin içinde, önünüzde kare kare açýlan hayat
hikayelerine, gözyaþlarýna, ihanetlere ve yalanlara sizi de tanýk ediyor. Belki de salt
bundan bu tarz yarýþma programlarýnýn gerçekten de sosyolojik açýdan incelenmesi
gündeme gelebiliyor.
Katýlýmcýlarýn geldikleri yerler, geçmiþleri inceleniyor. Eðitim durumlarý sorgulanýyor.
Doðru dürüst okul bitirmiþ çok az insan çýkýyor aralarýndan. Neden okula gitmeyi
reddediyorlar da þarkýcý olmayý yeðliyorlar? Disipline gelemiyorlar da þarkýlarý doðru
söyleyebilmek için kendilerini disipline edebiliyorlar? Ýnsanlarýn sevdikleri bir konuda
eðer isterlerse disipline olabileceklerini, doðru yönlendirmeye ihtiyaçlarý olduðunu,
eðitimden aldýklarý hazzýn üstün bir duygu olduðunu anlýyorlar. Ve þartlar böyle
olduðunda kendilerinin bile pekala disipline edilebilir varlýklar olduklarýný keþfediyorlar.
Popstar yarýþmasýnýn en güzel tarafý sevgisiz büyümüþ, baþýndan pek çok tatsýz olaylar
geçmiþ, yüzü gülmeyen insanlarý güldürebilmesi. Yarýþmanýn formatý sayesinde bir
anda birkaç bin kiþilik bir seyirci ve hayran potansiyeline kavuþan yarýþmacý gördüðü
ilgiden, aldýðý sevgiden öylesine memnun ki, gülmeyen asýk suratlar yavaþ yavaþ güller
gibi açýlýyor. Sevginin ve ilginin insanlarý nasýl rahatlattýðýna, açtýðýna ve geliþtirdiðine
peyderpey tanýk oluyoruz.
Bu programýn elbet ki bir de seyirci yönü var. Hiç yadsýnamayacak en ilginç kitlesi.
Üþenmeden oy gönderenler Baþka her þeyde birkaç kuruþun hesabýný yaparken,
gönderdiði oylara helal olsun diyenler. Hemþehrimiz, bizi ifade ediyor, yakýþýyor,
Ahmet þu yarýþmacýya oyunu veriyorsa ben de buna veririm diyenler. Kýsacasý her
starý tutan bir kitle var ama hepsinin de özellikleri ayný. Onlar da birbirleriyle özdeþleþip
þu hayat yolunda yalnýz olmadýklarýný anlýyorlar. Birliðin gücünü yakalýyorlar. Ya
yarýþmacýnýn geçmiþine acýyýp da oy verenler, sesini ön plana almayanlara veya
kýzdýklarý için oylarýný eksik edenlere ne demeli?
Gerçekten de yarýþma duygusu insanlarý kamçýlýyor. Herkesin içinde bu dürtü var.
Tuttuðunun birinci gelmesi onlar için çok önemli. Bu belki de kendinin birinci gelmesi
anlamýna geliyor. Ve oylamanýn güzelliði ve kolaylýðý da duygularýn anýnda akmasýný
ve yerini bulmasýný saðlýyor. .Ne de olsa elektronik çað deðil mi, insanlar sessiz
kalamýyor. Adeta Ben de buradayým diyor ve dediklerini çabuk bir þekilde iletiyor.
Farklý yarýþmacýlara oy veren farklý insanlarýn sonuçta tek bir yarýþma programý
çatýsý altýnda bunu gerçekleþtiriyor olmalarý oldukça demokratik görünüyor deðil mi?.
Hele günümüzde her malýn bir hayli alýcýsýnýn bulunduðu durumda. En aþaðý oy alan
yarýþmacý bile halkýn oylarýnýn %30 unu alabilmektedir. Bu onun gibi olan veya onu
seven her yüz kiþiden 30unun ona oy verdiðini göstermektedir. Ýyi bir orandýr bu.
Nüfusun yoðun olduðunu, verilen oylarýn da kümülatif olarak çok olduðunu düþünürsek,
doðru olan bir þeyin hayli ilgi çektiðini söylemek de doðru olacak mýdýr acaba? Bu
program böylesine çok ilgi çekince insanlar demek ki doðru bir þey yapýlmýþ ki
milyonlarca insanýn ilgisini çekiyor. Öyle ki genel seçimlerde bir partinin aldýðý oylar
bu þekilde toplanabiliyor demeye baþladýlar. Herkesin fazlasýyla ilgisini çeken, herkesi
içine dahil eden þeyin doðru olduðunu, sözkonusu bir eðlence programý olunca kabul
etmek kolaydýr da, ardýndan milyonlarca insan gitmiþ olan Hitler ve Saddam için
düþünmek doðru olmamaktadýr.
O halde hedef sadece insanlarý eðlendirmekse evet doðru olmuþtur, insanlarýn kanýný
harekete geçirmekse evet doðru olmuþtur cevaplarýný verebiliriz.
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Kör Noktayý
Silememek
Nadide Kýlýç

H

alk aðzýna yerleþmiþ bir deyiþ
vardýr, ki anlamý açýsýndan ne
folklorumuzca ne de mantýðýmýzca muteber sayýlmaz. Bu;
kýrgýnlýk, kýzgýnlýk, haksýzlýða maruz
kalmak, maðduriyetin içine düþmek
sonunda hezeyanla sarfedilmiþ kötü bir
dilektir. Aslýnda zulme uðramýþ, kötülükle
karþý karþýya kalmýþ insanýn, bozulmuþ
huzuruna diyet istercesine daralmýþ
Öfkeden kabarmýþ yüreðini dindirmek
teskin etmek için ilenmeyi kendine hak
gördüðü bir bedduadýr. Ocaðýn sönsün
diye kýsasa kýsas bir zihniyetle düþman
bellediðinin de kendisinden daha beter
duruma düþmesini
diler. Arzu eder.
Ocak, Orta Asyadan Anadoluya kadar
kutsallýðýný hiç kaybetmemiþ bir kavramdýr. Ocaðýn yanmasý,
alevinin hiç sönmemesi eski Türk geleneklerinden bu güne,
halkýn inançlarý içinde
(gezer-göçer çadýr
yaþantýsýndan kalma)
en önemli erek olarak
gelmiþtir. Çünkü
Ocak, birliðin, bütünlüðün, aile kültürünün
bir niþanesidir. Ocak

sevginin, hayatýn, mutluluðun, canýn,
güvenin iþaretidir. Bu nedenden olacak,
güzellikler yaþatan, iyiliklerle gönülleri
kabartan bir insana Ýslami öðeleri de katýp
Ocaðýn mahþere kadar tütsün inþallah
diye memnuniyet verici dua edilir.
Ocaðýn tütmesi önce insana zürriyetin
devamýný, soyun nesilden nesile uzayarak
yaþatýlmasýný anlatýr. Ocaðýn tütmesi daha
önemli baþka bir anlamý da içinde saklar
Devamlý dallanýp budaklanarak ilelebet
yayýlan ulu çýnarlara benzeyen köklü
soyaðacý olabilmeyi çaðrýþtýrýr Bir de
çocuklarýn sevgiyle, muhabbetle tüten ata
ocaðýnýn sýcaklýðýnda,
günü gününe çocukluklarýný büyüterek
baþka bir otaðýn orta
direði olana kadar
içlerinde filizlenecek
güveni ve inaný anlatýr. Çocuk, bütün Orta
Asya ve Uzakdoðu
(Japon-Çin) halklarýnýn ortak kültürlerinde en önde gelir,
bütün diðer kýymetlerin üstünde düþünülür, kabul edilir. Çocuðun en özgür olduðu
ve en kýymetli olduðu
dönemi ise bakýmýnýn
çok külfetli, geliþiminin çok yavaþ olduðu
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bebekliðidir. Ýnsan, bebeklikte büyük bir
ihtimamla korunup, beslenip, bakýmý
yapýlýrken, davranýþlarýnda o denli özgür
ve güçlüdür. Her yaptýðý, Anatasýna ve
diðer aile büyüklerine sevinç kaynaðý
olur Ve ilk çocukluk dönemine kadar
özgürlüðünü sýnýrsýz kullanýr, kendini her
þeyin üstünde görür. Týpký bir hakan ya da
(kýz ise) ece edasýyla obasýnda dolaþýr.
Obasýndaki kadýn-erkek herkesten ilgi ve
saygý görür. Þefkatin þekillendirdiði saygý,
çocukta özgüvenin saðlamlaþarak,
þümullenmesini saðlar. Çocuk, ilk gençlik
dönemine kadar günlerini (kýz-erkek)
cinsiyet fark etmeksizin çoðunlukla aþýk
atmak, cirit atmak, güreþmek gibi birçok
jimnastik oyunlarýnda yaþýtlarýyla yarýþarak
geçirir.
Þölenler, evlilik gereði düzenlenen
eðlencelerde çocuklarýn ilk gençliðe geçiþ
döneminde birbirleriyle kaynaþýp anlaþtýklarý yerlerdir. Müzik, kabak kemane,
kemençe v.b. kopuzla devreye girer.
Þölenler ve düðünler gençlerin geleceðe
hazýrlandýklarý yerlerdir. Çünkü eþ seçimi
genellikle oralarda olur.
Þimdinin aksine eski Orta Asya kültüründe çocuða isim hemen verilmez. Çocuk ismini büyüdükçe bir yiðitlik, bir
yetkinlik yaparak alýrken, kýz çocuklarý da
ya müzikte, nakýþta ya da obasýndaki herhangi bir kiþiye bir hizmet göstererek
almayý hak eder. Törenle adýna kavuþan
çocuk artýk bir yetiþkin olarak görülüp,
oba içinde sorumluluklar üstlenir. Sorumluluk ise obanýn ona güvendiðinin belirtisidir.
Dünden bugüne, Anadoluda kiþiye
bebeklikten yetiþkinliðe kadar koruyup
kollayan en büyük güven ve güç kaynaðý
anasýnýn ak sütünü ilk emdiði yer, olan ata
ocaðýndan baþka yer deðildir. Çocuk ne
kadar kýymetli ise ona kol kanat geren ata
ocaðý da o denli kutsal sayýlýrdý. Anadoluda
halâ ne denli kýzgýnlýk ve öfke yaþanýrsa
yaþansýn ocaðýn sönsün yerine ocaðýn
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tütesice diyerek kutsiyete dil uzatmamaya
çalýþýlýr.
Ocaðýn kutsallýðý, Eski Türk boylarýnda
(belki bütün Orta Asya Halklarýnda da)
onun ilk çatýsý kurulduðu, ilk zürriyet tohumunu döl tutacaðý genç kýzýn ve erkeðin
eþ seçimindeki ritüelde de kendini
göstermekteydi. Eþ seçiminde, her genç
kýz ve erkek, kendi geleceklerini kurabilmek için eþit statüdeydi. Gelenek ve
göreneklere göre hiçbir zaman erkeðin
kadýndan daha üstün bir konumu yoktu.
Sadece ocaðýn, aile birliðinin, huzurun ve
aþkýn devamý selameti için sorumluluklarda
paylaþým vardý.
Genç erkek ve genç kýz, talibini seçmek,
tanýmak için bir takým sýnavlara tabi tutardý.
Evliliðe talip olan taraf ise, kendisini yavuklusuna, ailesine ispatlamak zorundaydý.
Erkek ne kadar yiðit, gözü pek ise, kýz ne
kadar þefkatli, becerikli ve sabýrlýysa sýnavý
geçmiþ olurdu. Genç kýzlardan ip eðirmesi,
halý-kilim dokumasý, urba (giysi) yapabilmesi, kýmýz, kefir, ayran mayalayýp,
et kavurmayý bilmesi beklenirdi Bazý
boylarda kýzlara yanar haldeki közleri tutmasý istenerek dayanýklýlýðý ve sabrý
ölçülürdü. Ancak genç kýzlara uygulanan
sýnavlar açýkça belli edilmeden, hissettirilmeden, erkeðin annesi, ablasý, ya da
dünürcübaþý (iki aileyi kaynaþtýrmak için
görevlendirilmiþ bir kadýn) tarafýndan
yapýlýrdý. Genç erkekler için gün tertiplenir,
açýklýk bir alanda bütün oba halký davet
edilerek, niyet açýklanarak bir yiðitlik
gösterilmesi istenirdi. Bu törenin baþ seyircisi de gelin namzedi olurdu. (Örnek
Baniçiçek-Bamsibeyrek evliliði)
Evlilik gerçekleþmeden, henüz gerdeðe
girilmeden niþanlý çifte obadan uzak bir
otað kurulur. Niþanlý çift burada birbirlerini
daha iyi tanýyýp anlaþabilmeleri için belli
bir süre kalýrdý. Niþandan vazgeçmek ya
da ilelebet evli kalmak için bu elzemdi.
Evlilik töreni yapýlýp eþler birbirine
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verildikleri zaman düðün dernek kurulurdu. Yeni evliler için artýk obada bir otað
kurulur, evli çift ömürlerinin sonuna kadar birlik, beraberlik ve sadakat içinde
yaþarlardý. Bu sadakat þuuru içinde ocaðýn ilelebet tütmesi, çocuklarýn saðlýklý
büyüyebilmesi, saðlam toplumun , saðlam
bir otaðý (ailesi) olmasý düþüncesi hakimdi.
Annesi ya da babasý ölen çocuklar hiç
vakit geçirmeden evlatlýk alýnýrdý. Öksüz
kalan çocuðun hangi aileye verileceðini,
obanýn ihtiyar heyeti karar verirdi. Hiçbir
çocuk kimsesizlik,yalnýzlýk içinde kavruk
kalmaz, evlatlýk olduðu ocaðýn huzurunda, muhabbetinin sýcaklýðýnda týpký diðer
çocuklarý gibi anata sevgisiyle eðitilir,
büyütülürdü. Ömrünün sonuna kadar
kendine sevgi, saygý veren yeni ailesinin,
ocaðýnýn tütmesi için çalýþýr, yaþardý. Ocaða
saygý ve itaat, çocuklara gösterilen þefkatle
öðretilirdi Bütün çocuklar (evlatlýk olsalar
dahi) ömürlerinin sonuna kadar ata ocaðýna gönülden baðlý kalýrlardý. Hiç çekinmeden sorumluluk almaya hazýr olurlardý.
Ayný gönül baðlýlýðýný, fedakarlýðýný, baðlý olduðu obasýna da gösterirlerdi. Sadakat kadýnda da, erkekte de en büyük marifet
ve yiðitlik olarak toplumsal bir önem taþýrdý. Ana olan, çocuk yetiþtiren kadýnlarýn obadaki saygýnlýðý büyüktü. Çünkü
kadýn, ocaðý tüttüren, aile çatýsýnýn saðlamlýðýný saðlayan ortadirek olarak kabul
edilirdi.
Ýngiliz fikir adamý Toynbee, gezer-göçer yaþayan göçebe uluslarýn insanlýk
tarihinde büyük bir görev üstlendiklerini
belirtmektedir. Yaþamlarý gereði doðal bir
kültür ve teknoloji taþýyýcýlýðý yaptýklarýný
söylemektedir. Gittikleri her yöreye kültürel
zenginliklerini býrakýp, oralardaki yeni
deðerleri alýp, yaþam biçimlerini kolayca
deðiþtirebildiklerini ifade etmektedir.
Toplumsal, düþünsel ve teknolojik alanlarda
bilgi taþýyýcýlýðý, bilgiyi kullaným becerisi
ve kýsa sürede analiz yapýp doðru sentezlere

