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Sevgili Dostlar
sayý ile dergimiz 424. kez yayýnlanmýþ
B uoluyor.
36 yýldýr devam eden bir dergi için

424 sayýsý çok deðildir. Bu sene tamamlanýnca
432. sayýyý bulacaðýz. Sizlere bu kadar aydýr
hizmet edebilmek bizim için mutluluktur. Bunun
daha devam etmesini, çoðalmasýný istiyoruz.
Hayat devam ediyor. Ýþte yeni bir seçim daha
geliyor, belediye seçimleri. Belediyeye gelecek
yöneticilerin bilgili ve iþ bilir olmasý en büyük
dileðimizdir. Akýllý, kültürlü, bilgili olabilir de, iþten anlamamasý, iþ bilir
olmamasý büyük kayýptýr. Çünkü belediye baþkanlýðý kültür, bilgi iþi deðil,
orasý kanun yapma, söylenenlere el kaldýrma yeri deðil, iþ yapabilme, iþ
baþarma ve kiþileri iþte iyi kullanabilme yeridir. Bu ayrý bir yetenektir.
Belediye baþkaný seçeceðimiz kiþinin daha önce neyi yaptýðýný, hangi iþi
baþarýyla yürüttüðünü bilmemiz gerekir; yoksa herhangi bir iþi baþarýyla
tamamlayamamýþ bir kiþiye neyi teslim edebilir, onun memurlarýn elinde
oyuncak olmayacaðýna nasýl güvenebiliriz ki? Bütün iþlerin yatmasýný, üst
üste birikmesini, þikâyetlerin göðe kadar yükselmesini istemiyorsak, üzerine
aldýðý iþleri yüzüne gözüne bulaþtýrmamýþ, iþleri çýkmaza sürüklemeyecek,
bir sürü problem yaratmayacak iþ tecrübesi olan bir kiþiyi seçmeliyiz.
Bu yazýyý okuduðunuzda seçimlerin sonu çoktan belirlenmiþ olacaktýr.
Ýnþallah dilediðimiz gibi bir kiþi baþkan olarak seçilir. Yoksa dileklerimizin
ve yazýmýzýn bir dahaki seçimlerde iþe yaramasýný bekleyeceðiz demektir.
Zaman her þeyi gösterecektir.
En Derin Sevgilerimle
Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU

Örnek Olmak,
Örnek Vermek
Dr. Refet Kayserilioðlu

Ö

rnek olmak, özellikle çocuðun
önünde örneklik göstermek,
nasihatten, öðütten ve anlatýmdan daha önemlidir. Çünkü çocuðun örnek görmesi, o konunun ola-

bilirliðine, yapýlabilirliðine ikna
olmasýna yol açar. Konuyu anlatýrýz,
izah ederiz, yapýlýnca nasýl olur, bunlarý söyleriz. Bu sözler örneðini göstermedikçe fazla bir þey ifade etmez
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ona. Örnek olmak, bir yýðýn nasihatten,
izahtan önemlidir.
Örnek, yaþam tarzý ve davranýþlarla
verildiði gibi, bir konuyu izah etmek,
bir sorunu çözümlemeye yardým etmek
için de verilebilir. Hangi konuda örnek
verilecekse, verecek kiþinin o konunun
can alacak noktalarýný iyi bilmesi, onu
bir kere anlatmýþ olmasý, konusuna
hakim olmasý, dikkat çekilmesi gerekli
yerleri iyice göstermesi, önemli
noktalarý iyi belirtmesi gerekir.
Konusunu iyi bilmeyen kiþinin örnek
vermeye kalkmasý gerçekten gülünç
olur; o zaman verilen örnek konuyu
anlatmaz, aksine düþünceleri baþka
yönlere çeker. Bir örnekle birçok þey
gösterilebilir; örneði iyi seçmek bu
yüzden önemlidir.
Örnekler, aslýnda konunun görsel
bir özetidir. Bu yüzden örneðin karýþýk
olmamasý, anlaþýlýr olmasý, basit
olmasý, konuyu gerçekten özetlemesi
önemlidir. Konu kýsa cümlelerle
özetlenmelidir. Önce ya da sonra
detaylar, açýklamalar okunarak
anlaþýlabilir, ama örneði gören önceden
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konuyu az çok anlayabilmelidir.
Göze hitap edecek örneklerin çok
canlý olmasý, ilk bakýþta bir þeyler
söylemesi gerekir. Ýyi bir resmi dikkatle
inceleyen, konu hakkýndaki bilinmesi
gereken ayrýntýlarý görmüþ, anlamýþ
olmalýdýr.
Burada dikkat edilecek husus, gözün
bütün ayrýntýlarý, iþin ince noktalarýný
bir anda görebildiðidir. Konuyu iyi
bilmeyenin, bütün ayrýntýlarýný
görmeyenin vereceði görsel örnekler,
resimler, karikatürler baþarýlý olamaz.
Baþarýlý bir görsel özet, görenlerin bir
anda konuyu anlamalarýný, iþin püf
noktalarýný görmelerini saðlar. Bu da
ancak konuyu çok iyi bilen bir kiþinin,
bütün ayrýntýlarý deðilse bile, çoðunu
o görsel özette belirtmesiyle mümkün
olur. Görsel örnek verecek kiþinin
konusunu çok iyi bilmesinin yanýnda,
bunu göze hitap edecek þekilde
özetleyebilme yeteneðine de sahip
olmasý gerekir.
Örnek verebilmek bilgi ve tecrübe
iþidir. Örneklemeyi bilmeyen kiþilerin
vereceði örnekler bir þey öðretemezler.
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Þeylerden Kurtulmak
Güngör Özyiðit
Psikolog

Hayattan ölüme geçiþin kýl payý kaldýðý yerde insan,
kendi deðerini ve hayatýn anlamýný daha bir derinden duyuyor.
Ve daha önce aþýrý düþkün olduðu,
deðerlerini abarttýðý þeylerin, aslýnda,
hiç de öyle, onsuz olunamayacak
þeyler olmadýðýný görüyor.

Sevgi Dünyasý
11 Kasým 1942 tarihinde evimin
üzerine iki Ýngiliz bombasý düþtü...
Koskoca bir evin sadece bir saniye
içinde moloz yýðýný haline gelmesi ne
feci þeymiþ meðer. Yýllar yýlý uðraþarak
bir araya getirdiðim antika möbleler,
halýlar, tablolar, kristaller ve diplomat
bir amcamýn Lâtin Amerika ülkelerinden toplayarak bana hediye ettiði
vazo koleksiyonu bir anda yok olmuþtu.
Kireç ve tuðla yýðýnlarýný karýþtýrýrken elime bir kitap sayfasý geçti.
Yirmi bin kitaplýk kütüphanemden
kalan tek yapraktý bu. Dünyayý
dolaþtýðým âvare yýllarda teker teker
toplamýþtým bütün bu deðerli kitaplarý.
Bir esnaf için 20 bin kitap, satýlma
sýrasýný bekleyen bir maldýr sadece...
Fakat bir yazar için ayný kitap yýðýný
hayatýn ta kendisidir. Risaleler, az
sayýda basýlmýþ tarihi eserler, tesadüfün
yardýmý ile bir araya gelen gazete ve
dergi koleksiyonlarý, meslektaþ
hatýralarý, meçhul bir hayranýnýzdan
gelen çok deðerli bir cilt...
Evdeki her eþyanýn kendine göre bir
hikâyesi vardýr. Dolaplar zamanla,
aynalar hayalle doludur. Her koltukta,
her çalýþma masasýnda uykularýmýzdan,
rüyalarýmýzdan, üzüntülerimizden,
neþelerimizden ve kederlerimizden
birer parça býrakmýþýzdýr... Yataðýn her
köþesinde bakýþlarýmýzdan birer iz
kalmýþtýr. Sonra günün birinde bir
uçaðýn býraktýðý iki bomba gelecek ve
bütün bunlarý bir saniye içinde yok
edecektir.
Evimin yýkýlýp gitmesi benim için
çok faydalý bir ders oldu.
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Þeylere sýký sýkýya baðlanmanýn ne
kadar yersiz bir þey olduðunu ancak
bu sayede anlayabildim. Çünkü þeyler
sürekli deðildi... Hiç ummadýðýmýz bir
anda bizi býrakýp gidiveriyorlardý.
Eski düþüncemin aksine kitapsýz da
yaþanabileceðini anlamýþtým. Evimdekiler yok olmuþtu ama kütüphaneler
kitapla doluydu.
Ünlü Ýtalyan yazarý Pitigrilli
Hayatým adlý kitabýnda bir yaþantýsýný
böylece anlattýktan sonra sözlerini þöyle
noktalýyor:
Gelecek çalýþmalar için tuttuðum
bütün notlar da taþ, tuðla ve kireç
yýðýnlarý arasýnda kaybolup gitmiþti.
Yeni romanlar için yeni yeni konular
düþünmek mecburiyetindeydim. Kocaman bir defter alarak aklýma gelen
þeyleri günü gününe kaydetmeðe
baþladým. Bir tek dolmakalemle bir tek
bavula sahip olmanýn da ayrý bir zevki
vardý doðrusu.
Bir çocuðun eliyle su içtiðini
gördükten sonra Diyojen bile tasýný
fýrlatýp atmamýþ mýydý?..
Þeylerden kurtulmanýn deneyini II.
Dünya Savaþýnda çok sayýda insan
yaþamýþ. Rauf Mutluayýn Savaþ
Ýngilizlerin günlük ve toplumsal
yaþamýnda en çok neyi deðiþtirdi?
sorusunu, bu deneyden geçmiþ bir
Ýngiliz þöyle yanýtlar: Gökten uçaklar
bombalar yaðdýrdýðýnda hepimiz
sýðýnaklara kaçýþýyorduk. Tehlike
geçtiðinde ise dýþarýya çýkýp, yýkýlmýþ,
yerle bir olmuþ eþya ve evlerimizi
görüp Çok þükür yaþýyoruz. Bize bir
þey olmadý diye seviniyorduk.
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Demek ki, hayattan ölüme geçiþin
kýl payý kaldýðý yerde insan, kendi
deðerini ve hayatýn anlamýný daha bir
derinden duyuyor. Ve daha önce aþýrý
düþkün olduðu, deðerlerini abarttýðý
þeylerin aslýnda, hiç de o kadar, onsuz
olunamayacak þeyler olmadýðýný
görüyor.
Ne yazýk ki, þeylere düþkünlük,
çaðýmýzýn tüketim toplumlarýnýn en
büyük hastalýðý. Þeyleri elde etmek
için çalýþýp çabalayýþ ve mutluluðu
bunda arayýþ ne boþ bir inanýþ ve ne
yaman bir aldanýþ. Böylece ya elde
edemediklerimizin yoksunluðuyla
yanacaðýz, ya da elde ettiklerimizden
dolayý hayal kýrýklýðýna uðrayacaðýz.
Yani her iki halde de mat olacaðýz. Bu
yüzden Oscar Wilde Ýsa fakirlere
acýrdý der ve devam eder: Fakat zenginlere daha da çok acýrdý. Çünkü mutluluk umudunu da yitirmiþtir onlar.
Ayrýca þeyleri elde etmeyi amaçlayan bir tutum, insanýn kendine
yabancýlaþmasýna yol açýyor. Ýnsanýn
yaþamasý için gerekli araçlar amaç
oluveriyor. Bir ev, bir araba, bir þu, bir
bu için bütün bir ömür ve emek
harcanýyor. Sonunda da bugünkü gibi
mutsuz ve tatsýz bir tablo çýkýyor
karþýmýza. Oysa insan þeylerin tutsaðý
olacak yerde, þeyler insanýn hizmetine
koþulmalýydý. Ve insan, gerçek görevi
gereði, insanca güçlerini geliþtirmeli,
yapýcý ve yaratýcý yönlerini çiçeklendirmeliydi. O zaman insanlýk kendini
ve Onu bulur, kýþ uykusundan bahara
uyanýr, dünya mutlu ve tatlý olurdu.
Yine de treni kaçýrmýþ deðiliz.

Önümüzde el deðmemiþ bir gelecek
var. Dilersek, gerçek deðerler üzerine
kurulu yepyeni bir dünya kurabiliriz.
Hem bunu baþarmak için dünya bugün
yeterince güçlü. Ýnsanlar gün güne bilinçlenmede. Barýþa, sevgiye, dostluða, birliðe ve özgürlüðe doðru serpilmede. Gençler, aydýnlar ve uluslar elde
ve gönül gönüle yeni bir dünyanýn
kumaþýný dokuyorlar.
Genç yazarlarýmýzdan bir Sevgi
Soysal çýkýyor ve özgürlüðü, þeylerin
yükünden kurtulmaktýr diye tanýmlýyor. Öykü ve romanlarýnda bunu iþliyor. Son yazdýðý öykülerden birinde,
öykünün kahramaný kýz, evinde mutfaktan baþlayarak, gereksiz þeyleri bir
bir ayýrýp atarak, en son çok gerekli bir
kaç þeyi bir çarþaf içinde toplayýp,
sevgilisine, öyle özgürcesine, yüklerden kurtulmuþ, arýnmýþ bütün bir
gönülle varmayý özler.
Halk dilinde dolaþan bir öykü vardýr.
Ayrýntýlarýný anýmsamýyorum þimdi.
Özü aþaðý yukarý þöyle idi: Bir kulübede, yoksul ama mutlu bir karý-koca
yaþar. Adam sabahtan iþine gider.
Akþam evine döner. Allah ne verdiyse,
ekmeðini, katýðýný ve en önemlisi sevgisini bölüþür karýsýyla. Ve çevreleri
imrenir onlarýn bu yaþantýsýna. Ne
zaman ki adamýn biraz parasý birikir,
yeni iþlere giriþir, parasý, malý mülkü
artar. Apartmaný, arabasý olur ve adam
patronlaþýr. Gönlü ve kafasý bir sürü iþ
güç, mal mülk kaygýlarýyla dolar. Ýþte
o zaman büyü bozulur. Önceki
mutluluk ve huzurdan eser kalmaz.
Karýsýyla sevgiyi paylaþmak þöyle
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dursun, birlikte aðýz tadýyla bir yemek
yemek ve iki lâf etmek olanaðýný bile
bulamaz. Böylece zenginleþtikçe yükü,
kaygýsý, tutsaklýðý artar. Boþuna dememiþ koca Yunus Gitmez gönülden
darlýk. Var iken bunca varlýk. diye.
Yine Rauf Mutluaydan dinlemiþtim. Dr. Adnan Adývar, bir Avrupa
dönüþünde, yakýn çalýþma arkadaþýna,
bir düzine kravat getirerek birinden
birini seçmesini ister. Arkadaþý Teþekkür ederim. Ama almasam daha iyi
der. Adnan Bey vermekte ýsrar edince,
o da almamakta direnir. Ve nedenini
þöylece açýklar: Dostum, benim bir
kravatým var, þu gördüðün. Üstelik her
renge uyan þýk bir þey. Hep bunu
kullanýrým ve memnunum. Þimdi bir
tane daha alacak olursam, sabah kalktýðýmda karþýmda iki kravatý görüp,
Bugün bunu mu takayým, yoksa bunu
mu diye hiç yoktan bir seçme güçlüðü çekeceðim, oyalanýp vakit kaybedeceðim. Rahatým kaçacak yani. Dr.
Adnan Adývar da bu gerekçeyi yerinde
bulur. Bundan böyle kendine de tek
kravat ayýrarak, diðerlerini, seçme
güçlüðü çekmeyecek arkadaþlarýna
daðýtýr.
Einstein da, söylendiðine göre ayrýca
týraþ sabunu kullanmazmýþ. Ve Niye
kullanmýyorsunuz? diyenlere de Ýki
türlü sabun aklýmý karýþtýrýyor. dermiþ.
Kuranda dünya bir oyuncakçý
dükkânýna benzetilir. Dünya yaþayýþý
da, oyun ve eðlenceden ibarettir denilir.
Ve dünyaya dönük bir yaþayýþýn
sermayesinin gurur olduðu belirtilir.

7

Gerçekten de zenginlik, mal mülk,
þöhret, güzellik ve mevki, eðer gaye
edinilirse insana gurur verir. Ancak,
ayný þeyler geçici deðerler olarak
bilinir, onlara bel baðlanýlmaz da,
yerince ve deðerince kullanýlýrsa elbet
ki yarar saðlar. Yeter ki onlarý asýl amacýmýzda, yani kendimizi yükseltip,
Ona ve Onun kullarýna hizmet etme
yolunda araç olarak kullanabilelim.
Çocuklar oyuncaklarla oynarlar.
Oyuncaklar, aslýnda, büyüklerin hayatta kullandýðý þeylerin küçültülmüþ
örnekleridir. Ve çocuklarý hayata hazýrlar. Çocuklar oyuncaklarýyla haþýr
neþir olurken, onlardan gerekli bilgi
ve beceriyi saðlarlar. Günü gelince de,
oyuncaklarýný bir kenara býrakýrlar. Ve
genellikle çocuklar þeylerle olan
iliþkilerinin geçici bir oyun olduðu
sezgisindedirler.
Biz büyüklere gelince, kullandýðýmýz þeyleri, yani bize göre oyuncaklarý fazla ciddiye alýyoruz galiba.
Oyunda olduðumuzu unutuyor,
oyuncaklarýmýza sýmsýký sarýlýyor ve
belki gülünç oluyoruz. Her birimizin
deðer verdiðimiz þeylerin üstüne uyanmamýz için- bir bomba düþmesini
beklemek de abes. Kaldý ki, insan için
bilgi edinme yollarýndan biri de
baþkalarýnýn deneylerinden yararlanmaktýr.
(Sevgi Dünyasý 65.inci Sayýdan)
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (11)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Yeni Haberler - 2

ARINMA
Çirkin bir caný, güzel canlarýn yanýna koydular.
Bir bardak kar suyu gibi, duruldu, güzelleþti.
Anlaþýlan o ki, Dosta gitme vaktidir.
(Seyfettin Baþçýllar,Gül Sesleri s.17 )
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Sular bulanýrsa, kendini temizler,
toprak kendine yabancý olaný içine
almaz. Peki ya gönül, o ne yapar?
Ne olur gönüllerimizi temiz tutalým
ve kýrmayalým birbirimizin gönüllerini...
Söz önce kendimedir... Döndüm,
kendime baktým, kýsa bir muhasebeden
sonra yapýlmasý güç, fakat doðru bir
karar verdim! Nefis mücadelesi
yapmaya karar verdim! Önce kendi
gönlümü kýrmamaya çalýþacaðým. Aktif
bir sabýrla her olayý ve her kiþiyi baðýþlayacaðým! Ýnanýyorum ki, bu pozitif
ve olumlu yaklaþýmým pek çok insan
kardeþimi memnun edecek ve böylece
pozitif davranýþ mayalanacaktýr...
* * *
Yukarýda dostum ve meslektaþým
Seyfettin Baþçýllarýn küçük þiirini
yazýnca bir dostum ve meslektaþým
Muzaffer Erdostun zarif bir anýsýný
hatýrladým, sizinle paylaþmak isterim.
Hepimiz fakültenin ranzalý yatakhanesinde leylî-meccanî, yani parasýz
yatýlý kalýyoruz. Bir gece erken yattým
ikinci kattaki ranzama. Uyuya kalmýþým, saat olmuþ gecenin ortasý... Birisi gelmiþ baþ ucuma Abi, bir dakka
kalkar mýsýn? Yeni bir þiir yazdým, sana
okumak istiyorum.diyor. Gözümü
açtým, baþ ucumda Muzaffer Erdost.
Gecenin bu saatinde þiir olmaz, v.s.
gibi sözler ediyorum, fakat ýsrarla
okumak istiyor. En sonunda razý olduk
dinlemeye... Caným Kardeþim Muzaffer
Erdost þiirini okudu o güzel erkek sesi
ile, ciddî ve alçakgönüllü:
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SÖÐÜT
EÐME DALLARINI...
Devam et dedim. Tamam, bitti!
dedi!.. Nur içinde yatsýn. Bir müddet
aramýzda moda oldu kýsa þiirler:
Seyfettin Baþçýllar yazdý Ve sen ey
aþk, evrensel þarkýný söyle. Veya
Akþama doðru... Ben de yazdým
Katlime ferman o siyah gözlerin...
Nihayet kýsaltma modasýna uyarak,
müþterek yakýn dostumuz Cemal
Süreyya adýndan bir y harfini atarak
ismini Cemal Süreya yaptý, o da nur
içinde yatsýn...
(Bu kýsa þiirlerin tümü toplandý ve
bir beste ile tedavi dosyamýza girdi, en
kýsa zamanda sizlere verilecektir)
* * *
Kýsaca toplayabildiðimiz haberlere
göz atalým:
- Son ay içinde Lemurya Yolu (aslî
doðanýzý hatýrlamak), Lauren O.
Thyme adlý kitabýn Kutsal Ses bölümünde diyor ki: Ses, evrenin nedensel
diyapozonu, kutsal ve önemlidir. Ses
evrenin yaratýlýþýna aracý olmuþtur.
Sesin bizi Evrene ve birbirimize baðladýðýný biliyorduk, þunlarý da yapma
gücüne sahip olduklarýný keþfettik:
Yaratmak, hareket ettirmek (telekinezi),
hayvanlarý ve insanlarý çaðýrmak, ilham vermek, beslemek, Þifa vermek,
iletiþim kurmak, yok etmek, niyet etmek, eðlenmek, seviþmek...
- Halen yaþayan Gurulardan Satya
Sai Baba, zikir gibi ayný kelimeyi
tekrarlamanýn otama gücü (saðlýða
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kavuþturma) olduðunu ritim veya
musiki ile daha da güçlü olacaðýný
söylüyor.
Aslýnda, bir eser (musiki veya herhangi bir olay, felsefe v.s.) içinde fazlaca tekrar edilen formül (motif) veya
ilk temanýn çeþitlemelere uðramasý
veya böylece olaylarýn iliþkisinin bir
ifadesi ve dramatik etkiler yaratan motif
(LEÝTMOTÝV), aynen otama gücü
taþýyor.
- Armonik tonlarýn yatýþtýrýcý, stres
atýcý etkisi var.
- Tempo hýzlandýkça kalp atýþlarý
hýzlanýyor. (Türk Musikisindeki o
harikulâde ve çeþitli usulleri düþünün!)
- Normal ve saðlýklý kalp atýþý
(Darblar), saðlýk en ufak bir deðiþiklik
gösterse, adedi, ritmi ve yoðunluðu
deðiþiyor.
- Normal beyin 8 titreþim/saniye
frekansýnda. Bir müzik topluluðu olan
(Trans Afrika Grubu) We are the children of light (Biz Iþýðýn Çocuklarýyýz)
ve Live in Love (Severek yaþa) isimli
müzik parçalarý ile bu frekansý artýrabildiklerini söylüyorlar ve Bir
elektron titrese, bütün Evren duyar ve
kýpýrdar! sözüne inanýyorlar...
- Mevlânanýn Ýsyan etmiþim diye
bir þiiri var:
Ben bir demirim mýknatýstan
kaçýyorum.
Bir saman çöpüyüm ben,
mýknatýsa yan çizmiþim!
- Musiki, beyindeki motor sistemini
harekete geçiriyor (Ritmik uyarýcý.)
daha kolay doðum saðlýyor. Felç,

Parkinson, Alzheimer ve nörolojik
hastalýklarda gevþeme hali yaratýyor.
(Meselâ, 12 hafta her gün musiki
tedavisi gören hastalarýn daha az
depresif ve daha az sinirli olduðu tesbit
edilmiþ.)
- Çocuklarda baðýþýklýk sistemini
güçlendiriyor.
- Hamileliðinde hoþlandýðý musikiyi
ýsrarla dinleyen anneler daha kolay
doðum yapýyor, ve %50 daha az anesteziye ihtiyaç duyuyorlar.
- Musiki ile tedavi Amerikan Üniversitelerinde kürsü haline getirilip,
programlý olarak çalýþmaya baþlatýldý.

Hayatýmda gördüðüm
mucizevî olaylardan biri de
Yenikapý Mevlevihanesi son
þeyhi Abdülbakî Baykaranýn
oðlu Neyzen Gavsi
Baykaranýn 1960lý yýllarda
Konyada yapýlan ayinde felçli
iken Semazenbaþýlýk
yaptýðýdýr!
- Bir görüþe göre musiki dinlemek,
kaslardaki elektrik akýmýný düzene
sokuyor.
Böylece, özürlü çocuklara davul
çaldýrýlýyor, yürüme güçlüðü çeken
yaþlýlara vals dinletmek lâzým, felçlilere
Mozart ve Mendelson dinletiliyor.
Hayatýmda gördüðüm mucizevî
olaylardan biri de Yenikapý Mevlevihanesi son þeyhi Abdülbakî Bay-
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karanýn oðlu Neyzen Gavsi Baykaranýn 1960lý yýllarda Konyada yapýlan ayinde felçli iken Semazenbaþýlýk
yaptýðýdýr! Bunda musikinin, kudüm
seslerinin ve bilhassa yüce bir imanýn
ve pîr aþkýnýn verdiði gücün etkisi
olduðunu gördüm ve gözyaþlarý ile
seyrettim! Gavsi Dedem dokuz

Ses,
bizi
evrene
ve birbirimize
baðlar,
ilham verir,
iletiþim kurdurur
yaþýndan itibaren büyükbabam Rauf
Yekta Beyin ney ve musiki öðrencisi
ve bugün Türkiyenin yaþayan en
büyük müzikologu Ýsmail Hakký
Özkanýn ney ve musiki hocasýdýr. Ne
mutlu bize ki, bir musiki abidesi olarak
Ý. Hakký Hocamýzý tanýyor, seviyor ve
gönüllerimizde de yaþatýyoruz, bestelediði eserler sonsuza kadar yaþayacak mükemmel ve ilâhî sanat abideeridir.
(Bu ay ki Sevgi Dünyasý Dergimizde Ýsmail Hakký Özkanýn Sipihr
makamýnda bestelediði bir Saz Semaînin Teslim hanesini alýp güftelediðimiz
bir tedavî tabletini veriyoruz.)
Sipihr, gökyüzü, sema, kozmos gibi
manâlara gelen bir kelime. Sipihr
makamý da musiki ile tedavî konusunun
vazgeçilmez bir ezgisidir. Dileklerimizi
yalnýz Ondan talep ettiðimiz O Yüce
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Varlýka bizi götüren ve Ona teslim
eden Sipihr makamýnýn yükseltici ve
arýndýrýcý naðmeleridir... Sözlerini
veriyorum:
Beri gel, daha beri, daha beri.
Bu yol vuruculuk nereye dek
böyle?
Bu hýrgür, bu savaþ nereye dek?
Sen bensin iþte, ben senim iþte!..
(Mevlânadan çeviren A.Kadir)
Güzellikleri, dostluðu, birliði, sevgiyi ve barýþý birlikte ve beraber
yaþamak ve gönülden paylaþmak, birbirimizin gönülleri asla kýrmamak,
olgunluk sýnavlarýmýzý en üstün baþarýlarla geçmek, evrenimizin en güzel
renkleri, sesleri, muhteþem sessizliði
ve muhteþem armonisi, musikisi ile
tekâmül etmek için saðlýk ve hayýr dolu gelecekler, yüzümüz Ona doðru,
gönüllerimizde inancýn ateþi, dudaklarýmýzda mutluluk tebessümü, güzel
gözlerimizde alçakgönüllülük saygýsý
ile dolu gerçek sevgi, ellerimiz birlik
ve sevgiyle kenetlenmiþ hep el ele
olsun.
Ne olur birbirimizin gönüllerini
kýrmayalým, çünkü gönüllerimiz:
Yaratanýmýzýn bizdeki
ziyaretgâhýdýr,
Kýblegâh-ý Kibriyâdýr,
Yýkma kalbin kimsenin!
(Yani, temiz tutalým Yaratanýmýzýn
bizdeki misafirevi ve Ýlâhî Büyüklerimizin kýbleevi olan kalbimizi
yýkmayalým birbirimizin, ne olur?!
Lütfen.)
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Neredeyse doksan yýldýr
eskimeyen, tazeliðini
yitirmeyen bir týlsýmý
yüzlerinde sakladýlar. Ta
sanayi devriminin dünyamýza yerleþmesinden bu
yana ürün tanýtýlmasýnýn
vazgeçilmeyen ve ila nihaye vazgeçilemeyecek
esprisini bize sundular: Masumiyet. Çocuklar sanayiinin dünyadaki saltanatý
sonucunda ortaya çýkan
reklam sektörünün para ve
zenginlik mýknatýsý rolüne, oyun bahçesinin kum
havuzundaki neþe ile koþtular... koþturuldular. Çocuk
safiyetini, yüzlerinde gülümseterek tanýttýklarý
ürünü alýþkanlýklarýmýz
içine kaydýrabilmeyi bile,
oyun bahçesindeki kaydýraklarýn kolaylýðýyla baþardýlar. Çocukluðumdan
kalma bir güzellik ve damak tadý gibi hatýrladýðým
bir mama tanýtýmý resmi,
gözümün önünde hâlâ ayný
tazelikte kaldý. Mama

çocuklarýn
kontrol
edilmezse
despotluða
varan
istekleri
Nadide Kýlýç

kaþýðýný dimdik aðzýnda
tutan çocuðun yüzündeki
sevimlilik, ayný mama ile
memleketteki kaç kuþaðýn
beslenip büyütülmesine
sebep olmuþtur.
Biliþim çaðý, uzay çaðý,
ne çaðý dersek diyelim
günümüzün þartlarý içinde
de reklamcýlar ayný düþünceyle küçük çocuklarý ürün
tanýtým objesi olarak kullanmaya devam etmektedirler. Çünkü günümüz
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çocuklarýnýn yüzlerinde
masumiyet maský gibi aldatýcý bir güzellik olsa da
þimdilik reklamcýlarý ihya
edecek paralarý kazandýrmaya yetiyor.
Masumiyet bugün horlanýp, paralanarak çocuðun
körpe ruhunu sanki dönmemek üzere terk edeceðinden midir, ki artýk
maskenin albenili pýrýltýsý
ile küçük suratlarda yarým
yamalak görülebilmektedir.
Günümüzün çocuklarýnda masumiyete aðýtlar
yaktýran, ruhlarýnýn saflýðýna pas olup yerleþen,
dikenin acýsý gibi fýþkýran
bir sertlik yayýlýyor. Evde,
sokakta büyük marketlerin
oyuncak reyonlarýnda,
lunaparklarda baðýran, ana
babasýna kafa tutan çocuklara rastlamak hiç de zor
deðil. Bu çocuklarýn anatalarýný, bezginliðin yanýsýra
mutsuz, durmadan bezirgan
gibi baðýran bir evlat sahibi
olmanýn çaresizliði de
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eziyor. Küçük boylarýna
uymayan bir kararlýlýkla,
mutaasýp insanlarýn
despotluklarýný ellerinde
tutuyorlar. Ebeveynin
içtenlikle, þefkatle yaklaþýmý bu küçük despotlara
kâr etmiyor. Çocuðu inatla
tepinip durdukça, anatanýn
zevkli geçirmek istediði
saatler, yanlarýndan gelip
geçenlerin seyirci yaklaþýmlarýyla büsbütün cehennem azabýna dönüþüyor.
Her insan gibi þiddetle,
küfürle, zorbalýkla karþýlanan her insan gibi, anatanýn ruhsal ve zihinsel dinginliði dumura uðruyor.
Çocuðuyla evden çýktýklarý
neþeli ve mutlu hali kalmýyor. Ruhundaki Anatayým,
küçük çocuðum. Mutluluk
kaynaðým, güzel evladým
v.s. gibi þefkat yüklü
düþünceleri de paralanýp
daðýlýyor. Küçük çocuðun
kendince varlýðýný savunmasý son kertede geri tepiyor. Çünkü küçük çocuðun
anatasýnýn ruhunda yaþattýðý deprem, bumerang
hýzýyla kendisine dönüyor.
Azarlanmak, hýrpalanmak
çok nadir olarak pataklanmak, didiþme ile son buluyor. Bu durumda hepsini
derin bir sessizlik kaplýyor. Ama bu sessizlik, parçalanmýþ iyimserlik, saflýk; içlerini acýtan yaban-
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cýlaþtýran, egoyu uyandýrýp,
bireyselliði þahlandýran,
bütün olumsuz duygulara
güç veren bir tohum gibi
ruhlarýna yerleþiyor. Hiç
düþünmedikleri bir durumdan ayrý ayrý buruk
çýkýyorlar. Ýlerleyen günlerde sessizlik bozulmuþ
gibi her þey tatlýya baðlanmýþ gibi gözükse de...
derinde, ruhun derinliklerinde patlayan acý bir
sessizlik; hâlâ insanýn içsel
bütünlüðünü, aile ve çevresiyle olan gönül baðýný
parçalayýp yok etmek
üzere, küskünlüklerdeki
çatlaklarý zorlayýp, büyük
yarýklar oluþturmaya
devam ediyor.
Her çocuk doðduðu andan itibaren gelecek için
nefes alýp verir. Ýlk çýðlýðýndan itibaren insanlýðýn
geleceðini biçimlendirme
sorumluluðu, bu küçük insanlarýn omuzlarýna yüklenmiþtir. Bu nedenle dünyanýn bütün zenginliði ve
güzellikleri, her þey onlarýn küçük adýmlarý altýna
serilmiþtir. Karun kadar
zengin, Zeus kadar özgürdür. Onun Pompeinin sakinlerinin ilgisini olaðan
bilmesi gibi çocuk da anatasýnýn þefkatini tabii sayar.
Kendisinin Zeus kadar
güçlü ve kudretli olduðunu
zanneder.