ulaþabilmek kabiliyetlerinde olduklarýný
önemle açýklýyorlar. Hattâ þimdi bir çok
konuda yaþanan problemlerin halledilmesinde örnek alýnabilecek ipuçlarýný bize
sunuyor.. Bugün Toros Daðlarý eteklerinde Akdeniz ovalarýnda, Ýç Anadolu ve
Güneydoðudaki su kenarlarýnda konup
göçen Türkmenlerin yaþamlarý, çaðýn
deðiþen þartlarýnýn ve teknolojilerinin
gerisinde, ilkel denilebilecek ölçülerde
sürüyor. Birçok konuda olduðu gibi, aile
bütünlüðü ve sadakat de örnek olabilecek
gerçeklerini de topluma sunamayacak kadar
silik ve etkisiz kalýyor. Zaten çaða küskün
bir yaþamý yeðliyorlar.
Anadolu bütün güzelliðine, üstünde
binlerce yýl hüküm süren medeniyetlerin
kültür mirasýna sahip olmasýna raðmen
insanlarýnýn kavrukluðu ve mutsuzluðu
altýnda ezilmiþ, kan aðlar vaziyette..
Metropol diye adlandýrýlan büyük þehirlerimizin havasý, daðýlmýþ ailelerin mutsuz
çocuklarýnýn mezarlýklarý gibi göçlerle
zoraki nüfus artýþý konusunda aðýrlaþmýþ
Ocaðý sönmüþ ailelerin fertlerini özellikle
çocuklarýný yutarcasýna zehir kusuyor.
Çocuklar sokaklarda, parklarda, apartman
giriþlerinde... hattâ yýkýlmaya yüz tutmuþ
metruk hamamlarýn mermer göbek
taþlarýnýn soðuk yüzeylerinde, hasretini
çektikleri ata ocaðýnýn sýcaklýðýný, muabbetini arýyorlar Kýzlar, genç kýzlar
kimi zaman bir barda konsomatristlik
yapýyorlar, kimileyin sübyancý bir adamýn
koynunda içki sofralarýnýn çerezliði gibi
harcanýyorlar. Boynu bükük bir gönülle
anata kucaðý þefkatini raký kokan barlarýn
kuytu köþelerine, kulislerine sinerek
arýyorlar.
Evlerinden kaçýp sokak çocuðu olmaya
zorlansalar, genç kýzlýklarýný, gelecek
hayallerini arka sokaklarýn karanlýk
dünyalarýnda kaybetmemek için direnseler
de onlarýn yürekleri, hiçbir zaman
büyütemeyecekleri bebeklik özlemlerine
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gebe yaþayacaklar. Özlemlerini doðuramamanýn, onlara dokunamamanýn,
kederinde, premature doðan çocuklar gibi
hiçbir toplumsal yapýya uymayan...
kendilerinin bile içinden çýkamayacaðý
düðümler içinde bir kiþiliði benim ... iþte
bu benim karakterim diye kucaklayacaklar.. Böyle insanlar, her an tetikte olmaktan yorgun; kavgacý veya pasif, içe
kapanýk, bunalýmlarla boðuþarak
baþkaldýran evrensel yasalarla bir türlü
barýþamayan, güvensiz ve özgür iradeden
yoksun bir ömür tüketirler.
Onlarýn yaþamlarýný bu hale sokan
nedenlerin baþýnda ataocaðýndan yoksun
kalmalarý geliyor. Özellikle anne baba
ayrýlýðý sonunda anneden ayrý kalmak,
henüz bebek veya çocukken... Aile
bütünlüðünün çözülmesinde en küçük
kusuru bulunmayan bu küçük insanlarýn
gelecekleri bu acý faturanýn bedeli olarak
rehin býrakýlýr.
Ne yazýk ki! Modern yaþamda sadakatin
modasý geçmiþ, anatanýn bireysel tercihleri
Aile çatýsýna uymayan tezahürleri,
Hukukun, medeni kanunlarýn korumasý
altýna alýnmýþtý. Bireyselliðin korunmasý
altýnda kalan küçücük bedenlerin
örselenmesi, belleklerinde ruhlarýnda hiçbir
zaman tamir edilemeyecek yaralar açýyor Ýsyanlar, kör dövüþe dönüþüyor.
Zaten yaþam, kaderle iþbirliði yapýp bir
insanýn ömrüne yalnýzlýðýn damgasýný
vurmak isteyip acýyý katýk gibi önüne koymak isterse.. bebeklik ya da ilk çocukluk
dönemlerinde onu yakalar. Çünkü yalnýzlýðýn en korkuncu insanýn ruhsal ve fiziksel
erginliðe henüz eriþmediði, ana kucaðýný
kendi teni gibi kanýksadýðý bir zamanda,
bu sýcacýk muhabbetten koparýlmasýdýr.
Sevgisiz kalmak, büyüyememek, kara
deliklerin içinde eriyip gitmek, kendine
yabancýlaþma (insan kimliðini yadsýma)
belirtileri gösterir. Benmerkezcilik çivi gibi kiþiliðinde sivrilirken, masumca sevgi
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açlýðý içinde çýrpýnacaktýr. Bu açlýk kiþiyi
hep bebeklik veya çocukluk dönemine
sýkýþtýrýr. Ne kendilerine ne de baþkalarýna
güvenirler. Nereden, kimden ilgi görürlerse
müptelasý olacak kadar baðýmlý hale
gelirler. Üstelik sevgi açlýklarý hiçbir zaman
dinmeyecektir.
Sevgiyi her zaman kendilerinin dýþýnda
ararlar. Hiç kimseye sevgi göstermeyi,
ilgilenmeyi, güvenilecek bir insan, dost
sevgili olmayý hiç düþünemezler.
Kendilerini, kiþiliklerini daraltan bütün
problemlerini halledebilmek için kendi iç
dünyasýna girmesi gerekir. Kendini bilip,
yaþamýna kör nokta gibi oturan bütün
nedenleri bulup, çözebilmeye kesin kararlý olmasý gerekir. Öz bilincinden uzaklaþtýðýný, duygularýna yabancýlaþtýðýný fark
ettikçe içine kapanmak yerine kendini
olduðu gibi kabul edip, diðer insanlara
kalbini açmakla hüner sahibi olur. Bilinçsizce orada burada sevgi açlýðýna çare
aramaktansa, kendi yaþam sorumluluðunun farkýna varýr. Ruhsal büyüme bozukluðunu fark edip kendini sevmeye, hak
ettiði özeni, güveni oluþturmaya baþlar.
Böylelikle belleðine ve ruhuna kene gibi
yapýþan ayrýlýk yaralarýný tedavi eder.
Büyümeyi baþarmýþ diðer insandan farký
kalmaz.
O bir þeyi çok iyi baþarmýþtý. Diðerleri
gibi olabilmiþti.. Sahnede þarký söylerken,
kuliste sonuçlarý beklerken hep sebatla
gülümseyerek beklemeyi bilmiþti. Sonra
birileri çýktý. Ona sorular yöneltti. O sustu
sadece çocuksu gözleriyle gülümseyerek
inkar etti olup biten her þeyi. Ona yalancýsýn dediler.. Geçmiþini deþtikçe deþtiler.
O yine inkar etti. Ona yine yalan söylüyorsun dediler. O konuþmayacaðým diye diretti. Konuþmadý. Ama öyle bir noktaya geldi
ki çocukluðunda anasýndan kalan kör
noktayý deþtiler. Halbuki o sadece diðerleri
gibi olabilmeyi baþardýðýný kendine
ispatlamak istemiþti. Yalan bile olsa..
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (11)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Yeni Haberler
Sevgiyi, sevmeyi, sevilmeyi,
sevgiye durmayý, yine sevgi açýkladý...
Mevlanadan esinlenme (Y.Y
6.09.2003)
Her sabah daha mutlu uyanýyorum.
Doðayý seyrettiðimde þaþýrtan ama
þaþmaz düzenini görüyorum Yaratanýmýn... Her þeyde Onu görerek
her an artan bir saygýyla, bir huzurla...
Tüm evren için saygýyla sevgiye
duruyorum...

Güne, güneþe, tüm gülyüzlülere,
tüm insan kardeþlerime selam olsun..
Þöyle bir düþünceye varýyorum ve
gören, anlayan gözlerimle çevreme
bakýyorum: Hayýr, Yaratanýmdan gelip
ince bir düzenle, bizleri rahatsýz etmeden çevremizde bir að gibi örülüyor.
Saygýyla anlýyorum, yaþamýmýz içinde
bazý þeylere, bazý olaylara bizleri neden
uzak tutup, neye yakýn býrakýldýðýmýzý...
Þükrediyorum, büyük bir sevinç içinde

Meyveler: Ýbrahim Çallý

Sevgi Dünyasý
her gün yeniden doðup görevim bildiðim insan kardeþlerime hizmete
koþuyorum, tekrar yeni bir güne huzur
içinde kavuþmak için...
Musiki ile tedavi hususunda sizler
için toplayabildiklerimi sunmak
istiyorum bu ayki yazýmda.
Sevgi Dünyasý 1978-79 yýlý ciltlerinde önemli bir yazýyý buldum.
Salzburg Sinir Hastanesi Baþ Hekimi
Prof. Dr. Gerhard Harrer, yalnýz musiki
ile tedavi hususunda çalýþýyor, dünyaca
tanýnan þef Herbert Von Karayan, kendi
müziði ile hayýrla ve araþtýrýcý olarak
bu çalýþmada bulunuyor. Prof. Dr. Harrer þöyle diyor:
Baþlangýçta bilhassa psiþik alanda
bir sýra hastalarý ve önemli bir sonuç
olarak uyuþturucu madde alan hastalarý
da müzikle tedavi edebileceðimizi
kanýtladýk.
(Bu bilim adamlarý bir de Türklerin
bildiði hangi makam ve ritimlerin,
hangi hastalýklara iyi geldiðini bilselerdi, baþarýlarý hem çok fazla olacaktý
hem de çok daha çabuk sonuca varacaklardý. Bu arada Türk Musikisinin
çok çeþitli makam ve ritim kalýplarýna sahip olduðunu hatýrlatmak isterim.)
Ritimle tedavi edilen kekeme hastalarýn, sabýrla çalýþýlýrsa, kekemeliklerinin kaybolduðu veya çok azaldýðýný
bildiren araþtýrmacýlar var. Þu konu
dikkatimi çekmiþti: Sesi çok güzel ve
mesleðinin yanýnda profesyonel olarak
þarký söyleyen bir diþ tabibi tanýdýðým,
kekeme olmasýna raðmen þarký
söylerken hiç kekelemiyordu. Yine
Eskiþehirdeki öðretim yýllarýnda
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beraber olduðum, Türkiyenin büyük
þairlerinden olan Ümit Yaþar Oðuzcan
üstadýmýz çok zor konuþabilen bir
kekeme olmasýna raðmen, þiir okurken
kesinlikle kekelemiyordu.
Avrupa ve Amerikada yapýlan
ameliyatlarda veya doðumlarda narkoz
kullanmanýn %50 azaldýðýný veya
müzikle beraber olursa, narkoz etkili
maddesinin %50 daha az kullanýldýðý
bildiriliyor. Ve en önemlisi müzikle
ameliyat olanlar daha kýsa sürede taburcu oluyorlarmýþ. Yapýlan araþtýrmalara göre ritim, müzikle ilaç arasýndaki iyileþtirici baðýn kurulmasýný
saðlýyormuþ.
Biliyorsunuz kanser hücresi bütünün
hayrýný düþünmeyen birey! Ultrason
ile ses dalgalarýnýn binlerce kat güçlüsü
(yüksek titreþimlisi) vücuttaki kanserli
bölgeye bir iki dakika gönderiliyor,
sýcaklýk 55 Cda yükseliyor, kanserli
hücreler ölüyor, saðlýklý hücrelere hiçbir þey olmuyor, anestezi de gerekmiyor.
Bu ay size bir dua tableti sunuyorum. Bestelenme hikayesini sizlere
söylemeliyim. 1993 yýlý sonlarýna doðru
elim bir kaza sonucu 34 yaþýndaki bir
oðlumuzu kaybettik. Bu olay büyük
sýnavlardan biridir. Eþim Nurhanla
birlikte sýnavýn geldiðini idrak edip,
Yaratanýmýza asi olmadan, Ondan
gelen her þeyin yalnýz Hayýr olduðunu bilerek sýnavýmýzý vermeye çalýþýyoruz. Vesvese veren her an içimizde ve aramýzda. Ýþte o zaman Segah
Duanýn bestesi doðdu.
Sözleri:
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Her an seni anarým,
Her an seninle yaþarým
Rabbim bizi sen koru
Vesvese Verenin þerrinden,
Tüm kötülüklerden,
Vesvese vermesinden
Sýnavýmýzý iyi verebilmek için Yaratanýmdan yardým diliyorum. Ýnanýn
bir hafta geçti veya geçmedi, okuduðum bir kitapta cevabý aldým. Aynen
þöyle deniyordu:

Sevenlerin sedasý
Yalnýz þükür ve
Yalnýz sevinçtir
Ýmdat ve feryat deðil.!
Çok sevindim ve bunu bir emir gibi
kabul ettim ve onu Segah makamýnda
besteleyip, Segah Duaya ekledim.
Peki bu tablet neye iyi gelmektedir?
Segah makamý, uykusuzluk, yüksek
nabýz, þiþmanlýk, kalp, kas ve ciðer
hastalýklarýna faydalýdýr. Beyin
nöronlarýný etkiler ve mistik duygular
oluþturur. Duanýn usülü Düyek, yani
iki adet BÝRden bahsediyor. Ýnanýlmaz
rahatlatýcý bir ritimdir.
Hepinize her sýnavýnýzda, bilhassa
Dünya okulu olgunluk sýnavlarýnýzda
baþarýlar dilerim. Tableti hem tedavi
hem de dua olarak okumanýzý öneririm.
Sýnavýmýz çok aðýr bile olsa, biz
inanmýþ olanlar, keder bize yakýþmaz!
Biz bizim için yaratýlmýþ hayýr ve
gerçeði görüp, sýðýnacaðýmýz yeri bilen
ve þerefli yaratýk olan insan adýmýza

ve sanýmýza layýk yaþayanlardanýz, göz
göze bakýþtýðýmýzda birbirimize,
konuþmamýza lüzum yok, bunlarý
hemen anlarýz.
Güzellikleri, dostluðu, birliði,
sevgiyi ve barýþý birlikte ve beraber
yaþamak ve gönülden paylaþmak,
olgunluk sýnavlarýmýzý en üstün
baþarýlarla geçmek ve evrenimizin en
güzel renkleri, sesleri, muhteþem
sessizliði ve muhteþem armoniði ve
musiki ile tekamül etmek için saðlýk
ve hayýr dolu gelecekler, yüzünüz Ona
doðru, gönüllerimizde inancýn ateþi,
dudaklarýmýzda mutluluk tebessümü,
güzel gözlerimizde gerçek sevgi,
ellerimiz birlik ve sevgiyle kenetlenmiþ
hep ele ele olsun.

Sevgi Dünyasý
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DÜNYA
KADINLAR
GÜNÜ
(Basýndan ve
Dostlardan Derlemeler)
Dünya Kadýnlar Günü kadýnlar
açýsýndan çok daha farklý bir gün
günümüzde. Kadýn haklarýnýn
kazanýlmasýnda nerelerden baþlandýðýný
ve bugünlere nasýl gelindiðinin
hatýrlanmasý içinde özel bir gün. Bir
çok geliþmiþ ülkede kadýn haklarý çok
ilerlemeler göstermiþ olsa da,
ülkemizde ve geliþmeke olan ülkelerde

kadýn haklarý ne yazýk ki istenen
seviyelerden oldukça uzakta. Dünya
Kadýn Günü dünya kadýnlarý arasýnda
da bir dayanýþma ve deneyim deðiþimi
günü.
Dünya Kadýnlar Günü ülkemiz
içinde de kadýn haklarýnýn kazanýlmasý,
iyileþtirilmesi için konunun gündeme
gelmesinde de önemli bir gün. Kadýn
haklarýnýn ülkemizde kullanýmý ne
yazýk ki homejen bir daðýlým
göstermiyor. Kazanýlan deneyimlerin,
tüm ülke sathýna yayýlmasý için yýlda
bir gün olsa da Dünya Kadýnlar Günü
bizim için ayrý bir önem taþýyor.
Dünya genelinde kadýn haklarýnda
son yýllarda meydana gelen artýþ dahi
bir çok gerçeði deðiþtirebilecek
nitelikte deðildir. Dünyadaki en fakir
insanlarýn büyük bir çoðunluðu kadýn,
dünyadaki eðitim almamýþ insanlarýn
büyük çoðunluðu yine kadýnlar.

Sevgi Dünyasý
Kadýnlar bugün ülkemizde de erkeklere
göre %25 - 50 oranýnda daha az ücretle
çalýþtýrýlmaktadýrlar.

Sevginin ince dokuma telleri,
þefkatin gönüldeki serin yeri,
gözyaþýnýn kadehi, hüznün elbisesi
olan ve yeryüzü varolduðundan
beri ben buradayým demeye
çalýþan kadýnlar Gerçek yerinin
neresi olduðunu sorgulayan,
toplumun içinde çeþitli görevler
üstlenmiþ kadýnlar Yüzyýllarýn
bakýþý onlarýn üzerinde kalýcý nazar
olan, dünyaya geldiði bedenini
sorgulayan kadýnlar Kadýn var
edilmiþ en güzel tamamlayýcý ve
en güzel tamam eden.
Nelda Bayraktar
Türkiyede hala kadýnlarýn yüzde
40ý görücü usulüyle evlenirken, yüzde
20si nikahsýz yaþýyor, 100 kadýndan
2si yüksek öðrenim görüyor.
Türkiye'de 8 milyon kadýn okumayazma bilmiyor, eðitim gören 100
kadýndan ise sadece 2 tanesi yüksek
öðrenim görüyor. Kadýnlarýn yüzde
40ý görücü usulüyle evlenirken, yüzde
30unun dini nikahla, yüzde 20sinin
ise nikahsýz yaþýyor. Kadýnlarýn yüzde
55inin doðum kontrolünü uygularken,
Yüzde 64ü hamilelik döneminde
doktor yüzü görmüyor, yüzde 65i eve
gelen konuða görünmüyor, ki bu
özellikle kýrsal kesimde çok yaygýn.
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Anne olmak için ülkemizde yýlda 2 bin
500 kadýn yaþamýný yitiriyor. Berdel,
baþlýk parasý, töre ve namus cinayetleri,
dayak, baský ve gelenekler kadýný hedef
almaya devam ediyor. Yani 21.
yüzyýlda Türkiyede hala kadýnýn adý
yok.
Kadýnlarýn sivil toplum örgütlerine
katýlýmýnýn yüzde 24, partilere yüzde
13, sendikalara ise yüzde 6 civarýnda
ve bu oranlar Avrupa ülkelerine göre
son derece düþüktür. Türkiyedeki iþ
kollarýnda erkeklerin yönetici,
kadýnlarýn ise yardýmcý konumda
bulunmaktadýr. Yörelere göre fark
gösterebilmekte, ancak ana sorunlar
ayný kalmaktadýr.
Kadýnlarýn eðitim olanaklarý
erkeklere oranla daha kýsýtlýdýr. Okuma
yazma bilmeyen erkekler vatani
görevlerini yaparken bu imkana
kavuþabildikleri halde kadýnlar için bu

Kadýnlarýn önemi ve deðerini
gösteren önemli bir gündür. Kadýn
önce sevgiyi, þefkati simgeler.
insanlýðýn annesidir. Koþulsuz
sevgiye sahiptir. Erkeðin
sivriliklerini törpüleyen, hayatýn
sertliðini yumuþatan ve insanlýðýn
ilk öðretmeni olarak gelecek
kuþaklarý yetiþtiren bir rolü olan
insandýr. Kadýnlarý baþýmýzýn
üstünde taþýmalýyýz.
Güngör Özyiðit, Psikolog
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"Kadýnýn 2. sýnýf vatandaþ olarak
görüldüðü ülkemizde, kadýnlarýn
hak ve eþitlik isteklerini yeniden
dile getirebildikleri, kadýn olmaktan
dolayý yaþadýklarý sorunlarýna
dikkat çekebildikleri bugün, bence
çok özel ve önemli bir gün. "
Belgin Tanaltay, Pazarlama Müdürü
söz konusu olmamaktadýr. Kadýnýn
toplum yaþamýna daha çok katkýda
bulunabilmesi için öncelikle eðitim
seviyesi yükseltilmelidir. Araþtýrmalar,
bebek ve anne ölümleri ile
doðurganlýkta annenin eðitiminin
önemli rol oynadýðýný göstermektedir.
Bu nedenle saðlýklý kuþaklarýn
yetiþmesi için de kadýnýn eðitimi
öncelikli konular arasýnda yer almalýdýr.
Kadýnýn eðitimi için de özellikle sivil
toplum örgütlerine önemli görevler
düþmektedir.
Ýsveç parlamentosunda kadýnlarýn
temsil oraný yüzde 43tür. Bakanlar
kurulunun da yüzde 55i kadýnlardan
oluþmaktadýr. Bugün ülkemizin içinde
bulunduðu durum, erkeklerin bu iþi
beceremediklerini göstermektedir. Bu
nedenle kadýnlarýn siyasette aktif rol
almalarý zorunluluk haline gelmiþtir.
Üniversite öðretim elemanlarýnýn
yüzde 33.1i, saðlýk sektöründe
çalýþanlarýn yüzde 65.6sý, avukatlarýn
yüzde 65.4ü, eðitim-öðretim
hizmetlerinde çalýþanlarýn yüzde 43.4ü
kadýndýr.
Türkiye, kadýnlarýn en çok þiddete

maruz kaldýðý ülkeler arasýnda yer
alýyor. Türkiyede kadýnlarýn yüzde
58i þiddete maruz kalýyor. Kadýnlar,
kendi evlerinde eþlerinden,
babalarýndan ya da erkek
kardeþlerinden þiddet görüyor.
Evliliklerinin ilk 3 yýlýnda üniversiteli
kadýnlarýn yüzde 73ü, gecekonduda
yaþayanlarýn yüzde 90ý þiddetle
tanýþýyor.
Türkiye, dayak konusunda yüzde
58lik oranla, Bangladeþ (yüzde 47),

Seneler önce, þu an ismini
hatýrlayamadýðým bir Ýtalyan kadýn
gazetecinin, kadýnlarýn yasam
standartlarýný saptamak üzere,
çeþitli ülkelere yaptýðý yolculuða
iliþkin bir kitabýný okumuþtum. Ýsmi
" woman never counts" idi. Yani
"kadýn sayýlmaz." Çok etkilemiþti o
kitap beni, gençliðimin o ilk
çaðlarýnda. Þaþýrmýþtým o zamana
kadar düþünmediðim, çevremde bir
örneðini görmediðim, kadýnlara
yapýlan haksýzlýklar, zulüm, yok
sayma karsýsýnda.8 Mart, Kadýnýn
adýný duyurmak, haklarýný savunmak
adýna çok hoþ çok sevindirici de,
gönül diliyor ki bu bir günle
kalmasýn, tüm seneye yayýlsýn.
Yaratan'ýn ayrým yapmadan, iki
büklüm olarak yarattýðý iki cinsten
diðerinin dünyasý olmaktan çýksýn
üzerinde rahatça dolaþtýðýmýz
Rüçhan Fide
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Etiyopya (yüzde 45), Hindistan (yüzde
40) ve Mýsýrýn (yüzde 34) önünde yer
alýyor. Kadýnlar için þiddetin merkezini
kendi evleri oluþturuyor. Kadýnlarý
kocalarý, babalarý ya da erkek kardeþleri
dövüyor veya öldürüyor.

"Kadýnlar bizim baþ tacýmýz.
Aslýnda senenin hergünü onlara
adanmalý. Kadýn - erkek bir elmanýn
iki yarýsý gibi birbirlerini
tamamlar.Onlarý üzmek için hiçbir
haklý sebebimiz olamaz. Tüm
Dünya kadýnlarýnýn hakettikleri
yaþama koþullarýna ulaþmalarýný
diliyorum."
Ali Rýza Tanaltay
Uzman Psikolog
Kadýnlarýn yüzde 79u fiziksel
þiddete, yüzde 52si sözel þiddete,
yüzde 29u duygusal þiddete, yüzde
18i ekonomik þiddette maruz kalýyor.
Türkiyede evliliklerinin ilk 3 yýlýnda
üniversiteli kadýnlarýn yüzde 73ü,
gecekonduda yaþayan kadýnlarýn yüzde
90ý þiddetle tanýþýyor. Kadýnlar, hukuki
alanda birçok haklarýný elde etmiþ
olmalarýna raðmen, hala eþlerine itaat
etmedikleri gerekçesiyle dayak yiyor,
eþlerinin tecavüzüne uðruyor.
Türkiyede erkeklerin yüzde 45i,
kadýnýn kendisine itaat etmemesi
halinde dövme hakký bulunduðuna
inanýrken, yüzde 23ü de eþine
tecavüz ediyor.
Son 1 yýlda karýsýný döven erkeklerin
sayýsý 1.5 milyona ulaþýrken, kadýnlarýn
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büyük çoðunluðu yemek piþirme,
temizlik yapma, çocuk bakma gibi
görevleri üstleniyor. Bu iþlerde
sorumluluk yüklenen erkeklerin oraný
ise yüzde 20lerde kalýyor.
Türkiyede kadýn olmanýn zorluk
derecesi, bölgelere göre deðiþiyor. Kent
ve kýrsal yaþamda kadýnlar arasý
eþitsizlik oraný oldukça yüksek. Doðu
ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde
19 ilde yapýlan araþtýrmada, kadýnlarýn
yüzde 45.8inin hiç eðitim almadýðý,
yüzde 4.3ünün ilkokul eðitimini yarýda

Kadýn... Kendi için ayrýlan günde
kendinden uzak yaþýyor, yaþamaya
mahkum ediliyor. Çocuklarýna,
erine saçýný süpürge etmeyi, görev
sayýyor, kabul ediyor... Bin ömürlük
meþakkati bir ömre sýðdýrarak
mucizeler yaratmaktaki maharetini
ne yazýk ki, hala kendi özgürlüðüne
çok görüyor... Sevince, insanca
coþkuya, neþeye yaban bakýyor.
Çünkü, yuvarlaðýn üstündeki bütün
kültürel ananeler ve toplumsal
alýþkanlýklar hukuki kanunlara
raðmen kadýnýn sesindeki,
yüreðindeki kutsal týnýyý
ölçemeyecek kadar iptidai bir
boyutta titreþiyor... Ýþin en dramatik
yaný ise yine toplumsal bir itilimle
kadýna takvimde ayrý bir gün tahsis
ediliyor..
Nadide Kýlýç,
Minyatür veTezhip Sanatçýsý
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býraktýðý, yüzde 33.5nin 5 yýllýk ilkokul
eðitimin tam alamadýðý; eðitim
alanlarýn yüzde 81inin ortaokul, yüzde
5.8inin lise, yüzde 2.6sýnýn da
yüksekokul mezunu olduðu
belirlenmiþtir.

Türkiye genelinde lise ve daha üstü
eðitimli 15-24 yaþ grubunda bulunan
kadýnlarýn yüzde 39.6sý iþsiz. Kentli
kadýnlarda bu oran yüzde 37.4, kýrsal
alandaki kadýnlarda yüzde 45.3.
Üniversite ve diðer yüksek eðitim

Ben de bazý hemcinslerim gibi belirlenmiþ günlerde belirli konularýn
ele alýnmasýný, sonra da sözünün edilmemesini pek anlamlý bulmuyorum.
Ama Hiç olmazsa bir gün kendimiz, sorunlarýmýz üzerine, topluca, hep
birlikte yoðunlaþalým diyorum. Kadýnlarýn kendi meseleleriyle ilgili
konuþmalarýnýn, bazýlarýnýn zannettiði gibi her zaman erkek düþmanlýðý
anlamýna gelmediðini anlatalým. Sadece babalarýndan, erkek
kardeþlerinden, kocalarýndan eziyet çekmiþ kadýnlarýn deðil, hayatýndaki
erkekler tarafýndan hep el üstünde tutulmuþ kadýnlarýn da, kadýn
sorunlarýyla yakýndan ilgilendiklerini gösterelim. Ýleride bir gün kadýn
ve erkek þaþmaz bir þekilde eþit olacaksa, bu þimdiki eþitsizliðin varlýðýnýn
kabul edilmesi ve sonra onun ortadan kalkmasý ile mümkün olacaktýr.
Öyleyse bu konuda þimdiden bir þeyler yapalým. Meselâ iþe, kocalarýmýzý
nasýl görmek istiyorsak, oðullarýmýzý öyle yetiþtirmekten baþlayabiliriz.
Gelinlerimizi, kocalarýmýzdan esirgediðimiz sýcak duygularý, manevi
gücü bol bol verdiðimiz oðullarýmýzý elimizden alacak, yetersiz, beceriksiz,
hazýra konmuþ gizli düþmanlar gibi görmekten vazgeçelim. Kocalarýmýzýn
annelerini ne yapsak da bizi sevmeyecek, beðenmeyecek, hatta
kýskanacak, arkadan aleyhimize dolaplar çevirecek ucubeler gibi
görmeyelim. Erkekleri öne sürerek arkadan birbirimizle kýyasýya
savaþmayalým. Kadýnlar zekidir, güçlüdür, her þeyi yapabilirler. Ama
erkekler için birbirlerini yýkmaya, didiklemeye o kadar zaman ve güç
harcýyorlar ki, binlerce yýlýn üzerlerine örttüðü onlarý gizleyen perdeyi
bir kenara fýrlatýp ayaða kalkacak gücü kendilerinde bulamýyorlar.
Kadýnlar için erkeklerden, çoluk çocuktan daha önemli bir þey yok mu
dünyada? Sevgi, varoluþ heyecaný sadece bu kadarla mý sýnýrlý onlar
için? Eðer kendi kendimize dirilirsek, erkeklerin bir kýsmý hariç,
çoðunluðunun bunu saygýyla karþýlayacaklarýndan eminim. Diðerlerine
de yolu gösteririz.
Özenç Kayserilioðlu
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kurumlarýnda toplam 53 bin 805
öðretim elemaný görev yaparken,
bunlardan 17 bin 828i kadýn. Kadýn
öðretim elemanlarýnýn tüm öðretim
elemanlarýna oraný yüzde 33.1.
Kadýn öðretim elemanlarýnýn yüzde
8.5i profesör, yüzde 6.5i doçent,
yüzde 10.7si yardýmcý doçent, yüzde
12.4ü de öðretim görevlisi. Diðer
kademelerde görevli kadýnlar ise
toplam öðretim elemanlarýnýn yüzde
61.9unu oluþturuyor. Akademik
personelin yüzde 33ünü oluþturan
kadýnlar; rektörlük, dekanlýk, bölüm
baþkanlýðý gibi yönetici kadrolarda da
yer alýyor.
Kadýnlarýn, sadece yüzde 29.7si
iþgücüne katýlýyor. Saðlýk sektöründe
çalýþanlarýn yüzde 65.6sýný, avukatlarýn
yüzde 65.4ünü, eðitim ve öðretim
hizmetlerinde çalýþanlarýn ise yüzde
43.4ünü kadýnlar oluþturuyor.
Kamudaki kadýnlarýn yüzde 37.2si ise
genel idari hizmetler sýnýfýnda çalýþýyor.
Kamuda çalýþan 100 kadýndan 57si,
24-35 yaþ grubunda yoðunlaþýyor ve
yüzde 44 ile ilk sýrayý lise mezunlarý
oluþturuyor. Ýkinci sýrayý yüzde 15.2
ile iki yýllýk yükseköðrenim mezunlarý
alýyor.
Kadýnlar, ilk olarak 1933 yýlýnda
belediye seçimlerinde seçme ve seçilme
hakký aldýlar. 1935 ara seçimleri,
kadýnlara seçme ve seçilme hakkýnýn
verildiði ilk seçim oldu. Bu dönemde
24 kadýn TBMMye girerken,
1939daki seçimlerde, 400 milletvekili
arasýnda 15 de kadýn yer aldý. Kadýnlara
seçme ve seçilme haklarýnýn verildiði
ilk ülkelerden olmasýna raðmen
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Türkiye, kadýnlarýn parlamentoda ve
karar mekanizmalarýnda temsil oraný
açýsýndan hala çok gerilerde yer alýyor.
TBMMdeki yüzde 2.6lýk kadýn
milletvekili oraný Ugandada yüzde
17.4, Güney Afrikada yüzde 25,
Meksikada yüzde 14, Ýsveçte 40.4,
Polonyada yüzde 13, Mozambikte
ise yüzde 25. Kadýnlar, bu haklarýný
Fransada 1944de, Ýtalyada 1945te,
Yunanistanda 1952de, Ýsviçrede ise
1971 yýlýnda elde etti.
Türkiye nüfusunun yarýsýný
oluþturan kadýnlarýn yüzde 65-70i sivil
iþgücü içinde yer alýyor. Çalýþabilir
kadýnlardan ancak üçte biri istihdam
edilebilirken, kadýn iþçiler en çok
tekstil, tarým ve gýda sektörleri ile
atölye ve ev iþlerinde çalýþýyor.
Toplam 5 milyon sigortalýnýn yüzde
12si (600 bin kadýn sigortalý) kadýn
iþçilerden oluþurken, toplam 2.5 milyon
sendikalý iþçinin yüzde 12si de (300
bin) kadýnlardan oluþuyor.
Dünya kadýnlarýnýn durumu da
Türkiyedekinden farklý deðil. Güney
Afrikada her 6 kadýndan biri, eþi
tarafýndan düzenli olarak tecavüze
uðruyor. Bu olaylarýn yüzde 46sýnda
erkek, çocuðuna da tacizde bulunuyor.
Pakistanda ev kadýnlarýnýn yüzde
99u, çalýþan kadýnlarýn yüzde 77si
kocalarýndan dayak yerken, Fransada
þiddete maruz kalan kadýnlarýn oraný
ise yüzde 95.
ABDde her yýl 4 bin kadýn
dövülerek yaþamýný yitiriyor, yýlda 4
milyon kadýn da eþinden dayak yiyor.
Ayný ülkede her 15 dakikada 1 kadýna
tecavüz ediliyor.
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KÖPRÜ
B