Ne yazýk ki güç ve dirayet, kendisine sýnýrsýz þefkatini, ilgisini eksik etmeyen anatasýnýn ellerindedir. Anatanýn dileði ise
küçük yavrusunun bütün
sevimliliðinin yüreðine
saldýðý mutluluðun ve neþesinin bozulmamasýdýr.
Çünkü çocuklarýný kucaklarýna alabilmek için dokuz
ay beklemenin onulmaz
özlemi içinde, sevginin en
örneksiz titreþiminde sýnýrsýz neþeyi yakalayabilmiþlerdir. Sýnýrsýz neþenin zedelenmesi ise, küçük
çocuðunun karþýlarýna farklý bir birey olarak dikilmesidir. Anata sevgisinin
zedelenmesi baþta da söylediðim gibi çocuðun kendi isteðine, anatasýnýn varlýðýný hiçe sayarak koymasýyla baþlasa da hiçbir
zaman düþmanca bir hüviyete bürünmez. Çünkü
annesinin çocukla doðum
öncesinden baþlayan biyolojik ve ruhsal yaþam
birliði, babanýn koruyucu
kollayýcý ihtimamý ve þefkatiyle daha da güçlenir.
Her insanda birbiriyle kaynaþma arzusu güçlü bir
etkidir. Bu, toplumu ve
aileyi bir arada tutan en
temel duygudur. Ýnsan soyunun saðlam bir geleceðe ulaþmasýnda, bebeðin
omuzlarýna binen yükü
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hafifleten de bu kaynaþma
arzusundaki güçlü itilimdir.
Bebeðin bunu zorlanmadan baþarabilmesindeki en
önemli faktör, aile bireyleri
arasýndaki sevgi dolaþýmýdýr. Sevgi dolaþýmý sayesinde çocuk, saðlýklý bir
birey olarak evrensel görevini baþarabilecek mahareti edinebilir. Çünkü
Yaratanýn insandan beklediði sevme gücü (Sev emri)
saðlýksýz koþullar veya kýsýr
gönüllerin arasýnda ortaya
çýkamaz.
Sevme gücü, baharda
çiçek tohumlarýnýn bal arýlarýný beklemesi gibi sevginin sýcaklýðýyla aþýlanmak ister. Bir kez aþýlandý
mý polenlerini sonsuza
kadar bal arýlarýnýn emrine sunar, rüzgârýn önüne
katar, baþka diyarlara kadar sevginin taþýnýp tanýnmasý için sürüklenip savrulmayý göze alýr. Sevgi ve
þefkat ortamýnda yaþamayý öðrenen çocuk, gerektiðinde sevmek için zorluklarla uðraþmaktan
kaçýnmaz. Olanca gücünü,
hoþgörünün, alçakgönülülüðün, sabretmenin becerisinde pekiþtirir. Bunu
içinde yaþadýðý þefkat
ortamýnda aile birliðinde
öðrenir. Böylelikle sevginin yalnýzca ayrýcalýklý,
bireysel bir eylem deðil de

toplumun sosyal yapýsýnýn
vazgeçilmez bir harcý olduðuna inanýr. Anatanýn
koruyucu kollarýnda insanýn doðasýný; gereksinimini, eksikliklerini güzelliklerini ve aklýnýn sýnýrsýz gücünü mantýðýnýn süzgecinöðrenip akýlcý bir inanç
haline getirir. Hangi anata
çocuðunun böyle bir inançla yaþamasýný istemez? Þefkat dolu bir ortamý çocuklarýna sunmak için kim ömrünü tüketmez? Ýster bilinçli olarak ister bilmeden
olsun, ruhsal bir sorumluluk bilinci içinde çocuklarýna yönelirler. Ancak küçücük bedenlerin ve ruhlarýn harap olmasýna neden
olan o diken kadar acý
sertlik son yýllarda birçok
çocuðu kaskatý kesmektedir.
Günümüzde, bilgi birikimini iletiþim araçlarýný,
geçmiþe nazaran eðitime
daha çok önem veren anatalara raðmen, örnek gösterilecek mutlu çocuklar ve
anatalar görmek ne kadar
zor. Oysa ki Ýsveçli yazar
Ellen Key yaþadýðýmýz
yüzyýlýn Çocuk yüz yýlý
olacaðýný söylemektedir.
Çünkü bugün embriyolojiden, biyolojiye evrimdeki gizlerin bile aydýnlanmasýnda çocuktan, çocukluktan edinilen labo-
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ratuvar bulgularýn ve psikolojik etkilerin açýða
çýkarýlmasý ile insanlýðýn
önündeki karanlýk yolun
bilimle aydýnlanabilme
imkaný yakalanmýþtýr.
Bilimsel aydýnlanmada
çocuðun fiziksel tablosundan ziyade ruhsal yapýsýndaki gizemin yavaþ yavaþ
çözülüp anlaþýlmasý mühimdir. Mutlu çocukluk ve
geleceðe olumlu etkisi olacak etkin insan evrensel
barýþ için bu önemlidir.
Çocuðun yüzyýllar boyu
hiçbir zaman varlýðý, toplumda görülmedi, hissedilmedi. Büyükler tarafýndan
yýllarca sömürülüp (örnek:
reklam sektörü) horlandý.
Büyüklerin gözünde insancýk olarak düþünülüp
kabul edildi. Ýnsancýk zihniyetinde Ben senin için
varým ama sen benim için
angaryasýn düþüncesi aðýr
bastý... Büyükler, aile gereksinimini temin etmek ev
ortamýný yaþanýlýr kýlmak
için çalýþmak mecburiyetinde kaldýlar. Bütün günlerinin zamanlarýnýn büyük
bölümünü mecburiyet kabul ettikleri iþleve ayýrdýlar. Çocuklar, bebekliklerinde yaþadýklarý sýnýrsýz
ihtimam sevgi ve anlayýþtan mahrum kaldýlar.
Sadece fiziksel bakýmlarý
ve gelecekte iyi bir birey
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olmalarý için eðitilmeleri
dýþýnda çocuklarla fazla
ilgilenilmedi... Çocuk için
en elzem þefkati ve anata
sýcaklýðý düþünülemedi...
yine de çocuk ihtiyacý olan
sevgiyi ve sýcaklýðý baþka
aile bireylerinden alabilirdi. (Büyükanne, büyükbaba hala, teyze...) Ama bu
biyolojik ve ruhsal baðý
olan anatasýndan gelecek
olan sarýp sarmalayýcý þefkatin, yerini hiçbir zaman
tutamýyordu. Dünün çocuklarý, böyle bir zihniyetin içinde eriþkinliðe geçerken ailesinden daha
þefkatli daha bilinçli, çocuðunun kiþiliðine saygý duyan, hür iradesini zedelemeyen ideal bir anatayý hayallerinde büyütmüþlerdi.
Ýþte þimdi bu idealin dürüst anatalarý ve çocuklarý
sahnede.. Gerçekten hamilelikte baþlayarak çocukla
ilgili bütün bilgi gereksinimleri yayýnlarý titizlikle tarayarak, okuyarak tamamlanýyor. Çocuk doðup
anasýnýn göðsüne yatýrýldýðý an, onlarý mutlu bir
geleceðin beklediðini sanmak ne olmaz bir hayal!
Bu denli bilinçli anatanýn
varlýðýna raðmen! Buna
kim engel oluyor ki! Hiç
kimse. Sadece hayat ve
çaðdaþ yaþamýn sosyal
yapýsýnda yaþanan deðiþim.
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Bugün çaðdaþ yaþamýn
þartlarý kadýnýn da erkeðin
de evin dýþýnda çalýþýp para
kazanmasýný zorunlu kýlýyor. Ailenin, çocuðun
geleceði eðitimi için annenin de baba gibi çalýþmasý
gerekmektedir. Çocuk sahip olduðu gerçekten idealist ve bilinçli anatasýna
sadece hafta sonlarý kavuþuyor. Çocuk zamanýnýn
büyük bir bölümünü ve
anatasýný büyüten, babaanne, anneanneye ya da
para ile tutulmuþ, ev temizliðinden daha çok anlayan
bir çocuk bakýcýsýnýn elinde kalýyor. Çok ender olarak kreþlerde eðitmen bakýcýlarýn nezaretinde olabiliyorlar. Çocuk konusunda bilgili olsalar da her
gün kreþe taþýnmak ve böyle büyümek küçücük ruhunda fýrtýnalara neden
oluyor. Çünkü bebek en
çok ihtiyaç duyduðu ana
kucaðýnýn þefkat dolu
sýcaklýðýný istiyor ve arzu
ediyor.
Desmond Morris, Sevmek Dokunmaktýr isimli
kitabýnda Bebeklik çaðýnda, daha konuþamaz
yazamazken, tek anlatým
yolumuz bedensel temastý.
Anne ile doðrudan fiziksel
iliþki kurmak çok önemliydi ve bu elbette ki üzerimizde bir iz býrakmýþtýr.

Diye yazmýþtýr. Morris,
Dölyataðýndaki çocuðun
rahatlýðýna eþ bir bütünlük,
annenin göðsüne yatan
çocuðunu kucaklayarak
saðlayabilir. demektedir.
Çünkü böylece dölyataðýnýn emniyetli ortamýný
bebeðine sunabilmektedir.
Bu durum ne denli sýk ve
uzun yaþanýrsa bebek o
denli huzurlu ve mutlu olur.
Bu o bebeðin emeklemeye baþladýðý ilk adýmlarýný
atabildiði zamana kadar
ihmal edilmeyecek bir
önem taþýr.
Günümüzde, bebekle
birlikte para gereksinimi
ikiye katlanan ve çalýþan
anne, ne yazýk ki kendine
verilen yasal izni (parasýz
olduðu için) ziyadesiyle
kullanamamaktadýr. Bebek
anaya en çok ihtiyaç duyduðu zamanda onsuz baþkalarýnýn elinde kalmaktadýr.
Torun sevgisi ne kadar
tatlý gelirse gelsin, fiziki
olarak yýpranmýþ, emeklilik
günlerinde asude bir hayat
özleyen büyükanneler için,
bebek bakýmý altýndan kalkýlamayacak bir külfete
dönüþüveriyor.
Andre Mourois, Yaþama Sanatý kitabýnda, insanýn yaþamýnda yaþlýlýk
döneminin bebeklik dönemi kadar zor ve kiþiyi

Nelda Bayraktar

Ç

Kendini Ýfþa Etmenin
Muhteþem Gücü (!)

ok sevilen bir tiyatro sanatçýmýz, kendisiyle barýþýk olmadýðýný, kendini hiç
sevmediðini çünkü çocukluðunda hiç övülmediðini ve içine kapanýk biri olduðunu
ifþa ediyor. Öylesine içine kapanýkmýþ ki babasý ona bir þey söylediðinde aðlar
ve cevap veremezmiþ. Sanatçýmýz tiyatroyu sevmesinin nedenlerinden biri olarak, hep
baþkalarýnýn karakterlerini canlandýrmasýndan dolayý, kendi karakterinden bir süre de
olsa kaçabilmesini gösteriyor. Bu haným tiyatrocumuz öylesine baþarýlý ki, her oynadýðý
film ve tiyatro büyük bir zevkle izleniyor.
Bir baþka kiþi, ünlü yazarlarýmýzdan birisi. Kendisini son derece sýkýcý bulduðunu
söyleyerek, fevkalâde aþaðýlýk kompleksi olan biri olarak gördüðünü ifþa ediyor. Ýfþaatýnýn
içinde sýkýlgan biri olduðu ama örtbas etmek istediði yönlerinden birinin þiddet ve yakýp,
yýkma tutkusu olduðu da var. Eskiden anormal derecede yalan söylediðini ama artýk þahsi
hayatýnda yalan söylememeye çalýþtýðýný, yazarlýðýn ister istemez insana bir özgüven
getirdiðini ve kendinden utanmamasýný saðladýðýný, zaten yalanlarýný da hep kendini
sevdirmek için söylediðini itiraf ediyor. Yazarýmýz okul yaþamýnda öðretmenlerinin
edebiyatla olan iliþkisini keþfetmelerinden sonra popüler hale geldiðini ve bunun getirdiði
güvenle komplekslerini biraz aþabildiðini belirttikten sonra: Komplekslerin baþkalarýyla
mutlaka paylaþýlmasý gereken büyük sýnavlar olduðunu keþfettim diye ekliyor.
Bu yazarýmýz da çok güzel kitaplar yazýyor ve hayli okuyucu kitlesine sahip.
Son dönemlerde TVden yakýndan tanýdýðýmýz, yarýþma jürilerinin vazgeçilmez bir
baþka ismi de dýþ görüntüsüyle farklý olan açýklamalar yapýyor: Ben hiçbir zaman sosyal
olmadým ki. Ne çocukken ne de þimdi. Yalnýz bir çocukluk yani. Tabii ki hayalci, tabii
ki duygusal. E bana uyumlu demek de zor! Uyumsuz olmak aslýnda iliþki kurma
yöntemlerimden biri. Ben Bu saç sana olmamýþ diyorsam bu seninle iliþki kurmak
istiyorum anlamýna gelir. Asosyal olmasýný evine giren insan sayýsýnýn çok az olmasýndan
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anlaþýlabileceðini söylüyor. Çocukluðuyla ilgili en utanç verici anýsýnýn ise kuruyemiþçiden
fýstýk çalmak olduðunu itiraf ediyor.
Ýnsanýn kendisini böylesine ifþa etmesi yani kendisine ait olan, sýcaklýðýný hep beden
ýsýsýnda tuttuðu eksikliklerini ve onu için için üzen taraflarýný baþkalarýna beyan etmesi
bir dobralýk, cesurluluk veya itirafçýlýk mýdýr? Yoksa bir çeþit farkýndalýk mýdýr? Kendisini
açýk bir þekilde deþifre ederek: Biliyor musunuz, siz beni kendine çok güvenen ve cesur
biri olarak bilirsiniz ama aslýnda ben kendimi hiç sevmem, hattâ nefret ederim, ben
korkaðýn tekiyimdir... Kýzdýðým insanlarý öldürmek geçer içimden. Belki de bir gün bu
yüzden cinayet iþleyebileceðimi düþünürüm Aþaðýlýk kompleksli biriyimdir aslýnda
Kýskancýmdýr Çok güzel yalan söylerim v.s diyen insanlarýn sayýsý çok deðildir.
Karþýnýzdakini sükutu hayale uðratmak da vardýr iþin içinde. En büyük benim
diyenlerinin dýþýndaki bazý sanatçýlar, yazarlar ve halkýn gözü önünde olanlardan bir
kýsmý bunu biraz daha rahatlýkla yapabiliyorlar. Kompleksleri açýk açýk söyleme yürekliliði
çoðunlukla kiþilerin, özellikle de yukarýda örneklerinin verildiði gibi sanatçýlarýn veya
ünlü kiþilerin belli bir baþarýyý elde etmelerinden sonra gerçekleþebiliyor. Belli eserler
ürettikten ve sevilmelerini garanti ettikten sonra bir nevi dürüstlük niþaný gibi cesaretle
ortaya konuluyor.
Her þeye raðmen, kiþinin komplekslerini itiraf etmesi diðer kiþilere bir adým yaklaþmak
umudu mudur acaba? Elbet ki bu tarz itiraflar kiþilerin dýþ dünyaya gösterdikleri yönleriyle
iç dünyalarý arasýndaki farklarý ortaya koyar. Bu farklar bazýlarý için yakýnlýktan ziyade
öylesine bir mesafe yaratýr ki, kiþinin ifþaatýndan sonra iç dünyasýna kolayca ulaþabilmenin
rehberi ellerine verildiði halde bir türlü ulaþamazlar. Yakýnlýkla, uzaklýðýn birbirine
karýþtýðý bir nevi yanýlsama durumudur bu. Kiþi yanýnýzda çok neþeli biridir, hattâ sizi
eðlendirir ama itiraflarýndan bilirsiniz ki içinde büyük bir hüzün ve acý saklýyordur.
Sosyal biri olmadýðýna inanarak sosyalleþmeye çalýþýyordur. Bazen de bu durum
yukarýdakinin tersine, gönlünüzün onunla birlikteyken yaptýklarýna deðil, içindeki
yaralara kaymasýna neden olur. Sevginiz saðlamsa içine bir tutam daha merhamet ve
þefkât katýlýr. Onu geçmiþiyle beraber, sizin bildiðiniz eksiklikleri, onun ifþaatlarýyla
ortaya çýkan yeni benliðiyle sevmeye çalýþýr, iþin özüne inmeye gayret eder, belki de
onu kurtarmaya çalýþýrsýnýz her ne kadar o kendisini kurtarýlmaya ihtiyacý olmayan bir
kahraman gibi görse de.
Ancak bundan da önemli olan nokta bu kiþilerin kendilerini açýkça ortaya koymalarýndan
sonra belirgin bir gönül rahatlýðýna ermiþ olmalarýna bakarak, bunun varacaklarý son
durak olduðunu sanmalarýdýr. Herkes için ayný tehlike yok mudur zaten? Hazineyi
keþfetmenin muhteþem duygusu! Problemlerin kaynaðýnda yatan nedenleri birer birer
tespit ve teþhis ettikten sonra onlara kýymetli maden bulmuþ olma önemi yüklemek
Birlikte yaþanýlan eksiklikler, deþifre edildikten sonra, insan içine çýktýklarýndan olsa
gerek yeni imajlarýna bürünürler, öyle ki aradaki genetik baðýn çok güçlü olduðu her
halinden belli olan yeni bir üye katýlmýþ gibidir aileye. Gönül rahatlýðýyla deþifre ettiði
aþaðýlýk kompleksi yüzünden kaybolduðu yolda baþka birine adres soramayan ve bu
yüzden gittikçe kaybolan kiþi ifþaatlarýnýn ona saðladýðý konforun içinde daha ne kadar
yürüyebilir ki? Kendini ifþa etmenin muhteþem gücü onu yaþam denilen bu tekâmül
yolunda daha ne kadar yürütebilir ki?
Belki hepimizin yapmasý gereken þey, bu gücün verdiði ivmeyle eksikliklerimizi
kiþiliðimizin hoþ ve renkli bir parçasý gibi görmektense, yerlerine doðrularýný koymak
olmalýdýr. Amaç karþýmdaki beni bütün komplekslerimle sevsin, ben de onun beni
dürüstçe sevdiðine inanayým olmamalýdýr. Elbet ki dürüstlük ve þeffaflýk, hele karþýnýzdaki
kendini size ifþa edecek dereceye gelmiþse güzeldir, ama bundan da güzeli onun kendisiyle
cenge girerek ve deðer verdiði kiþilerin fikirlerinden faydalanarak kendisini geliþtirmeye
çalýþmasýdýr. Ýþte kiþi böylece yaþamýný diðerlerine lütuf, kendisine ise harika bir deneyim
kýlabilir.
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...ama insan.
Özenç Kayserilioðlu