ir zamanlar, birbirine bitiþik
çiftliklerde yaþayan iki erkek
kardeþ vardý. Günlerden bir gün
bu iki kardeþ arasýnda bir anlaþmazlýk baþ
gösterdi. Ýki kardeþ arasýnda o zamana
deðin ilk kez görülen bu anlaþmazlýk,
giderek büyüdü ve kardeþler arasýnda
ayrýlýða neden oldu. Ýki kardeþ, birbirlerine

büyüyen bir uçuruma dönüþtü ve en
sonunda yerini, karþýlýklý kullanýlan hoþ
olmayan sözlere býraktý. Bunun
arkasýndan da beklenenler oldu ve
kardeþler arasýnda önce þiddetli bir kavga,
sonra da ürkütücü bir sessizlik yaþanmaya
baþladý. Bir sabah, bu iki kardeþten
büyüðünün kapýsýna bir usta geldi. Elinde

yalnýzca küsmekle kalmadýlar, yýllardýr
ortaklaþa kullandýklarý tarým makinelerine
deðin sahip olduklarý tüm araç gereçlerini
ve malvarlýklarýný da ayýrdýlar. Küçük bir
yanlýþ anlama sonucu baþlayan
anlaþmazlýðý izleyen ayrýlýk, giderek

büyük bir marangoz çantasý vardý. Ev
sahibinden "Yapýlacak ufak tefek bir
iþiniz varsa, size yardýmcý olmak isterim"
dedi."Elimden hemen her iþ gelir.
Birkaç gün çalýþýrým, iþi bitiririm."
Büyük kardeþin aklýna o an bir iþ geldi.
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"Evet, sana göre bir iþim var" dedi ve
küçük kardeþinin çiftliðini iþaret etti: "Þu
derenin karþýsýndaki çiftlik, komþumundur.
Daha doðrusu, benim küçük kardeþime
aittir o çiftlik. Geçen haftaya dek benim
çiftliðimle onun çiftliði arasýnda bir otlak
vardý. Sonra o, buldozeriyle oraya ýrmak
bendi yaptý ve þimdi aramýzda, otlak yerine,
çiftliklerimizi birbirinden ayýran bir dere
var." Ýþ isteyen adam, büyük kardeþin
söylediklerini dikkatle dinledikten sonra
sordu: "Benden ne yapmamý istiyorsunuz?"
dedi. Büyük kardeþ önce kuþkusunu, sonra
da kararýný açýkladý: "Kardeþim bunu, bana
acý vermek için yapmýþ olabilir" dedi.
Fakat bunlarý söyledikten sonra adamý
aldý, ahýrlarýn olduðu yere götürdü ve
duvarýn dibinde yýðýlý duran kütükleri
gösterdi:
"Senden, bu kütükleri kullanarak, iki
çiftlik arasýnda üç metre yükseklikte bir
çit yapmaný istiyorum" dedi. "Kaç gün
çalýþýrsan çalýþ, nasýl yaparsan yap ama
bana öyle bir çit yap ki, gözlerim
kardeþimin çiftliðini artýk görmek zorunda
kalmasýn."
Ýþ arayan usta, baþýný salladý: "Sanýrým
durumu anladým, efendim" dedi. "Þimdi
bana çivilerin, kazma küreðin yerini
gösterin ki hemen iþime baþlayayým."
Büyük kardeþ ustaya kazma, küreðin ve
çivilerin olduðu yeri gösterdikten sonra,
alýþveriþ yapmak için kasabaya gitti.
Usta ise, tüm gün boyunca ölçerek,
keserek, çalýþmaya koyuldu. Akþam güneþ
batarken o iþini bitirmiþ, çiftlik sahibi
büyük kardeþ ise alýþveriþini tamamlamýþ,
kasabadan dönüyordu.
Çiftliðe gelir gelmez ustanýn yaptýklarýna

baktý ve þaþkýnlýktan gözleri, yuvalarýndan
fýrlayacakmýþ gibi açýldý. Karþýsýnda,
yapýlmasýný istediði çit yoktu ama, derenin
bir yakasýndan öteki yakasýna uzanan
görkemli bir köprü vardý. kardeþinin
çiftliðinin topraðýna oturtulmuþ saðlam iki
ayak üzerinde, yanlarýndaki korkuluklarýna
varýncaya dek tüm ayrýntýlarýyla yapýlmýþ
ve tam anlamýyla "usta iþi" denilecek
kusursuzlukta bir köprü uzanýyordu.
Büyük kardeþ, hâlâ geçmeyen
þaþkýnlýðýyla bu köprüyü seyrederken,
karþýdan birinin geldiðini gördü. Dikkatle
baktýðýnda gelen kiþinin, komþusu, yani
küçük kardeþi olduðunu anladý. Kardeþi,
kollarýný iki yana açmýþ olarak köprünün
karþý ucundan kendisine doðru yürüyordu.
"Benim sana karþý yaptýðým bunca
haksýzlýða ve söylediðim bunca kötü
sözlere karþýn sen, bu köprüyü yaptýrarak
ne denli iyi ve ne denli büyük bir insan
olduðunu gösterdin" dedi aðabeyine.
"Þimdi bir büyüklük daha yap ve sen de
kollarýný açarak bana gel..." Köprünün iki
ucundan ortaya doðru yürüyen kardeþler,
köprünün ortasýnda biraraya geldiler ve
özlemle kucaklaþtýlar.
Büyük kardeþ bir ara, arkasýna
baktýðýnda, çantasýný toplayýp, oradan
ayrýlmakta olan ustayý gördü.
"Gitme, dur, bekle" diye seslendi ona.
"Sana yaptýracaðým birkaç iþ daha var,
çiftliðimde...
"Usta gülümsedi: "Ben buradaki iþimi
tamamladým, gitmem gerek" dedi
"Yapmam gereken daha birçok köprü
var.".
Köprüleri kurabilecek gücümüz hiç
eksik olmasýn.
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Ruhsal Þifa Nedir?
Medyumik kabiliyeti olan insanlarýn aracý olarak kullanýlarak,
üstün varlýklarýn iyileþtirici tesirlerinin
hastalara nakledilmesidir.

A

llah'a inanan ve insanlarý
gerçekten ayýrmadan seven her
insanýn kendisi bir þifa kaynaðýdýr aslýnda. Ama týbben iyileþmesi
mümkün olmayan veya çok zor olan
hastalýklarýn iyileþmesinde, çok basit
yöntemlerle rol oynayan kimseler þifacý
medyumlardýr. Bunlar aldýklarý üstün

nitelikli hayýrlý þifa tesirlerini, önce kendi
bedenlerinde baþkalarýnýn da rahatça
alabilecekleri hale getirirler, sonra verirler.
Esas þifanýn kaynaðý kendileri olmadýðý
için, bu medyumlar hizmetlerinin karþýlýðý
olarak bir ücret almazlar. Ama þifa yerinin
yaþamasýný ve düzenini saðlamak için,
hizmetlerini sürdürebilmek için, verebilen
(Sevgi Dünyasý Cilt 27 den)
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kiþilerden, verebilecekleri kadar baðýþ
kabul ederler. Þifacý medyumlarýn hacý,
hoca olmalarý, rahip olmalarý veya herhangi
bir insan olmalarý hiçbir þeyi deðiþtirmez,
yeter ki inançlý ve temiz düþünceli insanlar
olsunlar.
Nasýl ki, yeryüzünde bedenli insanlar
doðal kanunlara ve düzene göre hareket
etmek zorunda ise, bedensiz varlýklarýn da
kendilerine ait kanunlarý ve düzenleri
olmasý tabiidir. Þifa tesirleri gönderen
varlýklar, bu kanunlar ve düzenlerin izin
verdiði ölçüde kuvvetlerini yöneltirler ve
þifacý medyum sayesinde harekete
geçirirler. Bir insanýn bedensel veya ruhsal
hastalýðýna þifa gönderebilmek için, o
hastalýðýn niteliðine, çeþidine ve þiddet
derecesine en uygun karakterdeki tesiri
seçmek gerekir. Bu da teþhis ve ayýrým
yapabilen üstün bir zekânýn varlýðýnýn
delilidir.
Ayrýca bu tesirleri dünya maddesini,
insan bedenini idare eden fizik kanunlarla
birbirini bozmayacak þekilde uyum saðlayabilecek hale getirmesi de gerekmektedir. Yani þifacý medyumun bedeninden çýkan tesirlerin en etkili þekilde
yönlendirilme iþini de kontrol ve idare
etmektedir. Eðer bir insan için týbben þifasý mümkün deðildir deniyorsa, bu, týp
ve bilim bütün imkânlarýný kullanmýþ ve
tüketmiþ demek olur.
Böyle þifa bulmaz bir hasta ruhi tedavi
sonucunda tamamen iyileþirse, bu demektir
ki, bilinen tüm yöntemlerin üstünde bilen
bir irade vardýr. Bu bedenli bir insan
olmadýðýna göre, bedensiz bir ruhtur.
Þifa gönderen bedensiz varlýklar, her
ne kadar insandan daha çok þey biliyorlarsa
da, ne kadar iyi ve üstün varlýklar olsalar
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da, onlar arasýnda da tekâmül ve kiþilik
farklýlýklarý olabileceðini gözardý edemeyiz. Ruhsal alemdeki þifa kabýndan bir
avuç þifa alýp, doðrudan bize gönderiyor
deðildirler. Her birinin bilgi seviyesinin,
sevgi gücünün iþin içine katýldýðýný düþünecek olursak, gönderdikleri þifanýn
niteliðinin ve gücünün de deðiþik olacaðýný
göz önüne almalýyýz. Ayrýca onlar ne kadar yükselirlerse, Yaratan'ýn emirlerine o
denli þaþmazlýkla uyarlar, her durumda
onun iznini beklerler. Bunun için de
dünyadaki hastanýn dua ve niyaz etmesi,
ruhsal þifayý dilemesi, iznin verilmesini
beklemesi gerekir. Ruhsal þifa otomatik
olarak baþlamaz. Dünyada kendilerine
aracý olan kiþinin medyumluktaki tecrübesi
ve büyüklüðü, onun ruhsal ve düþünsel
geçirdiði safhalarý, iniþleri ve çýkýþlarý da
gönderdikleri tesirlerin niteliðinde rol
oynarlar. Bu nedenle ruhsal þifa yüzde yüz
baþarýlý sonuç verir diye bir kural yoktur.
Eðer yüz olaydan yirmisinde istenilen
sonuç elde edilmiþse, bu büyük bir baþarý
olarak deðerlendirilir. Önceden kimin
iyileþeceði, kimin iyileþmeyeceði hiç belli
olamaz. Bir insanýn bir rahatsýzlýðý hemen
iyileþebilirken, diðer insanýn ötekine
benzer ayný hastalýðý þifa bulmayabilir.
Veya bir insanýn felçli iki ayaðýndan birisi
tamamen iyileþirken, öteki hiçbir tesir
almayabilir. Bu da bize göstermektedir ki,
yukarýda bildiðimiz, mantýk yürüterek
göstermeye çalýþtýðýmýz, ruhsal þifanýn
oluþmasýnda rol oynayan etkenlerin
dýþýnda, bu tarz þifanýn nasýl yapýldýðýna
dair bilgilerimiz pek azdýr. Ancak
diyebiliriz ki, bütün hayýrlar, þifalar O'nun
yanýndadýr, O'ndandýr ve iyileþmesinde
hayýr olanlar iyileþirler.
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan

Geçen ay sizlere hayvan ruhlarýndan söz ederek,
hayvan türlerinin yaratýlmýþ olan en karmaþýðýndan
en basitine kadar dünyaya verecekleri bir enerjilerinin olduðundan
ve belli bir amaçla yaratýlmýþ olduklarýndan bahis etmiþ,
ölümden sonra bu hayvanlardan çýkan enerjinin, esasen
insanlarýnkinden baþka bir yere gönderildiðini söylemiþtik.
Bu ay bu konuya OLAY 50 ile devam ediyoruz

Sevgi Dünyasý
OLAY 50
(Öte alemdeki Adý Kimoye olan sujemin
hikayesidir)
Dr. N: Kimoye eðlenmek için ne
yapmayý seviyorsun?
S: Açýkça konuþmak gerekirse, ben
sessiz, içine kapanýk bir ruha sahibimdir.
Ýki þey yapmaktan hoþlanýrým. Bahçe
iþleriyle uðraþmayý ve grubumdan ayrý
olduðum zamanlarda hayvanlarla oynamayý severim.
Dr. N: Ruh dünyasýndaki bahçende
gerçekten bir þeyler yetiþtirebiliyor musun?
S: Enerji kullanarak canlý þeyler yaratmak buradaki en önemli egzersizlerden
birisidir.
Dr.N: Hayvanlarla nasýl oynadýðýndan
biraz bahis eder misin?
S: Bir köpeðim, kedim ve de atým var.
Bunlar benim geçmiþ yaþamýmdaki hayvanlarým.
Dr.N: Onlarý istediðinizde önünüzde
beliriyorlar mý hemen?
S: Hayýr, bizimle ayný yerde yaþamadýklarý için onlarý çaðýrmam gerekiyor.
Onlarýn olduðu yere ben gidemiyorum.
Hayvanlarla ilgili olan bir varlýk onlarý
bana getiriyor. Bu varlýklara biz iz süren
kiþi anlamýna gelen izci diyoruz.
Dr. N: Yani aynen bahçendeki bitkiler
gibi her hangi bir enerjiden yaratýlmamýþ
olan hayvanlarýný, bu izcinin bulup getirdiðini mi demek istiyorsun?
S: Kesinlikle evet.
Dr.N: Hayvanlarýn ruhlarý var mý
Kimoye?
S: Elbet ki var. Ancak farklý türlerde.
Dr.N: Ýnsan ve hayvan ruhlarý arasýndaki fark ne o halde?
S: Yaþayan varlýklarýn ruhlarý deðiþik
özelliklere sahiptir. Hayvan ruhlarý daha
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küçük enerji partiküllerine sahiptir. Hacimleri daha küçüktür ve insan ruhununki
kadar karmaþýk ve çok yönlü deðildir.
Dr.N: Baþka hangi farklar mevcuttur?
S: Ebat ve kapasite dýþýndaki ana farklýlýk, hayvan ruhlarýnýn egolarý tarafýndan
güdülenmediðidir. Onlarýn bizimkiler gibi
kimlik meseleleri yoktur. Ýnsanlar gibi,
çevrelerini kontrol etmek amacýyla
savaþmak yerine çevrelerini kabullenip
tam bir kaynaþma içine girerler. Onlardan
öðreneceðimiz çok þey var.
Dr.N: Hayvan ruhlarýnýn, öte alemde
kendilerine ait bir yerlerinin olduðundan
bahsettin. Ýzcinin yardýmýyla bile olsa,
onlarla nasýl iliþki kuruyorsun, o halde?
S: Onlarýn da yeryüzünde bizim gibi
duyumsal enerjileri var. Biz onlarýn fiziksel
mevcudiyetini paylaþýyoruz. Niçin zihinsel
mevcudiyetlerini de paylaþmayalým ki..
Dr.N: . Onlarýn bizim zeka enerjimize
göre farklý özellikte olduðunu söylemiþtin.
S: Bitkilerim de öyle fakat eðer arzu
edersem onlarýn eþliðini kabul etmeyebilirim de.
Dr.N: Köpeðinle oynadýðýndan söz
etmiþtin. Bir bitkinin enerjisi bir köpeðin
enerjisi olabilir mi?
S: Hayýr, her yaþam formunun kendine
has bir enerji düzeni vardýr. Bu enerji ayný
gezegende yaþayan baþka fiziksel formlarýn
enerji çizgisini aþamaz.
Dr. N: Bu, bir kedinin daha üst bir
yaþam formuna yükselemeyeceði ve
birinsanýn da bir kedi gibi daha düþük bir
forma indirgenemeyeceði anlamýna mý
geliyor?
S: Bu doðru. Enerji yaratýlýr ve belli
fiziksel ve zihinsel formlara verilir.
Dr.N: Bu neden böyle?
S: (gülüyor) Buradaki büyük tasarýmýn
ne olduðunu bilmiyorum ama tek bildiðim
þey ruh tiplerini birbirine karýþtýrmanýn
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uygun olmadýðýdýr.
Dr.N: Kendi ruh grubun gibi senin
hayvanlarýn ruh gruplarýný görüyor musun?
S: Söylediðim gibi, ben onlarýn yerlerine gidemiyorum. Bizim onlara gitmemiz için onlarýn bizi çaðýrmaya
ihtiyaçlarý yok. Bu alanlar hakkýnda fazla
bilgim yok. Ancak Ýzcim bana onlarýn
bulunduðu grubun toprak, hava ve su
gruplarý diye tabir edilen genel alanlarla
bölündüðünü söyledi
Dr.N: Onlar da birbirlerine bir þekilde
irtibatlandýrýlmýþlar mýdýr acaba?
S: Anladýðýma göre balinalar, yunuslar
ve foklar bir aradalar týpký kargalarýn
þahinlerle ayný yerde olduklarý gibi.
Hayvanlar genel türlerin aralarýnda bir
çeþit bað oluþturduðu bölgelerde birlikte
yaþýyorlar. Ve bunun hakkýnda fazla
bilgimiz yok.
Dr. N: yani?
S: Bilmemiz gerekseydi, bize söylenirdi
diye düþünüyorum.
Dr.N: Peki, þimdi eðlence zamanýnda
hayvanlarýnla oynadýðýn yere gelelim. Kurt
gibi vahþi bir hayvanýn olma ihtimali
olabilir miydi?
S: Kurt evcil olabilseydi evet.
Dr.N: Buna biraz daha açar mýsýn
Kimoye?
S: (Sujem konsantre olur þekilde kaþlarýný çattý) Hayvanlarla olan iliþkilerimizin bazý yönlerden bizim için üretken olmasý gerekir ki belirli yaþam formlarýyla
çalýþýrken motive olabilelim. Yeryüzündeki köpeðim burada inþa ettiðim evim ve
bahçemdeki ruhsal mülkiyetimde benimle
birlikte olabilir. Çünkü burada olmak onun
için doðal bir þey. O bana ait çünkü biz
birbirimize baðlý oyun arkadaþlarý gibiyiz.
Aramýzdaki sýcak sevgi ve saygý burada
yenileniyor. Bunda her ikimiz için de bir
güzellik gizli. Ýþte bundan dolayý buna
burada izin veriliyor.

Dr. N: Yeryüzünde evcilleþtirilmiþ bir
hayvanla vahþi olan arasýndaki farký söyleyebilir misin?
S: Söylediðim gibi, hayvan ruhlarý insan
ruhlarýna nazaran daha az karmaþýktýr.
Evcil olanlar ihtiyacýmýz olan sevgiyi ve
þefkati bize verebilirler. Vahþi hayvan
ruhlarý ise bu yönde yoðunlaþamazlar ve
bizi çok fazla anlayamazlar. Pek çoðu da
kýsýtlanamaz ve böyle yapýlmamalarý da
gerekir, çünkü ayný mekaný paylaþýyoruz
onlarla.
Dr. N: Vahþi hayvanlarla ilgili olarak
daha fazla özgürlüðe ihtiyaç olduðunu
düþünüyor musun?
S: Belki, ancak yaþayan varlýklarýn
ruhlarý, özellikle de bizlerin ifade özgürlüðüne ihtiyacý vardýr. Evcilleþtirilmiþ
bir hayvanla beraber olan insan ruhlarý,
baþka insanlarla sevgi, þefkat ve korunma
alýþveriþi karþýlýðýnda bað kurabilmeleri
için özgürlüklerinden fedakarlýk yapmaya
istekli hale gelirler.
Dr. N: Kimoye, evcil hayvanlarýn sanki
yeryüzündeki insanlara hizmet etmek amacýyla yaratýlmýþ olduklarýný söylüyorsun.
S: Bu her iki taraf için de yararlý olan
bir iliþkidir. Yeryüzünde hayvanlarý seven
bizler onlarla en küçük þekilde bile anlaþabiliriz. Ruh dünyasýna geri döndüðümüzde ve onlarý orada yeniden gördüðümüzde bu daha da belirgin bir hale gelir.
DR.N: Ruh dünyasýndaki herkes senin
düþündüðün gibi mi düþünüyor hayvanlar
hakkýnda?
S. Pek çoðunda, benim hayvanlarýma
olan sevgim yok. Hayvan enerjileriyle
iliþki kurma niyetinde hiç olmayan bazý
arkadaþlarým var burada. Onlar boþ zamanlarýnda baþka aktivitelerle uðraþýyorlar.
Hayvan izcisi ruh dünyasýnýn uzmanlarýndandýr. Bu varlýklar hayvanat bahçesi
görevlileri gibi deðildirler. Sujelerimden
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birine ki bu kiþi ruh dünyasýnda bu tarz
bir uzmanlýk yapmýþtý, eski köpeðim
Sokratý sormuþtum. Sokrat bizimle on
beþ yýl yaþamýþtý. Bu sujeme, ruh dünyasýndaki enerjiyle evler, bahçeler inþa
edebildiðimize göre, köpeðimin ruhunu
nasýl çaðýrabileceðimi sormuþtum.
Bana aynen aþaðýdaki cevaplarý
vermiþti:
Enerji yaratmada ileri seviyede iseniz,
bunu yapabilirsiniz. Ancak bu kabiliyete
sahip olsanýz bile köpeðiniz bir profesyonelin sizin için yapabileceði kadar
gerçek olmayabilir. Hayvan izcisinin iz
sürme ve Sokratla birlikte ölmemiþ olan
enerjinin kývýlcýmýný bulma kabiliyeti
vardýr. Böyle bir uzman varlýk bu enerjiyi
kullanarak köpeðinizi aynen yeryüzünde
bildiðiniz gibi yeniden yaratabilir. Köpeðiniz de sizi bilecek ve ne zaman arzu
ederseniz sizinle oynamaya gelecektir.
Görülüyor ki, Hayvan izcisi diye tabir
edilen uzman varlýklar daha aþaðý formdaki
varlýklarýn öz enerjilerinden, o varlýklarýn
kendilerini yeniden inþa edebiliyorlar. Bu
uzman varlýklarýn gezegenimizde yaþayan
hayvanlara karþý büyük sevgisinden dolayý
onlarý ruh dünyasýnda kazanma arzusu
içinde olduklarýný anlýyorum.
Geçmiþ yaþamlarýmýzdan hayvanlarla
aramýzdaki iliþkilerden doðmuþ karmik
baðlar bulunmaktadýr. Hayvan Ýzcilerinin
de varlýðý bu nedenledir. Bir baþka sujem
bu hayatýnda koyu bir hayvan haklarý koruyucucu ve 16. y.y.da Avusturyada baþlayan geçmiþ yaþamlarýndan bu güne deðin
kendini hayvanlarýn acý çekmemelerine
adamýþ olan bir kiþi. Genç bir Avusturyalý
çocuk olarak yaþadýðý yýllarda ineklerin
ve domuzlarýn pazarda satýlmalarý için
kesilmelerinden sorumlu imiþ. Bu onda
travmatik anýlar býrakmýþ. Bu sujem,
þimdiki hayatýndaki tüm hayvanlara
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çocuklarým diye hitap ediyor. Boþ
zamanlarýný (öte alemdeki dahil olmak
üzere)hep hayvanlarla geçiriyor. Ayrýca
öte alemde onlarýn bilinçleriyle ilgili
algýlamasýný arttýrmak üzere çalýþmalar
yapýyor.
Az önce Olay 50deki sujem Kimoye
de bana benzer bir þey anlatmýþtý. Seanslardan birinde bana þöyle dedi: Programlanmýþ hayvan enerjisinin olduðu bir
alana giriyorum. Bunu deneyimlemek,
onlarýn nasýl hissettiklerini anlamama
yardýmcý oluyor. Böylece yeryüzünde
yaþayan hayvanlarla ilgili içgörüm
geliþiyor. Her iki sujem için de öte alemdeki boþ vakitlerini hayvanlarýyla oynayarak geçirmeleri, birer eðlence olduðu
kadar öðretici de olduðu bir gerçek.
Transformasyon Alaný
Uzun eðitim süreçleri boyunca ruhlar,
özel bölümlerde, pek çok sanat dalý üstünde
de çalýþma yapmaktadýrlar. Pek çok ruh
kendilerini ilgilendiren sanat dallarýnda
çalýþmaktadýrlar. Bu konuda zaten tecrübeleri olan ruhlar ise var olan yeteneklerini
geliþtirmektedirler. Bu özel bölümlerde
adeta bir transformasyona uðramaktadýrlar.
Transformasyon alaný sadece hayvanlarýn enerjisine girmeye izin vermekle
sýnýrlý bir yer deðildir. Burada ruhlar
kendilerine yakýn bulduklarý her hangi bir
objeyi canlandýrabilirler. Yeryüzünde
yaþayan veya artýk yaþamayan tüm varlýklarýn enerji özlerini yakalayabilmek için
pek çok maddeyle kaynaþmalarý gerekmektedir. Bu ateþ, gaz ve sývý olabilir. O
halde bir olabilmek için tümüyle þekilsiz
bir duruma da gelebilirler.
(Gelecek Ay, Transformasyon
Alanýnýn ruhu nasýl güçlendirdiðini Olay
51 ile anlatacaðýz.)
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ÝÞ YAPMAK
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ternberg, Penn ve
Matt adýndaki iki
öðrencisi hakkýnda
önemli bir olay anlatýr: Penn,
Ya l e Ü n i v e r s i t e s i  n e
baþvuran öðrencilerin en
zeki ve en yaratýcýlarýndan
biriydi. Ancak Penn ile ilgili
bir sorun vardý. Çünkü Penn
kendisinin müstesna bir öðrenci olduðunu düþünüyordu. Hattâ bu nedenle bir
profesör onu inanýlmaz
derecede kibirli olarak
tanýmlamýþtý. Çünkü tüm
yeteneklerine raðmen Penn
insanlar ile birlikte çalýþmak
istememekteydi. Penn
okullarýndan harikulade bir
baþarý ile mezun olmuþ ve
kendi alanýnda aranan bir
insan haline gelmiþti. Öyle
ki, en iyi þirketler ona iþ
teklifi götürmüþ ve henüz
iþin baþýnda olmasýna
raðmen ilk tercih edilen o
olmuþtu.
Ancak Pennin kibiri gün
geçtikçe daha da ortaya çýkmaya baþlamýþ ve sonunda
Pennin iþ hayatý yalnýzca
tek bir iþ teklifi ile sonuçlanmýþtý.
Penn ile ayný bölümden
mezun, ancak okul hayatýnda onun kadar baþarýlý
olamayan bir baþka Yale

Daniel Goleman
Çeviren: Nelda Bayraktar

Geçen ay entelektüel
potansiyelimiz ne olursa
olsun belli bir iþi iyi
yapabilmenin o daldaki
uzmanlýk bilgisi ve pratik
yeteneklerle ilgili
olduðunu ve teknik
alandaki idarecileri öne
çýkaran þeyin teknik
bilgileri deðil, insanlarla
nasýl iletiþim kurduklarý ve
onlarý nasýl idare ettikleri
olduðunu örnekleriyle
anlatmýþtýk. Böylece belli
bir dereceye kadar
uzmanlýðýn, aynen IQ
gibi, iþe yaradýðýný ancak
iþ mükemmelliðe gelince
daha farklý unsurlar
gerekli olduðunu
vurgulamýþtýk. Bu ay
konumuza devam
ediyoruz