Ýyi insan deyince her yönüyle
mükemmel bir kiþiyi mi kastediyoruz.
Hayýr! Ýyi insan her þeyiyle dört
dörtlük, melek deðildir. Peki nedir o
zaman? Ýyi insan, iyilik yapmaktan
hoþlanan, zevk alan, iyiliði herhangi
bir beklentisi olduðu için deðil de
sadece iyilik olsun diye yapandýr; bir
þey için karar verme zamaný ve yeri
geldiðinde, bir seçim yapmak
gerektiðinde, iyilik tarafýný, iyi ve doðru
olaný seçendir.

Ýnsaný daha bütün ve daha yukarýdan, daha dýþarýdan gören, onlara
tekâmül, yükselme yolunda ýþýk
tutabilecek konumda olan varlýklar,
iyilik anlayýþýna farklý boyutlar
eklemiþlerdir. Onlar, yukarýda sayýlan
özelliklere ilave olarak, iyi insanýn ayný
zamanda daha iyiyi, daha doðruyu
araþtýrýp bulma ve yapma çabasý içinde
olan, yanlýþý yapmaktan, kötülüðe
anahtar olmaktan korkan, yalaný
sevmeyen, bunlarý düþünmekten bile
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çekinen, bundan hoþlanmayan bir
kiþilikte olduðunu belirtirler. Ýyiliðin
ve kötülüðün sadece eylemlerde deðil,
esas olarak düþüncelerde belli olduðunu
ifade ederler. Ýyi olaný kötü olandan
ayýrýcý, iyi insaný kötü insandan farklý
kýlan belirleyici faktörler çok önemlidir; çünkü iyilik ve iyi insan olma
hali, olgunlaþma ve yükselme yolunda
adým atýlacak ilk ve temel basamaktýr.
Ýyi insan melek deðilse nedir o zaman? Bir insandýr elbette. Ýnsan olmanýn nasýl bir þey olduðunu genellikle
ondan aþaðý görülen hayvanlarla veya
üstün görülen peygamberler ve meleklerle kýyaslayarak anlamaya çalýþýrýz.
Kimilerine göre, düþünen ve arka
ayaklarý üzerinde doðrulup yürüyerek
yaþayan, ellerini ince iþler için kullanma yeteneðini kazanmýþ hayvanlarýz.
Ýçgüdülerimiz ve hormonlarýmýz,
hayatýmýzý yönlendirir; sevmemiz,
nefret etmemiz, aþýk olmamýz bile onlarla ilgilidir. Yani bizler tarih boyunca
ne kadar medeniyetler kurmuþ olursak
olalým, aslýnda hayvanlardan bir
kademe yüksek, bazen onlarla çok benzer, süfli yaratýklarýz. Kazanan hepsini
alýr ve büyük balýk küçük balýðý yutar.
Bunlarý kabul ederek, buna uygun
yaþarsak hayatta kaim oluruz. Kanunlar
bile güçlüler tarafýndan yapýlýr, hukuku
bile güçlüler istedikleri gibi uygularlar.
O yüzden her þey bir yana insan kendi
menfaati için istediði gibi vahþileþme
hakkýna sahip olmalýdýr.
Kimilerine göre ise, insan içinde
tüm evreni barýndýrýr, cennet de
cehennem de onun içindedir. Yani iyiyi
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ve kötüyü seçme iradesi, onu cennete
ya da cehenneme gönderir. Evet iradesi
falan vardýr ama, yine de ancak yukarýdan ona bildirilenlerin sýnýrý içinde,
belli kurallara uyarak yaþamalýdýr, bu
arada tam tepesinde sallanan kýlýcý,
sýrtýnda aðýrlýðýný hissettiði sopayý hiç
unutmamalýdýr. Boynu bükük dolaþmalý, azla kanaat etmeli, az konuþmalý,
yüksek sesle ve içten gelerek gülmemeli, çok gerekirse sadece tebessüm
etmeli, kimseyi kendini býrakýrcasýna
fazla sevmemelidir. Çünkü þeytan ve
onun iþi, etkisi olan kötülük, insanýn
kendini rahat ve memnun hissettiði
anlarda apansýzýn gelir ve onun ruhunu
ele geçirir. O yüzden toplumun menfaati için insanlar, kötü gördükleri
þeyleri, içlerinden kurallara uymadan
yaþayanlarý, tepedeki kýlýçtan, sýrtlardaki sopadan önce, hemen uyarmalýdýrlar. Ýnsan kendisi kötü deðildir
belki ama kötülüðe kolayca kanal
olabilir. Hem onu hem de toplumu
korumak için bireyler birbirlerini dürte
dürte, ite kaka yaþamalýdýrlar. Ama
bunun düzeni bozmamasý için, þuna
dikkat edilmelidir: Eski, kýdemli ve
yaþça büyük olan saygý ve hürmet
görmelidir. Melekler gibi olamayýz
ama, peygamberlerin yaþantýlarýndan
kendimize örnekler çýkarabiliriz. Onlar
þu olayda þöyle, bu olayda böyle davranmýþlardýr, þu söze karþýlýk bu cevabý
vermiþlerdir. Onlar örneklik yapmýþlardýr insanlara ama bir insan hiçbir
zaman bir peygamber olamayacaðýný
çok iyi bilmelidir. Çünkü sadece son
iki dinin peygamberini düþünecek

22

Sevgi Dünyasý

olursak, birisi Allahýn biricik oðludur,
bir diðeri ise Allahýn bütün kâinatý sadece onun uðruna yarattýðý tek varlýktýr.
Oysa peygamberler de insandýr.
Elbet ki doðru, dürüst, taþýdýklarý yükü
kaldýrabilecek güçte ve kuvvette insanlardý. Esas bizlerden farklý taraflarýný,
Yaratana verdikleri görev sözlerini
hiç unutmadan iþlerini yapmak için
yaþamalarýnda, olaylarýn, kiþilerin,
tozun dumanýn, fýrtýnanýn kendilerini
bozmasýna izin vermeme kararlýlýklarýnda aramalýyýz. Onlar bunun için
sýðýnacaklarý yeri bilir ve oradan sürekli
güç kuvvet, yardým dilerler, arkalarýnda
hayýr ve iyilik býrakmak için yaþarlardý.
Gerçeði gören gülyüzlü modeli, duyurma görevi almasa da, aslýný aramak
için yola çýkmýþ her insanýn önünde
bir örnektir ve onun varacaðý noktalardan birisidir.
Biri insaný tamamen dünyevi
ölçülere göre deðerlendiren, diðeri ise
peygamberleri örnek gösterirken diðer
yandan asla onlar gibi olamayacaklarýna inanarak yaman bir çeliþkiye düþen
bu tür kýyaslamalarý bir yana býrakacak
olursak, insaný, yani kendimizi tanýmayý nasýl baþarabilir, ne kadar tanýdýðýmýzý nasýl öðrenebiliriz acaba?
Ýnsanlara yeni çaða, yeniliðe uygun
bilgileri veren, bizlerden daha üstün
bir akla ve ruha sahip olduðuna kanaat
getirdiðimiz varlýklarýn bizi bize tanýtan
sözleri, ifadeleri bu konuda büyük
ölçüde yardýmcý olabilir belki, ama
kendimizi tanýma ve bilme iþi
tamamýyla kendimizin yapacaðý
eylemlerle ve aklýmýzý çalýþtýrarak

gerçekleþebilir. Öyle ki, deðil kendimizi
tanýmak, sonuçlarýna bakýp, zamanla
sonuçlarýný önceden tahmin ederek
yapacaðýmýz doðru eylemlerle
Yaratanýmýzý tanýyacaðýmýz, onu kendi
içimizde bulacaðýmýz söylenmektedir
bizlere. Herkes bilir ki, herhangi bir
bilginin, kelimeler yoluyla göze
görünmesi, sesler yoluyla kulaða
gitmesi baþka, o bilgiyi içte hissederek
davranýþlarýn ona göre kendiliðinden
þekillenmesi baþka bir þeydir. Onun
yolunu bulduðumuz zaman ki, bu her
birimizin özel çabalarý ile gerçekleþecektir, bizler kendimizi, kendini bile
tanýmaktan aciz görürken, neden kâinatta çok önemli olduðumuzu anlayabiliriz; gönlümüzün nasýl bir yer
olduðunu keþfedebiliriz; küçümsenen
dünya hayatýyla göklere çýkarýlan ahiret
hayatýnýn nasýl iç içe olduðunu, birini
diðerinden üstün tutamayacaðýmýzý,
melekler gibi saf ve temiz olmanýn,
dünyada melekler için bile mümkün
olamayacaðýný bilebiliriz; yolun
sonunda bizi bekleyenle, varacaðýmýz
yerin birbirinden farklý olduðunu
sezsek de, asýl güzel olanýn geze geze,
göre göre kâh aðlayýp kâh gülerek,
düþe kalka o yolda yürümek olduðunu
fark edebiliriz. Yolu bulmuþsak, ki bu
her þekilde, ummadýðýmýz bir anda
gerçekleþebilir, senin dinin eksik, onun
dini yanlýþlarla dolu, bunun dini
uydurma, benimki en üstünü ve
doðrusu tartýþmalarýndan uzak, onlara
kýzmadan, hattâ gülümseyerek, o yolda
yürümenin merhametli olmak ve birlik
ruhuna sahip olmaktan baþka bir þekli
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olmadýðýný, iyi insan olma halinin iþin
henüz çok baþý olduðunu hissedebiliriz.
Hani orada burada okuruz bazen,
anneler günü, babalar günü, sevgililer
günü gibi günlerde, gazete ve dergilerde birbirlerini çok sevdiklerini ve
hemen bir sebebi olmasý gerekir endiþesiyle sevme nedenlerini yazanlarý.
Orada sýrýtan bir gerçek vardýr ki, o da
þudur: Ýnsanlarýn büyük bir kýsmý,
menfaatlerine ve gönüllerine hoþ geleni
sevdiklerini zannederler. Ya da daha
dikkatli ve insaflý bir þekilde belirtmek
gerekirse, insanlarýn önemli bir kýsmý,
kendine faydalý olan, yararýný göreceklerine inandýklarý kiþileri tanýdýklarýný düþünerek, onlarý sevgileri ile ödüllendirirler. Þüphesiz, kýsýtlý yerde bir
þeyler söyleme endiþesiyle bu tür
yüzeysel ve sýð deðerlendirmelere
varmýþ olduklarýný hesaba katmak
gerekir, ama sanýrým onlar da az çok
bilirler ki, bu bir yanýlgýdýr. Ayný
yanýlgýya iyi insanýn mükemmel ve
melek gibi bir insan olduðunu
düþünürsek de düþebiliriz. Ýyi insan,
bir þeylerin kokusuna, tadýna vararak
tekâmül yolunda yürümeye karar
vermiþ, gideceði çok günü, varacaðý
çok yeri olduðunu gören, büyüklük ve
kibir kaygýsýndan uzak bir insandýr. Ýyi
insan bir ideali, verilecek bir mesajý
olan insandýr. Ama tek çarenin o idealde ve o mesajda olduðunu düþünerek,
ne adýna olursa olsun, onun dýþýnda
gördüklerini hýrpalayan bir kiþi iyi
insan olamaz. Ýyi insan herkes için neþe
kaynaðý, sevgi yumaðý, huzur limanýdýr.
Elbet ki baþkalarý için kendini geriye

23

çeker, onun için kaybetmiþ, yenilmiþ
görünmek deðil, faydalý olabilmek, bir
yandan da kendi yolunda yürüyebilmek
önemlidir, ama bunun yanýnda
doðrudan ve haktan yana olup, bunlarý
baþkalarýný incitmeden belli etmeye
çalýþýr. Ýyi insan, özünde gerçekten
iyilik varsa, kendi kanalýyla etrafa
yayýlan hayrýn farkýnda olmayarak
bazen büyük üzüntülere, kederlere
kapýlabilir. Ýyi insan için için suçluluk
duygusu çeken ve kendinin aslýnda
kötü olduðunu düþünen, baþkalarýný
suçlamak yolunu seçmediði gibi,
kendini savunmanýn faydasýzlýðýna
inanmýþ, kendine acýmaktan kaçýnan
insandýr. Ýyi insan iyi olma halinin o
kadar da fazla övülecek, yüceltilecek
bir durum deðil, normal ve gerekli bir
hal olduðunu bilen, daha doðru olmaya, daha bilgili olmaya, insanlarý düzeltmeye ve kendi iyi bildiði þekli
vermeye çalýþmadan sevmeye önem
veren bir kiþidir.
Mükemmeli arayan ruhumuz iyiliði
sadece iyilik olduðu için yapan birini
gördüðünde bir melek bulmuþcasýna
heyecanlanýp hep kendine alma
alýþkanlýðý ile, ondan sonsuz sabýr,
þefkat, merhamet gelmesini bekler.
Ýstediðine ulaþamayýnca, yanýlmýþým,
o da herkes gibiymiþ der. Tabii ki
herkes gibidir o, o da eksiklidir, ama
iyi insandýr, yani yaptýðý, tamamladýðý iþlerin sonuçlarý, meyveleri iyi ve
faydalý olur herkes için ve akýllýca,
bilerek, þuurla vermeyi sever. Yoksa
bu dünya melekler için çok zor bir
yerdir.
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DERVÝÞ