öðrencisi Matt ise çalýþtýðý
kiþilere çok iyi uyum saðlayan ve bu insanlar tarafýndan sevilen biriydi.
Bundan dolayý Matt, ilk
iþinde iki yýl çalýþýp ayrýlan
Pennin aksine, sekiz iþ
görüþmesi ve yedi iþ teklifi
ile kendi alanýnda büyük
baþarýlara imza atmýþtý.
Pennin sahip olmadýðý
ancak Mattin sahip olduðu
bir þey vardý: Duygusal
Zekâ
Duygusal zekâ yeteneði,
bilme ve kavrama yetenekleri ile birlikte çalýþýr. En
baþarýlýlar her ikisine de
sahip olanlardýr. Ýþiniz ne
kadar zor ve karmaþýk ise
duygusal zekânýzýn önemi
de o denli artar. Öyle ki, bu
yeteneklere gelebilecek
herhangi bir zarar, kiþinin
mesleki hünerlerini sergilemesini ya da zihnen verimli
olmasýný engelleyecektir. Bir
aile þirketinin baþýna, 65
milyon Dolarý iþletmesi için,
aileden olmayan bir idareci
getirilmiþti. Bu idarecinin
bilinen güçlükleri nasýl idare
edeceðini öðrenmek üzere
bir araþtýrmacý bu kiþiyle
görüþmek üzere görevlendirildi. Görüþme sonucunda
bu idarecinin çok zeki
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olduðunu, uluslararasý bir
þirketin CEOsu ve hattâ bir
ülkenin baþkaný olabileceðini öðrendi. Ancak bu
görüþme sýrasýnda konu bu
idarecinin bir önceki iþinden
neden ayrýldýðýna geldi.
Ýdareci kendisinden düþük
seviyedeki çalýþanlarýn kendi
emirlerine karþý geldiði ve
þirketin performansýnýn
düþüklüðünden baþkalarýný
sorumlu tutmak nedeni ile
kovulmuþtu.
Araþtýrmacý bunun onun
için halâ duygusal bir engel
olduðunu söyledi. Konuþurken suratýnýn kýpkýrmýzý
olduðunu ve ellerini hareket
ettirmeye baþladýðýný, kýsacasý alt üst olduðunu anlattý.
Sonradan açýða çýktý ki,
þirketin sahibi olan yeni
patronu ayný nedenler ile
onu her sabah eleþtirmiþti.
O ise özellikle uzun süre
þirkette çalýþmýþ düþük
performanslý insanlara karþý
gelmemeye devam etmiþti.
Çünkü bunu yapmak onun
için çok zordu. Bilinen bu
güçlükleri aþamadýðý için
baþarýsýz olmuþtu.
Kýsacasý kontrol dýþý
duygular zeki insanlarý
aptallaþtýrabilir. Amerikan
Express Finans Müdür
Yardýmcýsý Doug Lennickin
dediði gibi Baþarý için sahip
olmanýz gereken yetenek
zihin gücüdür ama insanlar

yeteneklerinden tam verim
alabilmek için duygusal
zekâya ihtiyaç duyarlar.
Ýnsanlardan tam verim
alamamamýzýn nedeni
duygusal zekâ yeteneðinin
yetersizliðidir.
BÜYÜK FARK
Çoðu Amerikan erkeðinin televizyon karþýsýna
geçtiði bir Süper Bowling
Pazar günüydü. New
Yorktan Detroite giden
uçaðýn iki saat gecikmiþ
olmasý özellikle baþta iþ
adamlarý olmak üzere tüm
yolcularý gerginleþtirmiþti.
Sonunda Detroite vardýklarýnda nedeni belirsiz bir
rampa sorunu ile uçak
havaalanýna 10 km uzaklýkta durmuþ ve geç kalmanýn çileden çýkardýðý yolcular havaalanýna yürüyerek
varmak için ayaklanmýþlardý.
O sýrada yolculardan biri
dahili telefon sistemine
ulaþtý. Ancak herkesin yerine
oturmasýný ve uçaðýn yoluna
devam ederek apron kapýsýna ulaþmasýný nasýl saðlayabilirdi ki?
Sert bir þekilde olmaksýzýn Kanunlar yerlerinize
oturduðunuz takdirde uçaðýn
kapýya doðru hareket edeceðini söylemektedir dedi.
Hattâ þarký söyler gibi yumuþak bir ses tonu ile san-
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ki affedilebilir bir yaramazlýk yapmýþ sevimli bir
çocuða þakacý bir uyarý
yaparmýþ gibi Ayakta
duruyorsunuz! dedi.
Bu herkesi güldürdü ve
yolcular uçak kapýya ulaþýncaya kadar yerlerine
oturdular. Tüm bu yaþananlara raðmen uçaktan inen
yolcular beklenmedik þekilde mutlu bir haldeydiler.
Ýnsan iliþkilerinde yeterlilikteki bu büyük fark,
zihin ve kalp arasýnda gizlidir. Teknik olarak ifade
edersek akýl ile duygular
arasýndadýr. Çözümleyici
bakýþ açýsý veya mesleki
hüner gibi yetenekler,
tamamen akýl ile ilgilidirler. Düþünce ile hisleri birleþtiren ise duygusal yetenektir.
Tüm duygusal yetenekler herhangi bir güçlük olduðunda dahi hislerimiz ile var
olurlar. Bu bir bilgisayarýn
bir insanýn yaptýklarýný
yapabilmesiyle keskin bir
zýtlýk oluþturur.
Pekala otomatik bir
bilgisayar sesi de Kanunlar
yerlerinize oturduðunuz
takdirde uçaðýn kapýya
doðru hareket edeceðini
söylemektedir diyebilirdi.
Ancak bu resmi bilgisayar
sesi hiçbir zaman yolcular
üzerinde etkili olamazdý.
Belki insanlar emirlere uyan
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bir robot gibi isteksizce
yerlerine otururlardý ama
asla nezaketli bir tavýr almazlardý. Bu yüzden anonsu
yapan bayan yolcunun tam
anlamýyla doðru duygulara
hitap ettiðini, bu duygusal
hitabýn yalnýzca insana özgü
olduðunu ve özellikle
bilgisayarlarýn bunu henüz
baþaramadýklarýný söyleyebiliriz.
Ýletiþimden yeteneði
kaldýrdýðýmýzý düþünelim.
Örneðin ben bunlarý yazarken bilgisayar programýmdan yazdýklarýmdaki
yazým hatalarýný bulmasýný
isteyebilirim ancak yazdýklarýmdaki duygusal gücü,
tutkuyu ve yazdýklarýmýn
okuyucular üzerindeki
etkisini deðerlendirmesini
isteyemem. Bunlar gibi,
iletiþimin can alýcý noktalarý
ve verimli olmasýný saðlayan
unsurlar da duygusal zekâya
baðlýdýr. Ýzleyenlerin tepkilerini ölçme ve konuþmanýn izleyiciler üzerinde
duygusal bir etki býrakmasý
da buna baðlýdýr.
En inandýrýcý ve etkileyici konuþmalar akla hitap
ettiði gibi kalbe de hitap
edenlerdir. Bu sýký düþünce
ve duygu birliði beyindeki
yollarýn çokluðu, nöronlarýn beyin bölümleri ile baðlantýsý ve ön beyinin arkasýnda bulunan beynin idare
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ve karar merkezi olan duygularýmýzý kontrol eden bölüm ile ilgilidir.
Ýþte bu can alýcý baðlantýya herhangi bir zarar
gelmesi zihinsel yeteneklere dokunulmasa bile, insanýn
duygusal yetersizliðine
neden olacaktýr. Baþka bir
deyiþle IQ testi gibi ölçütlerde baþarýlý olan insanlar,
bu þekilde duygusal zekâ
gerektiren yeteneklerinde
eksik kalýrlar. Bu insanlar
hayatta ve iþ yaþamýnda her
ne kadar IQlarý yüksek olsa
da, anlatýlan bayan yolcunun
olayý gibi duygusal zekâ
gerektiren olaylarda baþarýlý
olamazlar. Yetenekler arasýndaki zihinsel ve duygusal
zekâ farký ayný zamanda
insan beyninin de farkýný
yansýtmaktadýr.
DUYGUSAL
YETENEK
Duygusal yetenek, iþ
yaþamýnda da önemli bir yeri
olan, duygusal zekâdan elde
edilmiþ bir yetenektir. Bayan
yolcunun yapmýþ olduðu
davranýþý ele alalým. Baþkalarýnýn istenilen þekilde
karþýlýk verdiði olayda,
insanlar üzerindeki etkisi
mükemmeldi ve en önemlisi
duygusal yeteneðe sahipti.
Bu yeteneðin en önemli iki
unsuru vardýr: Karþýdaki
kiþinin hislerini anlaya-

bilmek ve bu hisleri en iyi
þekilde idare edebilmek.
Kýsacasý empati ve sosyal
yeteneklerdir.
Duygusal zekâmýz; kendinin farkýnda olmak, motivasyon, kendini kontrol
edebilmek, empati ve insan
iliþkilerine uyum saðlayabilmek gibi önemli beþ yapý
taþýnýn öðrenilebilir yeteneklerimizce uygulanmasýna
karar verir.
Duygusal yeteneklerimiz
bu yapý taþlarýný iþ hayatýna
ne kadar dökebildiðimizi
gösterir. Örneðin, müþterileri
memnun etmek de empati
üzerine kurulmuþ bir duygusal yetenektir. Ayný þekilde güvenirlilik de kendini
kontrol edebilme veya duygularý idare edebilme üzerine kurulmuþ bir yetenektir. Müþteri hizmeti ve güvenirlilik, insanlarý iþ yaþamlarýnda önemli kýlan
yeteneklerdir.
Kýsaca duygusal zekâda
baþarýlý olmak bir insanýn iþ
yaþamý için duygusal
yeteneklerini kullanabileceðini garanti etmez. Sadece
bu duygusal yeteneði
öðrenebileceklerini anlatýr.
Örneðin bir insan oldukça
empatik olabilir ancak bu
empati yeteneðini müþteri
memnuniyeti, uçuþ koordinatörü ya da farklý takým iþlerinde kullanamayabilir.
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Ayný þekilde müzikte çok iyi
nota veren, þan dersleri almýþ
ve muhteþem bir opera tenoru olmuþ birini düþünelim.
Þan dersleri almasaydý,
opera kariyeri olamayacaktý.
Örneðin Pavarotti tüm
yeteneðine raðmen bu yönde
yetiþemeyecekti.
Duygusal yetenekleri,
her biri daha temel bir duygusal zekâ kapasitesi olarak
gruplayalým. Bu yetenekler
iþ yaþamýnda baþarýlý
olabilmek için bu gruplama
ile hayati bir önem taþýyacaktýr.
Eðer baþkalarýný ikna
etmek veya onlara ilham
vermek, takým iþlerinde yol
göstermek veya deðiþimi
kolaylaþtýrmak gibi sosyal
yeteneklerde eksiklerse,
kendilerinin farkýnda
olamýyorlar, özgüven ve
iradesizliklerine ilgisiz
kalýyorlarsa bu tamamen
onlarýn kuvvetsizliklerinden
kaynaklandýðýný gösterir.
1.Tablo duygusal zekânýn
beþ boyutu ile yirmi beþ duygusal yeteneðin arasýndaki
iliþkiyi göstermektedir.
Hiçbirimiz bu ölçütlerde
mükemmel deðiliz. Hepimiz
inanýlmaz derecede bir
kuvvet ve sýnýr çizelgesine
sahibiz. Ancak, þunu iyi
görmeliyiz ki, önemli bir
performans için gerekli olan
þeyler, sahip olduðumuz

yetenekler kadar kuvvetli
olmamýzý gerektirir. En az
altý tane ya da fazlasý yeteneðe sahip isek kuvvetlerimiz bu beþ duygusal zekâ
alanýna yayýlmalýdýr. Kýsacasý baþarý için çok yolumuz
var.
Bu duygusal zekâ bölümleri:
Baðýmsýz: Her biri tek
tek iþ performansýna yardýmcý olur.
Birbirine baðlý: Her biri
birbirini güçlü bir etki ile
belli bir mesafede çeker
Hiyerarþik: Duygusal
zekâ bölümleri birbirleri
üzerine kurulmuþtur. Örneðin kiþinin kendisinin
farkýnda olmasýnýn, kendini kontrol edebilme ve empatinin dönüm noktasý olmasý; kendini kontrol edebilmenin ve kendinin farkýnda olmanýn motivasyona baðlý olmasý gibi... Ýþ yaþamýnda bu dört yapý taþýnýn
hepsi sosyal yeteneklere
baðlýdýr.
Gerekli ama yeterli
deðil: Bir kiþinin duygusal
zekâ temeli olmasý, o kiþinin
iþbirliði yapma veya liderlik
gibi yeteneklerini geliþtireceði ya da bu yetenekleri
sergileyeceði anlamýna
gelmez. Çalýþma hali ya da
kiþinin iþine olan ilgisi de
y e t e n e k l e r i n i b e l i r t i r.
Genel: Genel liste,
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uygulanabilir büyüklükteki
iþleri gösterir. Deðiþik iþler
deðiþik yetenekler gerektirir.
Bu liste gücümüzü keþfetmemizi ve desteklemek
istediðimiz yeteneklerimizi
kesin olarak belirlememizi
saðlamaktadýr.
TABLO 1
Duygusal yeteneklerimizin iskeleti
Kiþisel Yeterlilikler
Bu yeterlilikler kendimizi nasýl yönettiðimizi
belirler
Kendinin farkýnda
olma
Kiþinin kendi iç yapýsýný,
seçeneklerini, kaynaklarýný
ve sezgilerini bilmesi
Duygusal Bilinç: Kiþinin
duygularýný ve tepkilerini
anlamasý
Kendini takdir edebilme:
Kiþinin gücünü ve sýnýrlarýný
bilmesi
Özgüven: Kiþinin yeteneklerinin ve kendi deðerinin farkýnda olmasý
Kendini düzenleme
Kiþinin iç yapýsýný, tepkilerini ve kaynaklarýný
yönetmesi
Oto-kontrol: Yýkýcý duygu ve tepkileri kontrol
edebilmek
Dürüstlük: Doðruluk ve
dürüstlüðü belirlemek

40
Vicdaný dürüstlük için
kullanma: Kendi yaptýklarýnýn sorumluluðunu almak
Uyum saðlama: Deðiþimi
kabullenmekte esnek olmak
Yenilikçi olma: Yeni
fikirlere, yaklaþýmlara ve
bilgilere açýk olmak
Motivasyon
Hedeflere ulaþmayý
kolaylaþtýran, kiþiye yol
gösteren duygusal eðilimler
Baþarýya ulaþmak: Mükemmeli yakalamak ve
kendini geliþtirmek için çabalamak
Kesin karar: hedeflere
ulaþmak için çalýþmaya
kesin karar vermek
Baþlamak için hazýr olmak: Fýrsatlarý deðerlendirmek için hazýr olmak
Ýyimserlik: Engellere ve
tersliklere raðmen yýlmadan
hedeflere ulaþmak için
gayret etmek
Sosyal Yeterlilikler
Bu yeterlilikler insan
iliþkilerinin nasýl idare
edileceði ile ilgilidir.
Empati
Baþkalarýnýn duygularýnýn, ihtiyaçlarýnýn ve üzüntülerinin farkýnda olmak
Baþkalarýný anlamak:
Baþkalarýnýn hislerini ve
bakýþ açýlarýný anlamak,
üzüntülerine ilgi göstermek
Baþkalarýný geliþtirmek:
Baþkalarýnýn ihtiyaçlarýna
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yardýmcý olmak ve yeteneklerini tam olarak belirlemelerine yardým etmek
Hizmette çevre þartlarýna uymak: Müþterilerin
ihtiyaçlarýný fark etmek,
güvenlerini kazanmak
Çeþitliliði hareketlendirmek: Fýrsatlarý çeþitli
insanlara yönlendirmek
Durumlarýn farkýnda
olmak: Ýnsanlarýn o anki
duygularýný anlamak ve
iliþkilerini güçlendirmek
S o s y a l Ye t e n e k l e r
Baþkalarýnýn etkileyici
karþýlýklarýna uyum saðlama
Etki: Ýkna edici taktikler
uygulama
Ýletiþim: Karþýdakini
dikkatle dinlemek ve ikna
edici mesajlar vermek
Anlaþmazlýklarý çözümleme: Anlaþmazlýklarýn
üstesinden gelip çözümlemek
Liderlik: Kiþilere ve
gruplara yol göstermek,
ilham vermek
Deðiþimi baþlatmak:
deðiþimi baþlatmak ve idare
etmek
Ýliþkileri geliþtirmek:
Ýnsanlar ile iliþkileri
geliþtirmek
Beraber çalýþmak ve
iþbirliðinde bulunmak:
Ortak hedefler için baþkalarý ile birlikte çalýþmak
Ortak yetenekler: Ortak
hedefler için ortak güç
birliði yapmak

EN ÝYÝSÝ:
OLANI BEKLEMEK
Farklý yetenekler
insanlarýn farklý iþlerde
üstün olmalarýný saðlar.
Örneðin, Mavi Haç Saðlýk
Sigorta Bölümünde, baþarýlý müþteri servisi elemanlarý en iyi derecede otokontrole, dürüstlüðe ve
empatiye sahipler. Baþarýlý
bir yönetici olmak için de,
otokontrol, dürüstlük ve
empatinin yaný sýra hizmeti
de kusursuz yönetmek
gerekir.
Yeteneklerinde baþarýlý
olmasý için bir kiþinin baþarý seviyesini yükseltmesi
gerekir. Çoðu büyük organizasyonlarda üst düzey
yetkililer orta derece
yöneticilerden daha yüksek baþarýda idareci olmalýdýrlar. Ancak bazý alanlar
kendilerine özel yetenek
gerektirirler. En iyi hasta
bakýcýlarýn tolerans sahibi
olmalarý, bankacýlarýn
müþterilerin güvenlerine
saygý göstermeleri, okul
müdürlerinin öðretmenler
ve velilerden onay almasý
gibi. Internal Revenue
Servisindeki en iyi vergi
toplayýcýlarý sadece sayma
iþleminde deðil ayný zamanda sosyal yeteneklerinde de çok güçlüdürler.
Hukuk bürolarý arasýnda,
gerekli olan gücün en azýný
kullanmak deðerli bir
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kabiliyet kabul edilir.
Ayrýca, önemli yetenekler
çeþitli þirketler için çok
önemlidir. Her þirket ve her
iþ alaný kendi duygusal
çevresine sahiptir ve
çalýþanlara en çok uyum
saðlayan özellik devamlý
deðiþmektir.
Bazý özellikler bir yana,
yaklaþýk 300 deðiþik þirketsponsor ortaklýðý gösteriyor
ki, dünya üzerindeki iþlere
göre baþarýlý olmanýn yolu
akýl yeteneðinden çok
duygusal yetenekten geçmektedir. Çoðu çalýþanýn
dediði gibi Yýldýzlarý
durdurabilmek için gerekli
olan yetenek duygusal zekâ
ise þaþýrmamalý. Ama
bilim adamlarýnýn ve teknik
alanda uzmanlaþmýþ kiþilerin arasýnda bile seviye
olarak sýnýflandýrýlýrsa
üçüncü sýrada düþünce,
ikinci sýrada etki etmekteki
yetenek ve birinci sýrada
baþarýya ilerlemek gelir.
Çok zeki olmak; etki
kabiliyeti ve baþkalarýný
ikna etme gücü ve de hedeflerine ulaþmak için disiplinli olmak gibi özellikleri olmadan bir bilim
adamýnýn alanýnda en üst
noktaya gelmesi mümkün
deðildir. Çok tembel bir
zeki belki de tüm cevaplarý aklýnda tutabilir ama
bunlarý baþkalarý önemsemedikçe hiçbir deðeri olamaz!

Çoðunlukla baþlýðý
Mühendis Danýþma Birliði
olan teknolojinin tekno-
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lojisini ele alalým. Bu zeki,
sorunlarý çözümleyen
insanlar tehlikeye düþmüþ
projeleri hayata yeniden
kazandýrmak isteyen firmalar tarafýndan el üstünde
tutulurlar.
Deðerleri o kadar
yüksektir ki, yýllýk raporlarda onlarý memurlar ile
birlikte yazarlar. Peki ya bu
teknoloji adamlarýný bu
kadar özel kýlan nedir? Bu
tür þirketlerde genelde
herkes zekidir. Peki ya
onlarýn farkýnýn beyinleri
deðil de duygusal zekâlarý
olmasýnýn nedeni ne?Bu
onlarýn baþkalarýný dinleme,
etkileme, birlikte çalýþma
ve insanlarý motive edip en
iyi þekilde iþ birliði yapabilme yetenekleri mi?
Emin olun çoðu insan
duygusal zekâlarýndaki
eksikliklere raðmen iyi
yerlere gelmiþlerdir. Bu iþ
yaþamýnýn bir gerçeðidir.
Ancak iþ yaþamý daha karmaþýk ve birlikte çalýþmayý
gerektiren bir hal aldýðýnda durum bir yarýþ þeklini
alýr.
Yeni bir iþ yerinde bazý
konularda esnek olmanýn
önemi ile, takýmlar ve güçlü
müþteri hizmetleri için de
bu duygusal yetenekler
gereklidir. Ýþ hayatýnda ve
dünyanýn her yerinde en
iyiye ulaþmak için duygusal
yetenek büyük önem
kazanmýþtýr.
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MUCÝZELER
Zehra Ýskender

B

u ay sizinle mucize üstünde
sohbet etmek istiyorum. Mucize üstünde düþündüðüm
zaman insaný þaþýrtan, ayný
zamanda þaþýrtýrken sevindiren olaylar,
durumlar aklýma geliyor. Mutlak gazetelerde okumuþsunuzdur, televizyon
kanallarýnda seyredip dinlemiþ de olabilirsiniz. Türkiyenin deðiþmez kaderi
gibi tarihe geçecek göçük felaketlerinden
günler sonra kurtarýlan insanlarýn
öykülerini .. Bu öyküler, haber olarak

mucizenin üstüne basa basa verilir. Son
günlerdeki haberlerde mucizenin adý
Muhammeddi. Bayram günü Konyadaki
apartman göçüðünün altýndan 132 saat
sonra çýkartýlan on dört yaþýndaki çocuk...
Kurtarýldýktan üç beþ dakika sonra
sedye ile hastaneye kaldýrýlýrken, þaþýrtýcý
bir sakinlik içindeydi. Etrafýndaki insanlara merak etmeyin ben iyiyim diye
sesleniyordu. Evet... mucize diye haber
yapýlan Muhammedle konuþuldukça
farkýnda olmasa da mucizeyi an be an
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kendisinin gerçekleþtirdiði ortaya çýkýyor;
çok susadým diyor. Su içmek için istedim susuzluðumu, unutmak için kendimi
denizde, kumsalda, su kenarýnda hayal
ettim. Dýþarýdakiler bana ulaþacaklar nasýl
olsa, kurtarýrlar diye düþündüm diyor.
Ýþte bu sözlerle Muhammedi göçük
altýndan kurtaran mucizenin formülü ortaya çýkýyor; iyimserlik, düþünce gücünü
gerektiðinde ve tam zamanýnda fark
edebilmek, düþünce ve hayal etme gücünü
birleþtirmek. Mucize için bunlar yeterli
midir? Bence yetmez, baþka ruhsal, fiziksel ve mantýklý verilere, yeteneklere de
ihtiyaç var. Muhammedin gösterdiði
sakinlik, belki de en önemli meziyet gibi
gözüme çarptý. Sakinlik; telaþsýz olmak,
insaný nahoþ olaya karþý daha güçlü ve etkin durma haline yükseltiyor.
Nedir bu etkin durma haline yükselme?
Diyecek olursanýz,
Felaket ne denli büyük olursa olsun,
sanki olaðan þartlarýn içindeymiþiz gibi
hissettiðimiz ve olayý öyle kabul ettiðimiz anda ruhsal dinginliðimize sahip çýkarýz. Ruhsal dinginliðimizi ise duygu ve
düþüncelerimizi ayný noktada birleþtirip
dengeleyebildiðimiz zaman kazanýrýz. Bu,
hangi durum ve þartlarda bulunursak
bulunalým, kendimize güvenmektir.
Kendimize güvendiðimiz kadar günün
yirmi dört saatinin her dakikasýnda
olaylarýn deðiþip geliþebileceðini
kabullenip bilmektir. Bu bilinç, aslýnda
zamanýn her an sürpriz olaylarla dolu
olduðunu bilip, hissetmekten ileri geliyor. Hayatý olduðu gibi kabullenmeyi,
þartlara göre en ideal tavrý alabilme
becerisini de geliþtirmemizi saðlýyor.
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Çünkü etkin durma haline yükselmek için
bu þarttýr. Bu bilgiye ve olgunluða ulaþmak
ise yaþýmýz, konumumuz ne olursa olsun,
olaylarý gözlemlemek, yaþamýn içindeki
etkilerini çözebilecek bir düþünce mantýk
kabiliyetine ulaþmaktýr. Bu bilinç içsel
hissetmek, sezmek þeklinde de olabilir.
Bu nedenle olaylara karþý etkin durma
haline yükselmek bizi ne denli þaþýrtýrsa
þaþýrtsýn, mucizenin içindeki insan için
çok normal ve olaðan bir haldir. Ýyimserliðin kendini bilmenin, kendi deðerini
görmenin etkisi yatýyor. En güzel tezahürü
olarak da en zor durumun mutlak en kolay atlatacaðýna ve bunun en kýsa sürede
olacaðýna inanmayý da unutmamak gerekir. Çünkü Dünyanýn neresinde olursa
olsun insan hayatý ne kadar deðerlidir deðil
mi?. Büyük felaketler, büyük ve etkin
yardýmlarýn ve kurtarma eylemlerinin de
o r t a y a ç ý k m a s ý n a s e b e p o l u r l a r.
Ancak Muhammedin 132 saat göçük
altýnda yaþatan unsurlarýn içinde, ruhsal
bir kanunu çok iyi uygulamasý, iyimserliði,
sabrý, tevekkülü baston yapýp yaþamasý
yatýyor. Göçük altýndaki bütün ihtiyaçlarýný ve zorluklarýný tahayyül etme kabiliyetiyle çözebilmesini de unutmamak
gerekiyor. Belki de iyimserliðine, sabrýna
olayda sakinlik içinde durmasýnýn karþýlýðýný Yaratanýn yardým elini uzatmasýyla almadý mý? Felaketten sað çýkmak için
direnmenin ödülü hayatta kalmak deðil
midir? Mucize diye gördüðümüz bu olay,
aslýnda Yaratanýn ruhsal bir kanununun
kullanýmýndan baþka bir þey deðildir. Þunu
unutmamalýyýz ki bu kanunu kullanmak
hepimiz için hak. Unutmamalýyýz ki birimize hak olan hepimize haktýr.

.......... Açýk Kitap
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üyük Ýnisiyeler adlý eser ilk kez 1889 yýlýnda Paris'te basýlmýþ ve bugüne
kadar Rusca dahil birçok lisana tercüme edilmiþtir. Tüm dünyada 1.000.000
adet satýldýðý ve 4-5 milyon kiþi tarafýndan okunduðu tahmin edilmektedir.
Bu eser, yazarýn deney ve yaþam gözlemlerinin ürünüdür Kendisince
bu çalýþma gerçeðin ve ilerlemenin yanlýþ deðerlendirilmesine karþý bir protestodur.
Büyük inisiyeler kitabý çaðlar boyunca insanoðlunun yeryüzünde sürdürdüðü
yaþamý ve ruh konusu üzerindeki araþtýrmalarýný yansýtmaktadýr. Bu kitap yaþamýn
arkasýndaki motivasyonu, insanoðlunun dinsel çabalarýný, medeniyetlerin iniþ ve
çýkýþlarýný, bütün bunlarýn günümüzdeki önemlerini anlatmaktadýr. Bu eserin sayfalarý
içinde okuyucu, yaratýcý insan kiþiliðindeki derin ruhsal tecrübelere þahit olmakta ve
bu hazzý yaþamaktadýr. Bu canlýlýk, bu tazelik, bu haz Büyük Ýnisiyeler kitabýnýn
günümüze kadar canlýlýðýný sürdürmesini saðlamýþtýr.
Eduardo Schure 21 Ocak 1841'de Fransa'nýn katedrali ile ünlü Strasburg þehrinde
doðmuþtur. Küçük yaþtan itibaren Fizik alemde yaþadýðý olaylar, kendi deyimiyle iç
alemde vizyonlarýn uyanmasýna sebep olmuþtur. Ýlk uyanýþ 10 yaþýnda iken annesinin
ölümünü takiben olmuþtur : Eski bir binanýn duvarýndaki peri, cüce, þeytan Fresklerini
seyrederken baþka bir aleme geçtiðini hissetmiþtir.
Bu olaydan sonra görünmeyen alemin sonsuz derinliði Schure'yi sýk sýk Strasburg
Katedraline çekmiþtir. Katedralin ihtiþamý, sessizliði, huþu veren müziði, mum ýþýðý
ve buhur kokusu ile iç huzura ulaþtýðýný hissetmiþtir. Bu ruhsal deneyimlerinde vecd
halinde iken ruh aleminin gözlerinin önüne açýldýðýnda þahit olmuþtur.
Gece birgün katedralin bir galerisinde oturup Cennetin Semavi Gülünü simgeleyen
bir pembe gül vitrayýndan sýzan ýþýðý seyrederken muhteþem bir hale içinde yükselen
Ýsanýn þeklini görmüþtür. O anda katedralin, insanlarýn çevresindeki tüm dünyevi
þeylerin yokolduðunu hissetmiþtir. O andan itibaren kaderinin ilahi aleme hizmet
etmekle baðlantýlý olduðunu anlamýþtýr.
Ruhsal deneyimlerinin yanýsýra Schure Strasburg Üniversitesinde Hukuk eðitimini
tamamlamýþ, ancak hiçbir zaman bir hukukçu olarak çalýþmamýþtýr.
Bu klasik Yunan güzeline duyduðu hayranlýk ve derin sevgi, Schure'yi kendi iç
alemine ulaþma imkanýný saðlamýþtýr. Margherita Albana görünmez alemle çok yakýn
iliþki içinde idi. Bu iliþkinin kökeninde yakýn bir süre önce kaybettiði çocuðunun
üzüntüsü vardý.
Ýtalyada tanýþtýðý, hayatýnda önemli bir yer tutan Margherita Albana Mignaty ile
yaptýðý geniþ sohbetler Schure'nin ruhsal algýlama gücünü geliþtirmiþ ve derinleþtirmiþtir.