Derviþin biri, uzun
ve yorucu bir yolcuuktan sonra bir köye
varýr. Karþýsýna çýkan insanlara,
kendisine yardým edecek, yemek ve
yatacak yer verecek birileri olup
olmadýðýný sorar.
Köylüler, Derviþ'e, kendilerinin de
fakir olduklarýný, evlerinin küçük
olduðunu söylerler ve Þakir diye birinin
çiftliðini tarif edip, oraya gitmesini
salýk verirler. Derviþ yola koyulur,
yolda birkaç köylüye daha rastlar.
Onlarýn anlattýklarýndan, Þakir'in, o
yörenin en zengin kiþilerinden biri
olduðunu öðrenir. Bölgedeki ikinci
zengin ise, Haddad isimli bir baþka
çiftlik sahibidir. Derviþ, Þakir'in
çiftliðine varýr. Çok iyi karþýlanýr. Ýyi
misafir edilir, yer, içer ve dinlenir. Þakir
de, ailesi de hem misafirperver ve hem

de gönülleri zengin
i n s a n l a r d ý r. S o n r a
tekrar yola koyulma
zamaný gelir ve Derviþ Þakir'e ve
ailesine teþekkür ederken, "Böyle
zengin bir insan olduðun için hep
þükret." der. Þakir'den ise þöyle bir
yanýt alýr: "Hiçbir sey olduðu gibi kalmaz. Bazen görünen, gerçeðin kendisi
deðildir. Bu da geçer." Derviþ, Þakir'in
çiftliðinden ayrýldýktan sonra, bu yanýt üzerine uzun uzun düþünür. Aradan birkaç yýl geçtikten sonra, Derviþ'in yolu yine ayný yöreye düþer.
Þakir' e uðrayýp, ziyaret etmek ister.
Yolda karþýlaþtýðý köylülerle konuþurken, köylüler: "Haaaa o Þakir mi?
O iyice fakirledi, simdi Haddad'ýn
yanýnda çalýþýyor." derler.
Derviþ, hemen Haddad'ýn çiftliðine
gider. Þakir'i bulur. Eski dostu
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yaþlanmýþtýr. Üzerinde eski püskü
giysiler vardýr. Geçen süre içindeki bir
sel felâketinde bütün sýðýrlarý telef
olmuþ, evi barký yýkýlmýþtýr. Topraklarý
da iþlenemez hale geldiði için, tek çare
olarak, selden hiç zarar görmemiþ ve
biraz daha zenginleþmiþ olan Haddad'ýn
yanýnda çalýþmak zorunda kalmýþtýr.
Bu süre zarfýnda Þakir ve ailesi, Haddad'a hizmetkârlýk yapmaktadýrlar.
Þakir, Derviþ'i, bu kez son derece
mütevazý olan evinde misafir eder. Kýt
kanaat yemeðini onunla paylaþýr.
Derviþ, vedalaþýrken, Þakir'e olup
bitenlerden ne kadar çok üzgün
olduðunu söyler ve Þakir'den þu yanýtý
alýr: "Üzülme. Unutma, bu da geçer."
Derviþ, gezmeye devam eder ve
aradan uzun yýllar geçtikten sonra, yolu
yine ayný bölgeye düþer. Öðrendiklerinden þaþkýna döner. Bir süre önce
ölen Haddad, ailesi olmadýðýndan,
bütün varýný yoðunu, en sadýk hizmetkarý ve eski dostu Þakir'e býrakmýþtýr.
Þakir, Haddad'ýn konaðýnda oturmaktadýr. Kocaman arazileri ve binlerce
sýðýrý ile yine o yörenin en zengin insaný
olmuþtur. Derviþ, eski dostunu iyi
gördüðü için ne kadar çok sevindiðini
dile getirdiðinde yine ayný yanýtý alýr:
"Bu da geçer." Birkaç yýl sonra Derviþ
yine Þakir'i arar. Ona bir tepe gösterirler. Tepede Þakir'in mezarý vardýr ve
mezar taþýnda söyle yazmaktadýr: "Bu
da geçer". Derviþ, üzgün bir þekilde,
"Allah Allah, ölümün nesi geçeçek?"
diye düþünür ve gider.

Ertesi yýl, Derviþ, Þakir'in mezarýný
ziyaret etmek için geri döner ama
ortalýklarda mezar falan kalmamýþtýr.
Büyük bir sel gelmiþ, bütün tepeyi
silmiþ süpürmüþ ve Þakir'in mezarýndan geriye hiç eser kalmamýþtýr. O
yýllarda, ülkenin sultaný, kendisi için
çok deðiþik bir yüzük yapýlmasýný ister.
Bu öyle bir yüzük olacaktýr ki, sultan
mutsuz olduðunda umudunu tazeleyecek, mutlu olduðunda da, mutluluðun rehavetine kendini kaptýrmasýný,
tembelliðe düþmesini önleyecektir. Hiç
kimse, sultaný tatmin edecek böyle bir
yüzük yapmayý baþaramaz. Sultanýn
adamlarý bir gün bilge Derviþ'i bulurlar,
yardým isterler. Sultan aklýný yüzüðe
fena halde takmýþtýr. Derviþ, sultanýn
kuyumcusuna hitaben bir mektup yazar.
Kýsa bir süre sonra, yüzük sultana
sunulur. Sultan önceleri hiçbir anlam
veremez; çünkü, son derece sade bir
yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazýya
takýlýr gözü. Üzerinde biraz düþünür
ve yüzü aydýnlanýr.
Büyük bir mutluluk ýþýðý parlar gözlerinde. Sonunda tam da istediði gibi
bir yüzüðü olmuþtur. Yüzüðün üzerindeki yazý mý? Þu yazýlýdýr yüzüðün
üzerinde:"Bu da geçer"
Yaþamýn bizlere neler getireceði hiç
belli deðil. Yaþam, hiçbir saniyesi boþa
harcanmayacak kadar çok deðerli. Ünlü
fotoðraf ustasýnýn bir sözü var: "Yaþam, size verilmiþ boþ bir filmdir. Her
karesini mükemmel bir biçimde
doldurmaya çalýþýn."
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan

Geçen ay, uzun eðitim süreçleri boyunca ruhlarýn, özel bölümlerde,
pek çok sanat dalý üstünde de çalýþma yaptýklarýndan söz ederek,
tecrübeleri olan ruhlarýn var olan yeteneklerini böylece
geliþtirdiklerinden bahis etmiþtik. Transformasyon alaný denilen bu
bölümlerin sadece hayvanlarýn enerjisine girmeye izin vermekle sýnýrlý
bir yer olmadýðýný ve ruhlarýn burada kendilerine yakýn bulduklarý her
hangi bir objeyi canlandýrabileceklerini söylemiþtik. Bu ay konumuza
OLAY 51 ile devam ediyoruz
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OLAY 51
Dr. N: Transformasyon alanýna niçin
geldin?
S: Ruh grubumdan uzak olduðum
zamanlarda bu odanýn bana neler
sunabileceðini hep denemek isterim.
Buradaki enerji ekranlarýna girerim.
Enerji akýmý beni içine çeker. Ruhumun
bir parçasý olur.
Dr.N: Bu enerji akýmýný bana anlatýr
mýsýn?
S: Bu bir nevi saflaþtýrýlmýþ enerjisi
kuþaðýdýr. Ben merhamet ve acýmayla
ilgili olan enerji kuþaðýyla harmanlanmak isterim hep.
Dr.N: Transformasyon alanýnýn
içindeki bu enerji kuþaklarýný kim
meydana getiriyor?
S. Bilmiyorum. Bu kuþaðýn içine
giriyorum ve zihinsel olarak istediðim
þey üstünde yoðunlaþýyorum. Ýstediðim
þey önüme geliyor. Enerji ne denli
güçlü olursa elde ettiklerimden o denli
fayda saðlýyorum.
Dr.N: Merhamet ve acýma duygusunu dünyada almak varken, deneyimlemek için neden buraya geldiðini
anlayamýyorum.
S: Evet ama þunu anlamalýsýnýz ki
dünyaya gittiðimde ve enerjimi diðerlerine þifa vermek için baðýþladýðýmda,
enerjim yaþamýmýn sonuna gelmeden
bütünlüðünü kaybetmiþ oluyor. Elbet
ki bu benim tecrübesizliðimden
kaynaklanýyor.
Dr.N: Madem ki böylesine bir
yenilenme için buradasýn o halde
bulunduðun bu alaný bana daha detaylý
anlatabilir misin?
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S: (Derin bir nefes alýyor) Istýrabýn
ne olduðunun tarifini yapabilirim, ama
onu insan bedenine daðýtabilmek için
asimile etmek zorundayým. Bu ise
etkinliðimi azaltýyor. Iþýðýn aynasý olmaktansa bir sünger haline geliyorum.
Böylece sanatýmý icra ediyorum.
Dr.N: Neyi yapýyorsun?
S: Istýrabý emmektense enerjimi
manipule etmeyi öðreniyorum. Merhamet ve acýma kuþaðýndaki enerji,
içinde yüzebileceðim bir havuz gibi
duygularýmýn öylesine bir parçasý
haline geliyor ki tamamen öznel hale
geldiðimden bunun bir tanýmýný yapamýyorum. Bu harika bir þey.
Transformasyon alanýyla ilgili
sujemden duyduðum þeyler bunun bana öforik bir deneyim olduðu izlenimini verdi. Yoðunlaþmýþ enerjiden
oluþan bu psiþik havuzlarýn gerçek mi
yoksa simulasyon yoluyla mý yaratýldýðý tam olarak belli deðildir. Sujelerim içinde yaþadýklarý ruh dünyasýný
tam bir gerçeklik olarak tanýmlarken,
transformasyon alanlarýný üzerinde
oynanmýþ gerçeklik diye nitelendirmektedirler.
Bu kavramlarý birbirinden ayýrd
etmeme yarayan sabit bir kriter var.
Geçici olduklarýndan dolayý sonunda
bitecek olan gerçeklik modellerinin
illüzyon olduðunu düþünüyorum. Bu
süreci analiz eden ve deðerlendiren
ruhun ebedi dünyasý ise sujelerime
bilinçliliðin sürekli bir hali gibi
görünmektedir.
Transformasyon alanlarý spiritüel
geliþme için bir yaratýlmýþ olan
alanlardýr.
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DANS, MÜZÝK ve
OYUNLAR

Kültürel yaþamlarý için önemli
olduðundan dolayý spiritüel dans ve
þarkýyla ilgilenen insanlar vardýr. Yýllar
önce Lahu kabilesinin danslarýný
seyretmek ve þarkýlarýný dinlemek
ayrýcalýðýný elde etmiþtim. Bu kabile
Burma-Thai sýnýrýndaki daðlarýn
gözlerden uzak bir yerinde bulunuyordu. Bu izole kabileyi ilk gören
birkaç Batýlý arasýndaydým. Onlara
ulaþmak kolay olmadý. Balta girmemiþ
ormanlarýn içinden geçerek varabildik. Yaþadýðýmýz tecrübe mistikti.
Sujelerim dans ve müzik vasýtasýyla
ruh dünyasýndaki iç varlýklarýný nasýl
ifade ettiklerini tanýmladýklarýnda, aklýma hep Lahu kabilesi gelir. Lahular
animisttir. Doðal olaylarýn ruhlarý olduðuna ve spiritüel bir kuvvet gösterdiklerine inanýrlar. Tek Tanrýlý dinler ortaya çýkmadan önce pek çok toplum bu inanýþa sahipti. Sujelerim, ruh
gruplarýnýn bu tarz bir eðlence aktivitesine katýldýklarýnda kutsal bir kaynaðýn ritüellerini ve kutlamasýný
yaptýklarýna inandýklarýný söylemektedirler. Bu ifade tarzý onlara kendilerini yükseltici gelmekte ve Dünyadaki
orijinleriyle ilgili anýlarýný canlandýrmaktadýr.
Dans edip þarký söylemek birlik
duygusu aþýlamaktadýr. Bu bir çeþit
spiritüel mutluluk ve neþedir onlar için.
Sujelerimden biri þöyle demiþti:
Bir ateþin etrafýnda halka þeklinde
dans ediyoruz ve serbest akan bir harmoni içinde melodileri mýrýldanýyoruz.
Enerjimiz dairesel hareketler yapýyor.

Binlerce yýl öncesinden getirdiðimiz
yoðun iliþkilerimizin bir hediyesi gibi
bu. Dans edip, þarký söylemek, aramýzdaki baðlarýn ve kolektif bilgeliðin
onaylanmasý gibi bir þey.
Bir baþka sujem ise þunlarý anlatmýþtý: Önce halka þeklinde toplanýyoruz ve gittikçe hýzlý dönmeye baþlýyoruz. Öylesine hýzlanýyoruz ki aramýzda mesafe kalmýyor. Dans ederek
dönmeye baþlýyoruz ama artýk dansýn
yerinde çaðlayana benzeyen bir türbülans var ki bu ruhlarýmýzý birleþtiriyor. Yavaþlamaya baþladýkça çözülen enerji birbirimizden ayrýlmamýza
yardým ediyor. Bu dansýn sonunda, titreþimsel enerji kalýplarýmýz arasýndaki
farklarý deneyimlemiþ oluyoruz.
Araþtýrmalarým sonucunda müziðin
Dünyadakinden de öte bir þekilde ruhu
yükselttiðini gördüm. Ruh dünyasýndaki müziðin yaratýlmasýnda kullanýlan
seslerin bir sýnýrý yoktu. Derin hipnoza
sokulan kiþiler, müzikal düþüncenin
ruhlarýn lisaný olduðunu söylemektedir.
Ruh dünyasýndaki eðlence aktivitelerine bazen de komedi unsuru katýlabilmektedir. Ruhlar birbirlerine
takýlabilmektedirler. Müzik aktiviteleri gibi tiyatro akvitelerine tam olarak
rastlamýþ deðilim. Bunun nedeni dünya
hayatýnýn kendisinin zaten yeterince
bir tiyatro olmasýndan kaynaklanmýþ
olabilir.
Sanat ve müzik kompozisyonu gibi
diðer aktiviteler ise sessizce ve bireysel
olarak yapýlýr. Ancak müziðin uygulanmasý tek veya kolektif olarak gerçekleþtirebilir. Belli nesnelerin strüktürünü
yapmak veya küçük yaþam formlarý
yaratmak için enerjiyi harcamak eð-
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lence aktiviteleri arasýnda sayýlmamaktadýr. Müzik her ruh için evrensel
bir nitelik taþýmaktadýr. Aslýnda müzik
sadece eðlence aktivitelerinin bir parçasý deðil, ruh dünyasýnda yapýlan diðer çalýþmalara eþlik eden önemli bir
unsurdur da.
Ruh dünyasýnda müzik, ruhlarý
yeryüzünde olduðundan daha fazla
yükseltmektedir. Seslerin yeryüzündeki
gibi bir sýnýrý da yoktur. Müzik gerçekten de tüm ruhlarýn ortak lisaný gibidir.
Armonik rezonansýn kompozisyonu ve
iletilmesi spiritüel lisanýn da oluþumu
ve sunumuyla ilgilidir. Ruhlarýn birbirleriyle iletiþim kurmasýnýn ötesinde
spiritüel armoni, enerji yaratmanýn ve
ruhlarýn birliðinin de tuðlasýný oluþturur.
Pek çok ruh, Ruh Dünyasýnda þarký
söylemekten hoþlanýr ama bir orkestra
þefiyle karþýlaþmam gerçekten yýllarýmý
aldý diyebilirim. OLAY 52de anlatacaðým sujem geçmiþ yaþamlarýnda
pek çok kez müzikle baðlantýlý olmuþ
bir kiþi. En son yaþamýnda 1930larda
Ýtalyan bir opera sanatçýsý imiþ.
OLAY 52
Dr.N: Ruh Dünyasýndaki ana
eðlence aktiviteniz nedir?
S: Müzik yapmak
Dr.N: Müzik aletleri kullanarak mý?
S: Onlar zaten her zaman mevcut.
Ýstediðiniz enstrümaný seçip, çalabilirsiniz. Ancak ben bir koro yaratýyorum.
Dr.N: Opera sanatçýlarýnýn sesi olmadan nasýl böyle bir koro yaratýyorsunuz?
S: (gülüyor) Demek ki siz buraya
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gelmeyeli epey zaman olmuþ. Burada
insan bedeni gerekmiyor ki. Aslýnda
burada yarattýðýmýz sesler Dünyadakine
nazaran daha hafif ama ses aralýklarý
geniþ oluyor.
Dr.N: Herkes en yüksek ve en alçak
notalarý söyleyebiliyor mu?
S: Elbet ki söyleyebiliyorlar. Hepimiz ayný anda hem bariton hem de
soprano olabiliyoruz. Herkes tam
notayý tutturabiliyor. Tek ihtiyaçlarý
sadece bir orkestra þefi.
Dr:N: Ne yaptýðýnýzý bana tam olarak tarif edebilir misiniz?
S: Ben ruhlarýn müzik þefiyim. Bu
benim için bir tutku, beceri ve bir
mutluluk.
Dr.N: Geçmiþ yaþamýnýzda bir opera
sanatçýsý olmanýzýn bunda bir rolü var
mý?
S: Evet bu doðru herkes benim kadar
müzikle iç içe olmamýþ. Eðlence zamanlarýnda güzel bir müzik üreterek
eðlenmek de istiyorlar.
Dr.N: Orkestradan ziyade koroyu
tercih ediyorsunuz o halde?
S: Evet ama her ikisini de bir araya
getirdiðimiz oluyor.
Dr.N: Baþka gruplardan da ruhlar
katýlýyor mu size?
S: Evet.
Dr.N: Müzik, Ruh dünyasýnda neden
bu denli önemli?
S: Müzik sizi yeni zihinsel kademelere götürüyor. Enerjinizi hareket
ettiriyor.
Dr.N: Yönettiðiniz grup kaç kiþilik?
S: 20 kiþilik bir grubu yönetiyorum
ama pek çok gruptan toplam yüz kiþiyi
idare edebilirim.

(Gelecek ay: Ruhsal oyunlarýn neler olduðu üstünde konuþacaðýz)
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Enkarnasyon Medyumluðu Nedir?
Bedenlenme medyumluðu da
denilmektedir. Diðer medyumluk
çeþitlerinden þu özelliði ile ayrýlýr.
Temasa geçilen varlýk, medyumun
bedenini kendi bedeni gibi kullanabilir.
Varlýðýn bütün duygularý, göstermek
istediði fiziksel hareketler, medyumun
bedeninde tezahür eder. Sesi, ses tonu,
ifade tarzý, mimikleri, davranýþ
biçimleri ile, medyumdan tamamen
farklý bir kiþiliðin ortaya çýktýðýný
görürüz.

Hipnozun derin bir safhasýnda
meydana gelen bu durum, medyumla
gelen varlýðýn çok sýký bir ruhsal irtibat
içinde olduðunu gösterir. Ama bu sýký
iliþki, medyumun varlýktan aldýðý
tesirleri aynen nakletmesi demek
deðildir. Tesirleri, varlýk, medyumun
bedenini doðrudan kendi kullanarak
verir. Medyum geçici bir süre için
bedenini varlýða emanet etmiþ gibidir.
Bazýlarýnýn sandýðý gibi bedenini
tamamen ona terk etmez, onu misafir
(Sevgi Dünyasý Cilt 27 den)
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ederken, kendisi bir kenarda, bedeniyle
irtibatýný kesmeden bekler.Bu tarz
medyumlarla üstün varlýklardan bilgi
alabilmek büyük bir nimettir. Çünkü
alýnan bilgilere medyumun þuuraltýnýn
karýþmasý diye bir ihtimal söz konusu
deðildir. Verilen bilgilere medyumun
aklý, mantýðý ve duygularý da karýþmaz
ve katýlmaz.Ýnsanlýða büyük hizmeti
olacaðý için böyle bir irtibatta aracý
olacak enkarnasyon medyumlarý sadece son hayatlarýnda deðil, geçmiþ
enkarnasyonlarýnda bu görevleri için
hazýrlanýrlar ve vakti gelince de
görevlerini yerine getirirler. Anlaþýlacaðý üzere, nadir yetiþirler. Neden
Fizik Medyumluk Denmektedir?
Çünkü bu medyumlar, vücutlarýndan çýkardýklarý bir madde ile, gelen
varlýðýn fiziksel tezahürler göstermesine imkân verirler. Ektoplazma
denilen bu madde, medyumun aðýz,
burun ve kulak deliklerinden çýkar.
Sarýmtýrak beyaz renkli, parlak ve
kokusuz bir maddedir ve medyumun
vücut maddelerinin bir kýsmýnýn akýþkan bir hale gelmiþ þeklidir diyebiliriz.
Fizik medyumluk tezahürlerinin
dünyada oldukça bol miktarda
görüldüðü 19. yüzyýl sonu, 20. yüzyýlýn
baþlarýnda yapýlan deneylerde bu
madde bilim adamlarý tarafýndan
alýnarak laboratuarda incelenmiþtir.
Yaðla kaplý, içinde akyuvarlar bulunan
albümine benzer, % 50'si su olan bir
madde olduðu sonucuna varýlmýþtýr. 1
cm3 ünün aðýrlýðýnýn 0,101 gr geldiði
saptanmýþtýr. Vücudundan bu madde
çýkaran medyumlarýn, tecrübe son-
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rasýnda vücut aðýrlýklarýndan belli bir
miktar kaybettikleri gözlenmiþtir.
Ýrtibata geçilen varlýk bu maddeyi
kullanarak çeþitli fiziksel tezahürleri
gösterir. Ektoplazmadan baþka, medyumun tesirlerinden, tecrübeye katýanlarýn tesirlerinden, etraftaki maddelerden de bir ölçüye kadar yararlanýlsa
da, esas kullanýlan madde ektoplazmadýr. Ektoplazmanýn kullanýlýþ þekli ve
amaçlarýna göre fizik medyumlar çeþitlere ayrýlýrlar. Bazý büyük medyumlarýn birden fazla fizik tezahürleri
gösterebildikleri görülmüþtür. Fizik
medyumlarýn çeþitleri þunlardýr:
1. Materyalizasyon Medyumlarý:
Gelen varlýk, ektoplazmaya istediði
beden þeklini veya bir beden uzvunun
þeklini verebilir. Bu çoðunlukla varlýðýn
dünyada yaþadýðý zamanki kendi bedeni
olur.
2. Demateryalizasyon Medyumlarý:
Medyum, varlýðýn yardýmýyla kendi
bedeninin bir kýsmýný veya tüm bedeni
görünmez hale getirebilir.
3. Dedubleman (Çift Bedenlenme)
Medyumluðu: Medyum kendi bedeninin bir eþini teþekkül ettirip, esas
bedeninden baðýmsýz hareket ettirebilir.
Ayný anda iki ayrý yerde görülebilir.
4. Telekinezi Medyumluðu: Uzaktan
el dokunmadan cisimleri hareket
ettirebilir ve yerlerini deðiþtirebilirler.
5. Levitasyon Medyumluðu: insan
bedenini veya eþyalarý, yerçekiminin
etkisinden kurtararak yükseltebilirler.
Apor: Bir eþyanýn veya maddenin
bir yerde görünmez olup, baþka bir
yerde aynen teþekkül etmesidir.

32

Sevgi Dünyasý

Bayramlarda öne çýkar ismin
Gözler sana farklý bakar
Eller seni farklý sarar, kucaklar
Isýtýr sözcükler üþüyen kalbini
Sevgili çocuk, nice bayramlar diyemiyorum
Önünde yürüyeceðin geniþ, engin ve zorlu bir yolda
Yetiþkinliðe adým atacaðýndan...
Ama kutlu olsun bayramýn
Ýçinin coþkusu geleceðini aydýnlatacaðýndan...

Çocuk Haklarý
ÇOCUK HAKLARINA DAÝR SÖZLEÞME
Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu Tarafýndan
20 Kasým 1989
Tarihinde Kabul Edilmiþtir.
Madde 1 - Çocuðun Tanýmý
Ulusal yasalarca daha genç bir yaþta
reþit sayýlma hariç, 18 yaþýnýn altýndaki
her insan çocuktur.
Madde 2 - Ayrým Gözetme

Haklarýn hepsi, istisnasýz bütün çocuklar için geçerlidir. Çocuðun hangi
biçimde olursa olsun ayrýmcýlýktan korunmasý ve haklarýnýn savunulmasý için
yapýcý giriþimlerde bulunulmasý, Devlet'in
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yükümlülüðüdür.
Madde 3 - Çocuðun Yüksek Yararý
Çocukla ilgili bütün giriþimlerde, çocuðun yüksek yararý tam olarak gözetiecektir.
Ana babalar ya da sorumluluk taþýyan
diðer kiþiler bu sorumluluðu yerine
getiremedikleri takdirde, Devlet çocuða
yeterli desteði gösterecektir.
Madde 4 - Haklarýn Uygulanmasý
Devlet, sözleþmede yer alan haklarýn
uygulanmasý için bütün imkânlarý kullanmalýdýr.
Madde 5 - Ana-babanýn yönlendiriciliði ve çocuðun yeteneklerinin geliþim
Devlet, ana-babalarýn ve geniþ ailenin,
çocuðun yeteneklerinin geliþmesi açýsýndan
uygun biçimde yönlendiricilik yapma hak
ve sorumluluklarýna saygý duymakla
yükümlüdür.
Madde 6 - Yaþam ve Geliþme
Her çocuk temel yaþam hakkýna sahiptir. Devlet çocuðun yaþamýný ve geliþmesini
güvence altýna almakla yükümlüdür.
Madde 7 - Ýsim ve Vatandaþlýk
Çocuk, doðuþtan itibaren bir isim alma
hakkýna sahiptir. Ayrýca, çocuk vatandaþlýk
edinme, ana babasýný mümkün olduðu
ölçüde tanýyýp bilme ve onlar tarafýndan
bakýlma hakkýna sahiptir.
Madde 8 - Kimliðin Korunmasý
Devlet, çocuðun kimliðini korumakla,
eðer gerekiyorsa bu kimliðin temel öðelerini yeniden oluþturmakla yükümlüdür.
Madde 9 - Ana Babadan ayýrma
Çocuðun yüksek yararýna aykýrýlýðý
belirlenmediði sürece çocuk, kendi ana
babasýyla birlikte yaþama hakkýna sahiptir.
Ayrýca çocuk anasýndan ve babasýndan
veya bunlarýn herhangi birinden ayrýlmýþsa
'ayrýldýðý kiþilerle temas' çocuðun hakkýdýr.
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Madde 10 - Ailenin Yeniden
Birleþmesi
Çocuk ile anne-babasý, yeniden birleþme ya da çocuk/ana-baba iliþkisinin
tesisi amacýyla herhangi bir ülkeyi terk
edip kendi ülkelerine dönme hakkýna
sahiptirler.
Madde 11 - Yasa Dýþý Yollarla Ülke
Dýþýna ve Geri Döndürme
Devlet, çocuklarýn ana babadan herhangi biri tarafýndan ya da üçüncü bir taraf
eliyle ülke dýþýna kaçýrýlýp burada alýkonulmasýný önlemek ve vuku bulan bu tür
olaylarýn çözümü için yol bulmakla
yükümlüdür.
Madde 12 - Çocuðun Görüþü
Çocuk, görüþlerini serbestçe ifade etme,
kendisini ilgilendiren herhangi bir konu
ya da iþlem sýrasýnda görüþlerinin dikkate
alýnmasýný isteme hakkýna sahiptir.
Madde 13 - Ýfade Özgürlüðü
Çocuk, ülke sýnýrlarýna baðlý olmaksýzýn
görüþlerini ifade etme, bilgi edinme, sahip
olduðu görüþleri ve edindiði bilgileri
baþkalarýna aktarma hakkýna sahiptir.
Madde 14 - Düþünce, vicdan ve din
özgürlüðü
Devlet, ana-babanýn uygun biçimde
yönlendiriciliðine tabi olarak, çocuðun
düþünce, vicdan ve din özgürlüðüne saygý
gösterecektir.
Madde 15 -Dernek Kurma Özgürlüðü
Çocuklar, baþkalarýyla bir araya gelme,
dernek kurma ve kurulu derneklere katýlma
hakkýna sahiptirler.
Madde 16 - Özel Yaþantýnýn Korunmasý
Çocuklarýn, özel, aile ve ev içi yaþantýlarý ile kurduklarý iletiþime yönelik
dýþ müdahalelerden, iftira ve haksýz
suçlamalardan korunma hakký vardýr.
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Madde 17 - Gerekli Bilgilere Ulaþma
Devlet, deðiþik kaynaklardan bilgilerin
ve yayýnlarýn çocuklara ulaþmasýný saðlayacak, kitle iletiþim araçlarýný çocuklar
açýsýndan sosyal ve kültürel yarar saðlayacak bilgiler yaymasýný teþvik edecek,
buna karþýlýk çocuklarý zararlý yayýnlardan
koruyacaktýr.
Madde 18  Ana Babanýn Sorumluluklarý
Ana baba, çocuðun yetiþtirilmesinde
ortak ve birinci elden sorumluluk
taþýmaktadýr. Devlet, çocuk yetiþtirme
alanýnda gerekli desteði ana babaya
saðlayacaktýr.
Madde 19 - Suiistimal ve Ýhmalden
Koruma
Devlet, çocuðu ana babanýn ya da
sorumlu baþka kiþilerin her türlü kötü
muamelesinden koruyacak, çocuk suistimalini önleyecek ve bu tür davranýþlara
maruz kalan çocuklarýn tedavisini
amaçlayan sosyal programlar hazýrlayacaktýr.
Madde 20 - Ailesiz Çocuðun
Korunmasý
Devlet, aile ortamýndan yoksun çocuðu
özel olarak korumak, bu tür durumlarda
uygun alternatif aile bulmak ya da