Eduardo
Shure ve
Büyük
Ýnisiyeler

Schure'ye göre Margherita'nýn içinde daðlarý
hareket ettirebilecek bir cevher (spirit), ruhlarý
uyandýracak ve canlandýracak bir sevgi, yakýcý
bir ýþýk saçan yüce bir ilham kaynaðý vardý.
Bir keresinde Schure Margherita'ya insanlýðýn
geçmiþi, unutulmuþ yönleri hakkýnda nasýl
böylesine ayrýntýlý bilgi edinebildiðini sorduðunda
þu cevabý almýþtýr. Bir konunun derinliklerine
inmeði istediðimde bir kenara çekilip kendimi
odama kapatýrým ve kendimden kendime (Benden
Bana ) ilham yoluyla bildiririm.
Ýþte Margherita Albana Mignaty'nin bu
ilhamlarý ile Büyük Ýnisiyeler kitabý hazýrlanmýþtýr
ve tabii ki, bu büyük kitap ona ithaf olunmuþtur.
Schure 1925'de bir eserinde önsözde þöyle demektedir:
Yýllar önce Empedokles üzerinde çalýþýrken, her sabah kütüphaneye giderdim.
Bu yer benim için çok güzel bir meditasyon mekaný oluyordu.
Beni Empedokles'e çeken, insanoðlunun duygusal yaþamýnda kendini hissettiren
öte alemin elem verici bilmecesi olmuþtur. Ve bu muamma tüm insanlýk için
düþünüldüðünde ürkütücü bir manzara ortaya çýkmaktadýr. Ýnsan soyunun menþei
nedir? Nereden gelip nereye gitmektedir? Evrenin görünen kaosunun arkasýnda
muhteþem ahengi saðlayan kozmik güçlerle insan nasýl bir iliþki içindedir?
Tehlike çanlarý çalan çamura bulanmýþ çaðýmýzda, materyalizmin yoðun karanlýðý
altýnda görünen ile görünmeyen, maddi ile manevi alemler arasýndaki baðýn düzenlenmesi
hiç mi hiç düþünülmemektedir. Buna raðmen insanlýðýn tarihçesi incelendiðinde,
herþeye gücü yeten Öte alemin çalýþmalarýnýn insanlýk üzerinde ne denli etkin olduðu
görülmektedir.
Kayýp cennet ile karanlýða saplanmýþ dünya arasýnda köprü kurmak için muhtelif
dinler arasýnda bir zincir oluþturmak, Helenizm ve Hrýstiyanlýðýn özündeki birliði
yeniden düzenlemek, Doðu ile Batýnýn tüm gelenek ve görenekleri bir kez daha
uzlaþtýrmak gerekli deðil miydi?
Kütüphanede bu düþünceler içinde iken birdenbire dünyanýn sýnýrlarýnýn geniþlediðini
ve ufuklarýn ötesinde uzandýðýný hissettim. Bir anda þimþek gibi bir ýþýðýn bir dinin
kurucusundan bir diðerine aktýðýný gördüm. Rama, Krishna, Hermes, Musa, Orpheus,
Pythagoras, Plato ve Ýsa diye andýðýmýz büyük kiþilerin homojen bir grup olarak
önümde belirdiklerine þahit oldum. Onlardan ölümsüz Kelamýn (Kelam içinde var olan
herþeyin esas cevherin mevcut olduðu titreþen ve dalgalanan bir enerji olarak tasavvur
edilmektedir.) tesirini aldým. Bu ulularla ahenk içinde olmak, yaradýlýþta varolan kelamý
duyabilmek, tarihsel bir gerçek olarak ilhamý kabul etmek demekti.
Acaba bu ýþýk vizyonu, þuurun bu aný, dünya ile semavi alemi ayýran uçuruma bir
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köprü teþkil edebilir miydi? Bu düþünce önümde yepyeni bir ufuk açtý ve Margherita
Albana Mignaty'nin ilhamlarýyla Büyük Ýnisiyeler ortaya çýktý.
Bugün Büyük Ýnisiyeler de insanlýðýn spritüel yaþamýnýn ayrýntýlarýný okuyan bir
kiþi kitabýn kolaylýkla ve süratle yazýldýðýný zannedebilir. Ancak gerçek böyle deðildir.
Bu çalýþma Schure'ye büyük zevk vermiþ ancak çok büyük bir güç sarfettirmiþtir.
Ruhsal aleme geçiþler devamlý bir iç mücadele gerektirmiþ ve kitabý yazma iþlemi
ancak 10 yýlda tamamlanabilmiþtir.
Schure 19. yüzyýlda yaygýnlaþan maddecilik konusunda þöyle söylemektedir:
Bilim yalnýzca fizik ve madde alemi ile ilgilenmektedir. Ahlak kavramý ise insan
düþüncesindeki egemenliðini kaybetmiþtir. Din de artýk sosyal yaþama hakim
olamamaktadýr. Çünkü o artýk inanma duygusu yaymamaktadýr.
Diðer yönden yaptýðý gözlemler Schure'ye geçici menfaatleri nedeniyle Kilisenin
itibarýný kaybettiðini göstermekteydi. Ýnanç ve sevginin yerini dinsel þüpheciliðe
býraktýðýný gözledi ve birçok düþünürde Hrýstiyanlýða karþý bir anlayýþýn doðduðunu
gördü.
Schure'ye büyük ilgi duyulmasýnýn nedeni, o devrin Fransýz edebiyatýnýn devlerinin
spritüel alemi ve oradan gelecek ilhamlarý reddetmeleri nedeniyle Schure'ye karþý
aldýklarý cephe olmuþtur. Schure gözlemlerinin bir baþka yönünü de þöyle özetlemiþtir:
Sanat ve edebiyat kutsal niteliðini kaybetmiþtir. Gençlerimizin çoðunluðu Naturalizm
(Tabiatçýlýk) dedikleri, aslýnda tabiatýn güzel ismini rezil eden, sistemli bir þekilde ruh
ve spirit'i (cevheri) inkar eden yeni bir akýmla ilgilenmektedir.
Schure, spirit kavramý üzerinde yeni bir deðerlendirme yapýlmadýðý, bilim, sanat
ve dine yepyeni bir bakýþ getirilmediði takdirde 19. yüzyýl insanýnýn yok olacaðýna,
ruhsal faaliyetlerinin körleneceðine ve spiritüel melekelerinin ciddi þekilde
zayýflayacaðýna inanmakta idi.
1887 sonbaharýnda Schure Margherita'yý kaybetti. Margherita Schure'ye miras
olarak lambasýný, lirini ve meþalesini býrakmýþtý. Schure bir rüyasýnda lambanýn
Margherita'nýn spiritüel ýþýðýný, lirin ruhsal melodisini ve meþalenin de aþkýnýn ölmez
alevini temsil ettiðini öðrendi. Bu miraslar Schure'ye eserin tamamlanmasý için büyük
bir güç kaynaðý oldu. Margherita'nýn ölümünden iki yýl sonra Büyük Ýnisiyeler ilk
baskýsýný yaptý, ithafýnda bu eserin Margherita'sýz ortaya çýkamayacaðý belirtildi.
Kitabýn ilk baskýsý basýn tarafýndan soðuk bir sessizlik ile karþýlandý. Kitaptaki
Fikirler Üniversiteler ve Kilise tarafýndan güvensizlikle karþýlandý. Fakat bu, kitabýn
baþarýsýný engellemedi. Buna raðmen gitgide artan bir hýzla baský sayýsý çoðaldý.
Dünyanýn beþ kýtasýndan Schure'ye mektuplar yaðmaya baþladý.
Schure'ye göre eserin tutulmasýndaki tek neden eserin bilim ile dini uzlaþtýrmaða
çalýþmasýdýr. Çünkü bilim ile din karþýtlýðý medeniyetimizin temellerini sarsmakta ve
bizleri en kötü afetlerle karþý karþýya býrakmaktadýr. Bu karþýtlar ancak görünen ile
görünmeyen dünyalarý birleþtirebilecek müþterek bir görüþ ile kaldýrýlabilir. Ancak
ruhun ölümsüzlüðü konusunda saðlanacak ruhun ölümsüzlüðü konusunda uzlaþma
dünya yaþamýnýn temeli olabilir. Ancak bu anlayýþ dinleri birbirleriyle baðdaþtýrabilir
ve tüm insanlarý kardeþliðini saðlayabilir .
Schure, Richard Wagner'in müzikal oyunlarý aracýlýðý ile efsanevi mistik karakterler
ile iliþkisini keþfetmiþ, Margherita Albana Mignaty kanalý ile Büyük Ýnisiyeler eseri
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için ilham ve iç görüþler elde etmiþtir. Bunlarý takiben Rudolf Steiner ile tanýþmýþtýr.
(Rudolf Steiner 1861-1925 yýllarý arasýnda yaþamýþ bir Alman filozoftur. 1913'te
Antroposophie adýyla bir din sistemi kurmuþtur. Yarý mistik sayýlabilecek anlayýþýný
yaymaya çalýþmýþ ve çevresine spiritüel düþüncenin kültürünü vermiþtir.) Schure,
kitaplarýnda ruhsal yapýlarýný tariflediði karakterlere yakýn bir kiþiliði Rudolf Steiner'de
bulmuþtur. Schure ile Steiner 1906 yýlýnda Steiner'in Spiritüel bilgiler üzerine verdiði
bir dizi konferans sýrasýnda tanýþmýþlar.
Schure tanýþma anýnýn þöyle anlatmaktadýr:
Ýlk anda kendimi bir inisiye'nin önünde hissettim. Uzun süreden beri geçmiþ
inisiyelerin ruhlarý arasýnda yaþamýþ, onlarý anlatmaya çalýþmýþtým. En sonunda Fizik
alemde onlardan biri önümde duruyordu. Gözgöze geldiðimiz an karþýmdaki kiþinin
yaþamýmda çok önemli bir rol oynayacaðýný anladým.
Schur Steiner'in anlatýmlarý ile spiritüel alemi en ince ayrýntýlarýna kadar görmüþ
ve hissetmiþtir. 1907'de Steiner Schure'nin bir tiyatro eserini kendi yorumlarýný da
katarak yönetmiþtir. Bu anlatým þeklinin esere çok daha müspet bir ifade verdiðini
Schure de kabul etmiþtir.
Gene Steiner 1909'da Schure'nin bir baþka oyunu kendi ifadesiyle sahneye koymuþtur.
Büyük Ýnisiyelerin Almanca'ya tercümesi 1909 yýlýnda yapýlmýþ ve bu tercümenin
önsözünü Rudolf Steiner yazmýþtýr. Önsözünde þöyle demektedir:
Schure, spiritüel kültürün geleceðine inanmaktadýr. Schure eserinde herþeyin derinine
inen, arka yüzlerine bakan, insanlýðýn tekamülü için emekler sarfetmiþ olan Büyük
Ýnisiyelerden bahsetmektedir. Ama Krishna, Hermes, Pythagoras ve Plato'nun ruhsal
görevlerini izlemekte ve onlarýn Christ'te birleþmelerini göstermektedir.
Schure'nin kitabýndan akan ýþýk bugünün yaþamý için gereken gücü saðlamakta ve
ruhsal kaynaklara tutunmak isteyenleri aydýnlatmaktadýr. Zamanýmýzýn dinsel ihtiyaçlarýný
araþtýranlar bu eserden çok fayda göreceklerdir.
Eser dinin özünün inisiyasyon veya aydýnlanma kavramýndan ayrýlamayacaðýný
tarihsel olarak ispatlamaktadýr. Din insanýn tabii bir ihitiyacýdýr. Dinsiz olarak
yaþayabileceðini zanneden bir ruh kendini aldatýr. Bu ihtiyaç yalnýzca tekamülün en
üst düzeyine eriþmiþ spiritüel alemin habercileri ile karþýlanmaktadýr. Din en basit
gönüllere bile en yüksek gerçekleri ilham edebilmektedir.
Schure dinin büyük kurucularýný en yüce inisiyeler olarak görmekte ve insanlýðýn
dinsel geliþimini kökünden itibaren ele almaktadýr. Ýnitasyonun niteliðini kiþi ancak
büyük dinsel olaylarýn içine girdikçe anlayacaktýr.
Bugün insanýn anlayabileceði bilginin sýnýrlarý hakkýnda çok konuþmalar
yapýlmaktadýr. Ýnsan aklýnýn ve anlayýþýnýn belirli bir sýnýrý geçemiyeceði için bazý
þeylerin ondan saklanmasý gerektiði söylenmektedir. Gelecekte insan, anlayýþýnýn
sýnýrlarýnýn kendisini tekamül ettirecek düzeye kadar geniþlediðine þahit olacaktýr.
Ýnsan içinde saklý duran bilgi kapasitesini geliþtirdiði zaman bilinmez olarak gözüken
þeyler bilgi aleminin içine girecektir. Ýnsan bilgi kapasitesini geniþletip gizli bilgilere
eriþince Büyük Ýnisiyelerin beklediði yola girecektir. Schure'nin bu kitabý iþte bu yolu
bulmak için en güzel rehberdir. Eðer insanlara, halen ruhlarýnda yaþayan geçmiþin
spiritüel izlerinin spiritüel içyapýlarýndan kaynaklandýðý inandýrýlýrsa, bugün de insanlar
bu gücü tanýmak ve de kazanmak için çalýþacaklardýr.
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Bugün spiritüel yaþamý derinlemesine inceleyen bir kiþi materyalizmden sýyrýldýðý
zaman spiritüel yaþamýn kaynaklarýnýn önünde açýldýðýný görecektir. Bunu açýkça
gözleyen bir kiþi materyalizmin geçici hevesine kapýlmayacaktýr. Kiþi günümüzde
kültürün tek yönlü tesir altýnda kalmasý nedeniyle materyalizmin geliþtiðini anlayacaktýr.
Bu kiþi ayný zamanda spiritüel çaðýn doðuþuna da þahit olacaktýr.
Schure'nin bu eserinde yaklaþan bu spiritüel çaðýn en güçlü belirtilerini görmekte
ve yazarý da, bu çaðýn doðuþunda cesaretle adým atanlardan biri olarak takdirle
izlemekteyiz. Büyük Ýnisiyelerin ruhlarýndan doðan güç Schure'ye bu eseri cesurca ve
özgürce yazma imkanýn ve þevkini vermiþtir.
(Schure'ye ve Stenir'e göre: Spirit: Maddeyi kaplayan ve kendiini kohezyon adhezyon,
çekme, itme, manyetik alan radyasyon þeklinde belli eden evrensel esastýr (enerjidir).
Ruh gibi ilahi, evrensel esastýr, ancak titreþimi daha aþaðý deðerdedir. Hayat enerjisi
(Vital Life Force) spiritin tezahürü ile birleþince yaþam baþlamaktadýr. Spirit bir
titreþimsel enerjidir ve titreþim miktarý maddenin yapýsýný belirler. Ruh(Soul): Ýnsaný
dolduran Ýlahi cevher, Evrensel Akýldýr (Zekadýr). Evrende tek bir Ruh vardýr ve O da
Tanrý'nýnkidir. Her canlýda bu evrensel Ruhun ayrýlmaz bir parçasý vardýr. Bu parça
insanýn ruhudur ve Evrensel Ruhtan ayrýlamaz. Ruh Hayat Enerjisine eþlik eden Ýlahi
Þuurdur. Her insan bu Evrensel Ruh gücüyle diðer ölümlülere baðlanmýþtýr.)
Büyük Ýnisiyeleri geniþ bir þekilde anlatan Schure insanlýðýn gözlerini tarih boyunca
kendilerine ilhamlar verilen büyük rehberlerine çevirtmekte, bu düþüncelere özlemle
gözlerini kaldýrmýþ kiþilerin gönüllerine hitap etmektedir. Eserdeki fikirler insanýn
varoluþ bilmecesini çözmesine yardýmcý olabilecektir.
Schure kitabýndaki Christ ile ilgili bölümün eserin en zayýf kýsmý olduðunu belirtmiþtir.
Bunu, Rudolf Steiner'in Mistik gerçek olarak Hýristiyanlýk adlý eserini Fransýzca'ya
tercüme ederken farketmiþtir.
Schure Steiner'in bu kitabý ile dünya tekamülünde Christ'in önemini, O'nun ezoterik
öðretisinin derinliðini ve yaptýðý iþlerin büyüklüðünü anlamýþ ve insanlýk tarihi içindeki
yerini tespit etmiþtir. Schure Steiner'in birçok eserini ve bilhassa Spirit Bilimi adlý
eserini okuyarak þunu idrak ettiðini yazmýþtýr:
Christ Kutsal Kelam'ýn tezahürü olarak görünmektedir. Steiner Christ'i insan
tekamülünün merkezi olarak yerleþtirmiþtir. Kutsal Kelam, Christ, yaratýlýþtan beri
insanlýðýn üstünde mevcuttur. O kendini, daha sonra geleceklerin tekamülü için derece
derece insanlara yaklaþtýrmýþtýr. O, Krishna, Buda, Hermes, Musa gibi peygamberleri
aydýnlatmýþ ve kendini tam anlamýyla Nasýralý Ýsa olarak enkarne olduðunda göstermiþtir.
Bu inanç Spirit Bilimi diye anýlacak yeni bilim ile açýklanacak ve desteklenecektir.
Bu bilim sebep ve neticelerden hareket ederek her olgunun arkasýnda yataný bulacak,
görünenden görünmeyene, maddeden maneviye yükselecektir. Bu bilim inisiyasyon
öðretisi ile ruh ve spirit dünyalarýn algýlanmasý için gerekli imijinasyon, ilham ve sezgi
merkezlerini terbiye edip geliþtirecektir.Sanat da ilham yoluyla bu bilimin ve evrensel
dinin tercümaný, yol göstericisi, öðreticisi, bilgi ve doðruluk yayýcýsý olacaktýr.
Ýþte Schure eserinde bu kehanetinin gerçekleþmesi için kendi desteðini ortaya
koymuþtur. O, sonsuz cevherin ýþýðýnda günümüz insanýnýn özünün bilgisi tekamülü
ve kaderi için sarf edeceði sonsuz gayreti anlatan bir öncüdür.