kurumlar aracýlýðýyla çocuðun bakýmýný
saðlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüðün
yerine getirilmesi doðrultusundaki
çabalarda çocuðun kültürel kimliðine
dikkat gösterilecektir.
Madde 21- Evlat edinme
Çocuk evlat edinmenin tanýndýðý ve
serbest býrakýldýðý ülkelerde, bu uygulama
yalnýzca, çocuðun yüksek yararýna olacak
þekilde, konunun uzmaný, yetkilileri izniyle
ve çocuk için gerekli güvenceler saðlandýktan sonra gerçekleþtirilebilecektir.
Madde 22 - Mülteci Çocuklar
Mülteci durumunda olan ya da mülteci
statüsüne alýnmak isteyen çocuklara özel
koruma saðlanacaktýr. Devlet çocuklara
bu anlamda koruma ve yardým saðlayan
yetkili kuruluþlarla iþbirliði yapmakla
yükümlüdür.
Madde 23 - Özürlü Çocuklar
Özürlü çocuk, saygýnlýk içinde eksiksiz
ve onurlu bir yaþantý sürdürmek için özel
bakým, eðitim ve kurs görme, mümkün
olan en üst düzeyde özgüven ve sosyal
bütünleþmeye kavuþma hakkýna sahiptir.
Madde 24 - Saðlýk ve Saðlýk Hizmetleri
Çocuk, mümkün olan en iyi düzeyde
saðlýk ve týbbi bakým standardýna ulaþma
hakkýna sahiptir. Devletler temel ve
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koruyucu saðlýk bakýmý, halk saðlýðý
eðitimi ve bebek ölümlerinin azalmasý
konularýna önem verecek, bu amaca
yönelik uluslararasý iþbirliðini teþvik
edecek ve etkin saðlýk hizmetlerinden
yoksun tek bir çocuk kalmamasý için çaba
göstereceklerdir.
Madde 25 - Yerleþtirme uygulamasýnýn
düzenli denetimi
Devlet tarafýndan gerekli ilgi, koruma
ve bakýmýn gösterilmesi için belirli bir
yere yerleþtirilen çocuk, bu tedbirin
sonuçlarýnýn düzenli olarak denetlenmesini
isteme hakkýna sahiptir.
Madde 26 - Sosyal Güvenlik
Çocuk, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlik imkânlarýndan yararlanma hakkýna
sahiptir.
Madde 27 - Yaþam Standardý
Her çocuk, fiziksel, zihinsel, ahlâki ve
sosyal geliþmesi açýsýndan yeterli yaþam
standardýna ulaþma hakkýna sahiptir.
Çocuðun yeterli bir yaþam standardýna
sahip olmasýný saðlamak, en baþta ana
babanýn sorumluluðudur. Devletin görevi
bu sorumluluðun yerine getirilmesine
imkân tanýyacak koþullarý yaratmaktýr.
Devletin sorumluluk alaný, ana babalara
ve çocuklarýna maddi yardým yapýlmasýný
da kapsayabilir.
Madde 28 - Eðitim
Çocuk eðitim hakkýna sahiptir. Devletin
görevi ilköðretimin zorunlu ve parasýz
olmasýný saðlamak her çocuðun yararlanabileceði deðiþik orta öðretim kanallarýný teþvik etmek ve yeteneklerine
göre herkesi yüksek öðrenim imkanlarýna
kavuþturmaktýr. Okul disiplini, çocuðun
haklarýna ve saygýnlýðýna uyumlu olmalýdýr.
Devlet, bu hakkýn uygulanabilmesi için
baþka ülkelerle iþbirliði içinde olacaktýr.
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Madde 29 - Eðitim Hedefleri
Eðitim, çocuðun kiþiliðinin, becerilerinin mümkün olduðunca geliþtirilmesini
hedefleyecektir. Eðitim, çocuðu özgür bir
toplumda faal bir yetiþkin yaþam için hazýrlayacak, ana babasýna, kültürel kimliðine
kendi dili ve deðerleriyle baþkalarýnýn
kültürel kimlikleri ve deðerlerine saygý
geliþtirecektir.
Madde 30 - Azýnlýklara ve yerli halklara
mensup çocuklar
Azýnlýklara ve yerli halklara mensup
çocuklar kendi kültüründen yararlanma,
kendi dillerinin gereklerini yerine getirme
ve kendi dillerini kullanma hakkýna
sahiptir.
Madde 31 - Dinlenme, boþ zamaný deðerlendirme ve kültürel etkinlikler
Çocuk, dinlenme, boþ zaman deðerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal
etkinliklere katýlma hakkýna sahiptir.
Madde 32 - Çocuk Ýþçiler
Çocuk; saðlýðý, eðitimi ve geliþmesi
açýsýndan tehlike teþkil eden iþlere karþý
korunma hakkýna sahiptir. Devlet, iþe kabul
için asgari bir yaþ sýnýrý tespit ve çalýþma
koþullarýný düzenlemek zorundadýr.
Madde 33 - Uyuþturucu Kullanýmý
Çocuklarýn uyuþturucu ve psikotrop
madde kullanýmýndan; bu tür maddelerin
üretimine ve kaçakçýlýðýna alet olmaktan
korunma haklarý vardýr.
Madde 34 - Cinsel Sömürü
Devlet, fuhuþ ve pornografi dahil
çocuðu cinsel sömürü ve suiistimalden
koruyacaktýr.
Madde 35 - Çocuklarýn satýlmalarý,
kaçýrýlmalarý ve fuhþa zorlanmalarý
Çocuklarý, satýþa, kaçmaya ve fuhþa
konu olmalarýný önlemek üzere her tür
çabayý göstermek Devletin görevidir.
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Madde 36 - Sömürünün diðer biçimleri
Çocuk, esenliðiyle ilgili olup 32, 33,
34 ve 35. maddelerde yer alan hususlara
zarar verecek her tür kullanýmdan korunma
hakkýna sahiptir.

belirtilen þekillerde koruma ve bakým
saðlayacaklardýr.
Madde 39 - Yeniden saðlýða kavuþturucu bakým
Devlet, silahlý çatýþma, iþkence, ihmal,

Madde 37 - Ýþkence ve özgürlükten
yoksun býrakma Hiçbir çocuk, iþkenceye,
zalimliðe, cezaya ve yasa dýþý tutuklamaya tabi tutulmayacak ve keyfi biçimde
özgürlüðünden yoksun býrakýlamayacaktýr. 18 yaþýndan küçük olanlara, idam
ya da salýverme koþulu bulunmayan ömür
boyu hapis cezasý verilmeyecektir.
Özgürlüðünden yoksun býrakýlan
herhangi bir çocuk, kendi yüksek yararý
aksini getirmedikçe yetiþkinlerden ayrý
tutulacaktýr.
Gözetim altýnda tutulan çocuða hukuki
ve gerekli yardýmlar saðlanacak, çocuk
ailesiyle temas edebilecektir.
Madde 38 - Silahlý çatýþma
Taraf devletler, 15 yaþýndan küçük
çocuklarýn çatýþmalara katýlmamalarýný
saðlamak için mümkün olan her türlü
önlemi alacaktýr. 15 yaþýndan küçük hiçbir
çocuk askere alýnmayacaktýr.
Devletler ayrýca, silahlý çatýþmalarýn
etkilediði çocuklara uluslararasý yasada

kötü muamele ve sömürü maðduru
çocuklarýn saðlýklarýna kavuþturulmalarý
ve toplumla bütünleþmelerini saðlamak
amacýyla uygun önlemleri almakla
yükümlüdür.
Madde 40 - Çocuklarýn yargýlanmalarý
Yasalara aykýrý iþ yapan çocuk, saygýnlýk ve deðer anlayýþýný geliþtiren, yaþ
durumu gözeten ve toplumla yeniden
bütünleþmesini hedefleyen tarzda muamele görme hakkýna sahiptir. Çocuða,
temel güvencelerin yaný sýra, savunmasý
için hukuki ve diðer her tür yardým saðlanacaktýr. Mümkün olan her durumda, adli
kavuþturmadan ve kurumlara yerleþtirme
yolundan kaçýnýlmalýdýr.
Madde 41 - Üstün standartlara uyma
Çocuðun haklarýyla ilgili olarak geçerli
ulusal ve uluslararasý yasalarda yer alan
standartlarýn iþbu sözleþmede yer
alanlardan daha üstün olmalarý halinde,
her durumda, daha üstün standartlar geçerli
olacaktýr.
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Çocuðum Yalan
Söylüyor
Psikolog Ýlknur Kurt

(Tanaltay Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi)

Sosyal bir davranýþ türü olan yalanýn
amacý genelde karþýdaki insan ya da
insanlarý yaþanan gerçeðe aykýrý biçimde yanýltmaktýr. Burada, söz konusu olan
gerçeklik kavramýndan, duyular yolu ile
elde ettiðimiz yaþantýlar anlaþýlmalýdýr.
Yaþamýmýz boyunca, hem fiziksel hem
de sosyal gerçeklik olgularý ile karþý
karþýya kalýrýz. Bu olgulara karþýlýk olarak sergilediðimiz davranýþlarýmýzýn
niteliðinin hem bizim iliþkilerimizin hem
de çocuklarýmýzýn bizi örnek alma davranýþlarýný çok ciddi bir þekilde etkilediðini biliyoruz.
Çocuklar, bilindiði gibi önce aðýzlarý
yolu ile çevrelerini tanýmaya baþlarlar.
Giderek ilk sözcükleri ile kendilerini ifade etmeye baþlarlar. Hayatýn ilk üç yýlýnda
çocuklar, çok zengin bir hayal dünyasýna
sahiptirler. Bu geliþimsel özelliklerinden
dolayý hayal ürünü pek çok öykü, kiþi
yaratýrlar. Bu olaðan sürece" yalan mý
söylüyor acaba "kuþkusu ile bakmamak
ve çocuðu ürkütmemek gerekir. Çünkü,
çocukta gerçeðe sadýk kalma duygusu
henüz oluþmamýþtýr. Bu dönemde zaman
zaman çocuðun bir baþkasýný taklit etmek,
övünmek ya da ilgi çekmek amacý ile
yalan söylemesi doðal sayýlabilir. Ancak,
bu noktada asýl önemli olan anne ve

babanýn çocuðun bu davranýþýna eleþtirel
ve cezalandýrýcý bir yöntemle yaklaþmamasýdýr. Anne ve babalara düþen en
önemli görev, yaþý ne kadar küçük olursa
olsun, ebeveyn davranýþlarýnýn, her
durumda model alýndýðý gerçeðinden
hareketle, kendilerinin gerçeðe sadýk
kalmalarýdýr.
Bireysel farklýlýklarla birlikte, 4 yaþýndan sonra çocuktan yavaþ yavaþ gerçeðe sadýk kalma davranýþýný bekleyebiliriz. Bu arada biz de örnek olma davranýþlarýmýzý sergilemeliyiz. Dört yaþýndan sonra, çocuk bir düþ kahramanýný taklit etmek ya da övünmekten öte bir
amaçla yalan söylüyorsa artýk çok da rahat olmamamýz gerekir. Yalan söyleme
davranýþý, öðrenilen bir davranýþtýr. Bu
nedenle, aile kendi içindeki iliþkiler
sistemini büyüteç altýna almalýdýrlar.
Ebeveynler çoðu kez çocuklarýn ýsrarlý
istekleri ve beklenmedik sorularý karþýsýnda yeterli sabrý ve kararlýlýðý gösteremezler. Babanýn, bakkala giderken
kendisi ile gelmek isteyen ve bu nedenle
aðlayan oðlunu susturmak için iðneciye
gittiðini söylemesi, annenin yatma zamaný geldiði halde bir türlü yatmak istemeyen kýzýna uyumazsa cinlerin perilerin
geleceðini söylemesi gibi.
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Çocuklarýn ihtiyaçlarýnýn zamanýnda
fark edilmesi ve bu yönde davranýþlarýn
gerçekleþtirilmesi, onlarýn hem kendilerine olan güven duygularýnýn geliþmesinde, hem de ahlâki deðerlerinin
oluþmasýnda çok önemlidir. Ýhtiyaçlarý,
anne babalarý tarafýndan zamanýnda fark
edilememiþ ve yeterince önemsenmemiþ
çocuklar bazen ihtiyaçlarýnýn yarattýðý
gerilimle yalan söyleyebilirler. Babasýna,
bir þeyler söylemek için aðzýný açtýðýnda
babasýnýn onu dinleyemeyecek kadar
yorgun olduðu yanýtýný almasý üzerine,
giderek saðlýklý olmayan davranýþ türleri
sergileyebilir. Bu davranýþ türleri içinde
yalan söyleme davranýþý da yer alabilir.
Çocuðun kendine ve çevresine güven
duymasý, çevre ile olan saðlýklý iletiþim
süreci içinde kazanýlýr. Ebeveynleri ile
saðlýklý bir iletiþim içinde yaþayan
çocuklarda yalan söyleme davranýþý
genelde görülmez. Olduðu gibi kabul
edilen, dinlenilen, ihtiyaçlarý önemsenen,
sevinçleri ve üzüntüleri paylaþýlan çocuk
kendine güven duyar. Ona bu duygularý
yaþatan ailesine ve çevresine de güven
duyar. Ailesinin, baþarýlarýnda sevindiðini, baþarýsýzlýðýnda ise üzüldüðünü,
öfkelendiðini yaþayan çocuk giderek
baþarýsýzlýklarýný tek baþýna göðüslemek
durumunda kaldýðýnda yine pek de uygun
olmayan davranýþlarý geliþtirebilir.
Örneðin, her gün eve geldiðinde iletiþim
önce, sýnavdan aldýðý not ile baþlýyorsa,
zayýf notunu onlarla paylaþmasý hiç de
kolay olmayacak belki de gerçeðe sadýk
kalmayarak iyi bir not aldýðýný söyleyecektir. Kardeþi ile iliþkilerinde hep
yetiþkin gibi davranýlmasý istenen çocuk,
ailesi yokken kardeþine kötü davranýr.
Açýklamasý istendiðinde, yaptýðý davranýþý
inkâr eder.

Çocuklarýn yalan söyleme davranýþlarýný kazanmalarýna yol açan en önemli
nedenlerden biri, yetiþkinlerin hem kendi
aralarýnda birbirlerine hem de çocuklarýna
yalan söylemeleridir. Bir baþka neden de
ebeveynin, çocuðun yapmadýðý bir
davranýþý üstlenmesi durumunda cezalandýrmaktan vazgeçeceðini söylemesi
üzerine gerçekleþir. "Vazoyu kýrdýðýný
kabul edersen seni cezalandýrmayacaðým"
demesi üzerine çocuk düz bir mantýk ile
yapmadýðý bir davranýþ üzerinde ýsrar
ederse cezalandýrýlacaðýný düþündüðünden
gerçeðe sadýk kalmaz.
Her ne koþulda olursa olsun, çocuk
büyürken gerçeðe saygý duymayý hattâ
bu uðurda mücadele etmeyi öðrenmelidir.
En büyük deðerin doðruyu söylemek
olduðu öðretilmeli, aile iletiþim örüntüsü
içinde bu temel deðere sýký sýký sarýlmalýdýr. Ailenin, bir bütün olarak deðerli
olduðu, bu bütün içindeki her bireyin de
önemli ve vazgeçilmez olduðu yaþanmalý
ve yaþatýlmalýdýr.
Bütün olumlu koþullara raðmen çocuklar bazen yalan söyleyebilirler. Bu
davranýþýn çocuk için yalana dönüþecek
ya da gerçekle iliþkisini daha da pekiþtirecek duruma gelmesini saðlayacak en
önemli etken ana baba ve yetiþkinlerin
davranýþ biçimidir...
Sýkça yalan söyleyen çocuða yardým
etmek istediðimizde, onu ailesi ile bir
bütün olarak ele alýp incelemek, herkesin
çocuðun yaptýðý bu davranýþ ile ilgili
olarak almasý gereken sorumluluðu
almasýna rehberlik etmek, diðer taraftan
da çocuða olumsuz davranýþýn yerine
geçecek yeni davranýþlarýn ona saðlayacaðý yararlarý ve doyumu kazandýrmaya
çalýþmak gerekir.
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Çocuklarýmýzla
Ýletiþim
Sürecinde
Nelere
Dikkat
Etmeliyiz?
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üyenin gelmesi, doðal olarak bazý düzenlemeleri ve deðiþiklikleri beraberinde
getirir. Bebeðin bakýmýnýn getirdiði
sorumluluk, bazen eþler arasýnda sorunlar
yaþanmasýna neden olabilir. Eþler birbirlerinin ihmal edildiðini düþünebilirler.
Genelde bu açýkça ifade edilmez farklý
biçimlerde kendini gösterir. Burada
yapýlabilecek en olumlu davranýþ eþlerin
birbirlerine kendi duygularýný samimi
biçimde ifade edebilmeleridir. Bazen eþler
toplumsal rollerin getirdiði sorumlulukla-

Psikolog Ýlknur Kurt
(Tanaltay Psikolojik
Danýþmanlýk Merkezi)

Ý

letiþim, yaþamýmýzdaki en önemli
süreçlerden birisidir.Yaþarken, bu sürecin
çoðu kez farkýna bile varmayýz. Ancak,
olumsuz yaþantýlar- duygular ve yolunda
gitmeyen bir þeyler olduðunda sürecin
farkýna varmaya baþlarýz.
Anne-baba,anne-çocuk, baba-çocuk,
öðretmen-öðrenci, kýsaca insan-insan
arasýnda sözlü veya sözsüz karþýlýklý anlam
içeren mesajlarýn iletimine iletiþim
diyoruz. Her an iletiþim içindeyiz.
Annenin, hamile kaldýðýný öðrendiðinde
bebeðinin farkýna varmasý ile birlikte
iletiþim süreci de baþlar. Babanýn annenin
karnýný sevip okþamasý, bebeðin hareketlerini anne ile birlikte izlemeleri "Sen
þu andan itibaren bizim hayatýmýzýn önemli bir parçasýsýn" iletisini sevgi ile yüreklerinden geçirmeleri bebekleri ile ilk
iletiþimlerini baþlatýr. Aileye yeni bir

rýn etkisiyle yaþadýklarý güçlükleri ifade
etmekte zorlanýrlar. Ertelenen bu duygular
giderek daha büyür ve hiç beklenmeyen
durumlarda þekil deðiþtirerek ortaya çýkar
ve iliþkileri zedeler. Eþler arasýndaki bu
olumsuz iletiþim bebeði de etkileyebilir.
Bebeðin en iyi gýdasý anne baba arasýndaki
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saðlýklý iliþkinin yaratýðý iletiþim ortamýdýr.
Bebeðin bakýmýyla ilgili olarak aðýrlýklý
sorumluluðun annede olmasý babanýn anneye duygusal desteði ile dengelenebilir.
Annenin kendine ve annelik rolünü yerine getirdiðine iliþkin güven duygusu
bebeðiyle olan iletiþiminde çok önemlidir.
Güvensiz anneler bebeklerine bakým
zamanlarýný ya sýk sýk deðiþtirirler ya da
kendi gereksinimlerine göre düzenlerler.
Bu tutumun bebek üzerinde çok olumsuz
etkisi vardýr. Bebek, geliþmesi için çok
önemli bir besin kaynaðýndan "Sen ve
senin gereksinmelerin bizim için çok
önemli" mesajýndan yoksun büyür. Oysa,
bebeðin bakýmýný bebeðin gereksinmelerine göre düzenlemek bebeðin duygusal,
sosyal ve zihinsel geliþimini önemli
katkýlarda bulunacaktýr. Gereksinmelerine ilgi ve yanýt alan bebekler hem kendilerine hem de çevrelerine ait güven
duygularýný geliþtireceklerdir. Bu bebeklerin zekâ geliþimleri de diðer gruptaki
annelerin bebeklerine göre daha iyi
olacaktýr.
Bebekler konuþmaya baþladýklarýnda,
mesajlarýnýn çoðu henüz tam anlaþýlýr
deðildir. Bu noktada onlarýn ne istediklerini tahmin etmek her zaman mümkün
olmayabilir. Ancak ailenin çocuðun ne istediðini anlayabilmesi için çaba harcamasý,
doðru anlayýp anlamadýðýný kontrol etmesi,
bunu yaparken de sabýrlý olmasý, çocuðun
hem dil hem de kiþilik geliþimini olumlu
yönde etkileyecektir. Bebek, çabasýnýn
deðerlendirildiðini görerek kendini deðerli hissedecektir. Böylelikle mesajlar
giderek daha anlaþýlýr hale gelecektir. Ayný
þekilde çocuklarýn sözel mesajlarýna da
mutlaka karþýlýk verilmelidir. Çocuk yanýt
aldýkça daha fazla iletiþimde bulunacak

dolayýsý ile sosyal, duygusal ve zihinsel
dünyasý daha zenginleþecektir. Çocuklar,
pek çok þey isterler. Eðer çocuðun isteði
yerine getirilebilecek bir istekse amacýna
ulaþmasýna yardýmcý olunur. Böylece
çocuk, amaçlý istekleri konusunda bir
öngörüye sahip olur. Eðer çocuðun isteði,
yerine getirilemeyecek bir istekse bunun
nedenleri açýklanmalý ve o isteðinin yerine geçebilecek bir baþka yol önerilmelidir.
Böylelikle hem çocuk ile olumsuz bir
iletiþim yaþanmamýþ olur hem de çocuk
farklý durumlara uyum saðlayabilme yeteneði kazanýr. Çocuklar duyu organlarýyla dünyayý keþfederler. Sürekli olarak
gözlemlerini ebeveynleri ile paylaþmak
ve onaylanmak isterler. Çocuðun gözlemlerine katýlmak onlarýn kendilerine olan
güvenlerini arttýrýr. Yine, çocuklarýn öðrenmeye iliþkin mesajlarýna da örneðin
"Bebek nereden geliyor" gibi, doðru ve
kýsa yanýtlar verilmeli ayrýntýlara
girilmemelidir. Doðru yanýtý alan çocuk
kendini önemli hisseder. Yanlýþ ya da kaçamak yanýtlar hem çocuðun karþýsýndakine olan güven duygusunu zedeler hem
de saðlýksýz yollardan sorularýna yanýt
bulmasýna yol açar. Çocuklarla olan sözel
iletiþimde bir baþka yöntem ise, çocuðun
öðrenmeye açýk olduðu anlarda yetiþkinlerin çocuðun ilgisine, öðretici bir
unsurla yanýt vermeleridir. Þöyle ki, çocuk
herhangi bir þey istediðinde, örneðin "süt
içmek" istiyor. Yetiþkin sütün yanýna bir
baþka bilgiyi de ek olarak sunabilir. Al
sana kýrmýzý bardakta süt, gibi.
Bilindiði üzere, etkili bir iletiþim
ortamýnýn çocuklarýmýza sýnýrsýz yararlarý
vardýr. Çocuklarýmýzý korkutmadan da,
sorumlu, paylaþmayý bilen kendi kendini
disipline edebilen yaratýcý bireyler olarak
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yetiþtirebiliriz. Anne baba olmanýn gereði,
davranýþlarda tutarlý olmaktýr. Bize ait
çeþitli nedenlerden dolayý bugün onaylamadýðýmýz bir davranýþý ertesi gün ruhsal
durumunuzun deðiþmesiyle onaylýyorsak
bu davranýþýmýz çocukta o davranýþla ilgili
olarak bir belirsizliðe yol açar. Bu nedenle,
duygusal durumumuz ya da o an içinde
bulunduðumuz güçlük ya da sýkýntý ne
olursa olsun ayný davranýþa ayný kararlýlýkla
yaklaþýrsak, çocuðumuzun da o davranýþla
ilgili olumlu bir tutum kazanmasý daha
kolay olacaktýr. Aksi takdirde, bugün kazandýramadýðýmýzý yarýn istemek durumunda kaldýðýmýzda kendi davranýþýmýzla
yüzleþebiliriz.
Çocuklarla, etkili iletiþim kurmanýn
öncelikli adýmý, onlarý duymak, dinlemek
ve dediðini anlamaya çalýþmak olmalýdýr.
Oysa, çoðu kez onlarý dinlediðimizi
düþünürken dinlemeyiz bile. Çocuklar, bir
þey anlatýrken uyarý, ikaz gibi çeþitli
müdahalelerle sözlerini keseriz. Böyle
olunca da dinlenmediðini düþünen çocuk,
yetiþkin ile olan tüm iletiþim kanallarýný
giderek kapatýr.
O halde, çocuklarýmýzý nasýl dinleyelim? Aktif dinleme adý verilen yöntemde,
çocuðun sözcükleri açýlarak tekrar edilir.
Dinleyen, sadece karþýsýndakinin söylediði
sözcüklerin anlamýný aþmayan sözcükler
söyler. Ek bir yorum ya da yargý getirmez.
Böylece dinlenilen çocuk, anlaþýlmaktan
dolayý kendini rahatlamýþ ve mutlu hisseder. Bazen,hiçbir þey söylemeden de
sadece sessiz kalarak çocuðumuzu dinleyebiliriz. Sessizlik, karþýmýzdaki kiþiye
konuþma olanaðý ve fýrsatý verir. Çocuklarýmýzý empatiyle dinleyebiliriz. Yani
kendimizi onun yerine koyarak, neler
hissettiðini anlamaya çalýþabiliriz. Bunu
yaparken de onun duygu ve düþüncele-
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rini anne baba bakýþý ile deðil de insan
olarak anlamaya çalýþabiliriz. Unutmamalýyýz ki, çocuðumuz da olsa, küçük de
olsa onun da kendine özgü duygu ve
düþünceleri vardýr. Ona ve düþüncelerine
saygý gösterildiðini hisseden, yaþayan
çocuk büyür ve geliþir.
Anne baba ve çocuk arasýnda yaþanan
çatýþmalarýn çoðu genelde çocuklarýn
yaptýðý olumsuz davranýþlar sýrasýnda
oluþur. Anne baba, yaþanan bir çatýþmada
öfke ve kýzgýnlýðýný hemen çocuða yöneltir.
"Nasýl zayýf alýrsýn? Sen adam olmayacaksýn !" gibi. Burada kullanýlan dil SEN
dilidir.Yaþanýlan olayda, üzerinde
durulmasý gereken davranýþ olduðu halde
yaklaþým çocuðun tüm benliðine ve
kiþiliðine yöneliktir. Bir yetiþkin olma
yolunda süratle ilerleyen çocuk veya genç,
SEN dili ile bütün silahlarýný kalkanlarýný,
kýrýlan incinen benliðini korumak amacý
ile kuþanýr ve karþý saldýrýya geçer. Çocuklarýmýz, büyürken onlar hakkýnda
söylediðimiz olumlu düþüncelerle geliþir
ve zenginleþirler. Eleþtiri ve olumsuz
duygularýn onlarýn geliþimlerine hiçbir
katkýlarý yoktur.
Yukarýdaki örnekte olduðu gibi çocuðun
zaten ders çalýþma davranýþý ile ilgili bir
güçlüðü varsa, SEN dili ile konuþmak
onun sýkýntýsýný arttýrmaktan baþka bir iþe
yaramaz. Bunun yerine, onlarla BEN dili
ile konuþabiliriz. BEN dilinde yetiþkin,
yaþanýlan çatýþma ile ilgili olarak kendi
duygu ve düþüncelerini ifade eder. Bu
durumda çocuk, suçlanmadýðýndan, olayla
ilgili sorumluluðunu üstlenebilir. Ayný
zamanda da karþýsýndaki insanýn ihtiyaçlarýnýn farkýna varýr.
Unutmayýn, bugün çocuðunuzla
konuþtuðunuz dil yarýn onun kendi çocuðu
ile konuþtuðu dil olacaktýr.
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Dik Açýnýn
Ýnsanlarý
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evremiz, bizim gibi düþünüp
yaþayan insanlarla dolu... Ayný
toplumsal kurallarýn etkisi altýnda
yaþýyoruz. Huzurumuz, mutluluðumuz,
geleceðimiz için bu kurallarý teminat
gibi görüyoruz. Hattâ huzurumuzun
bozulmamasý için böyle yaþamayý þart
sayýyoruz. Gerçi böyle yaþamak bize
biraz bananeciliði benimsetmiyor deðil.
Huzurumuzu her þeyin üstünde tutarken
Üç Maymun misalini bile abarttýðýmýzý
düþünürüz. Çünkü kanýksadýðýmýz
yaþamýmýzýn avucumuzun içinden
kayýp gitmesini hiçbir zaman göze
alamýyoruz.
Ayný toplum içinde yaþadýklarý halde
bizim toplumsal kurallar zincirimize
ayaðýný kaptýrmamýþ insanlara da
rastlayabiliriz. Bu yazýyý okurken bile
çevrenizdeki böyle insanlarý hatýrlamýþ
olabilirsiniz.
Hani bize göre dik açýda yaþayan,
çeþitli sýfatlarla nitelendirdiðimiz bu
insanlar var ya! Eðer insanlarý severek,
kararlarýný ona göre alabiliyorlarsa, o
zaman, günübirlik yaþamayan geleceðe
yönelik doðru adýmlarý atabilen cesur
insan modeli ile karþýmýza çýkýyorlar.
Onlarýn devamlý bir hareket ve
yenilenme içinde tecrübelerini

geliþtiren güçlü karakterlere sahip
insanlar olduklarýný gördüm. Ýþte bu
insanlarýn insanlýk hayrýna aldýklarý
kararlarý uygularken duyduðum
hayranlýðý içimi ürperten tedirginliði
ne yapmalý bilemiyorum.
Þimdi siz, benim niçin bu insanlarý
iþaret ettiðimi merak ediyorsunuz?
Haklýsýnýz damdan düþer gibi yazýp
duruyor. Ama buna neden, karþý komþum!
Çiðdem (komþum) geçen hafta
üzüntüyle yeni aldýðý telefonu kullanamadan çaldýrdýðýný, bize anlatmýþtý.
Anlatýrken öfkesini hýrsýzýn arkasýndan
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ilenerek çýkartýyordu. Telefonu ofisinde
çalýþan elemanlarýndan birinin arkadaþý çalmýþtý. Çocuðu aramalarýna raðmen
bulamamýþlardý. O gün güçlükle býraktýðý sigaraya yeniden baþlamýþtý.
Kocasý ve hýrsýzýn arkadaþý olan
elemanýyla üç günlük sýký bir aramayla
yakalamayý baþarmýþlardý. Bizim
söylemelerimize karþýn karý-koca
Emniyet Müdürlüðüne gitmediler.
Çiðdem önemli olan telefonumu geri
almak deðil mi aldým diye geçiþtirdi.
Ama on-on beþ dakika sonra gerçeði
anlattý.
Telefonu alan çocuk özür dilemiþ
Eðer siz deðil baþka biri de karþýmda
olsaydý, ben yine çalmak zorundaydým
ablacýðým çünkü kýz kardeþim ve ben
dört gündür aðzýmýza lokma koyamamýþtýk diye yaþam þartlarýnýn ne denli
kötü olduðunu açýklamýþtý. Ýki yýldýr
eski bir kamyon kasasýna sýðýnmýþlardý.
Kýz kardeþi dediði ile sokakta karþýlaþmýþlar onu, kýzýn öz annesinin kadýn
tacirlerine satmasýndan korumak için
birçok zorluða birlikte göðüs germiþlerdi.
Çiðdem anlattýklarýný araþtýrdýðýnda
harfi harfine doðru olduðunu öðrenmiþti. Hýrsýzý polise teslim etmek yerine, onu himaye etmeyi yeðledi. Genç
kýz, Kýz Yetiþtirme Yurduna yerleþtirildi. Genç çocuða da kendi firmasýnda iþ verebileceðini söyledi. Þimdi
bu genç kendisine yapýlan bu güzel
davranýþlarý ve yardýmlarý bir doktorun
bistüriyi kavrayýþý gibi dikkatli bir
özenle karþýladý.
Bugününün ve geleceðinin üstüne
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bir kara bulut gibi inen geçmiþteki
bütün kötü alýþkanlýklarýndan
kurtulmaya çalýþýyor. Daha doðrusu
çalýþýyormuþ. Biz, Çiðdemin eþi ve
ben yine de tedbirli ve mesafeli dur
diye ikaz ediyoruz. Ama Çiðdem:
Çocukcaðýz hayatýnda hiç þefkat, ilgi
görmemiþ, hiç ailesi olmamýþ. Ne
yapayým bir insanýn geleceði için her
an ikinci bir telefon kaybetmeyi göze
almalýyým diye direniyor.
Üff!! Ne hikaye deðil mi? Dinlerken
olduðu kadar sizlere anlatýrken de
nutkum tutuldu, dilim damaðým
kurudu, inþallah Çiðdem haklý, biz
haksýz çýkarýz. Ne diyelim...
Aaa!.. Ayný þeyi mi hatýrladýnýz siz
de? Ben böyle bir öyküyü bir Viktor
Hugonun Sefiller romanýnda okumuþtum bir de Mevlananýn seccadesini çalan hýrsýza hediye etmiþtim
demesinde.
Çiðdemin roman kahramanlarýna
benzemek gibi bir lüksü yok. Hepimiz
gibi geçim derdine düþmüþ. Sanýrým
bizden farký önüne gelen insanýn gerçek
yüzünü bizim bakamadýðýmýz dik açýdan görebilmesi olabilir. Hani bilginin
ve sevginin zirvesine çýkan ulu insanlarýn sezgisine sýðýnarak.
Yaa!! Ýnanýn siz de böyle olun diye
anlatmadým. Herkesin iyilik kabý zaten
tecrübelerinin hayata iz düþümü kadar
deðil midir? Mühim olan çýtayý doksan
dereceye çýkarabilmektir.
(Gerçek hayattan alýnmýþ, gerçek
bir olay olduðu için isim deðiþtirilmiþtir)

Sevgi Dünyasý

44

ÝÞ BAÞINDA DUYGUSAL ZEKA
Daniel Goleman
Derleyen: Belgin Tanaltay

Ýþ baþýnda yapýlmýþ
yüzlerce saatlik görüþme
ve deðerlendirmelerden
elde edilen bu yeterlilik
portreleri, çalýþan binlerce
insanýn gündelik gerçekliðini özetlemektedir.
Bu tür portrelerin yüzlercesi üzerine uzun uzadýya düþünürken, daha
önce kimsenin sormayý
akýl edemediði bir soru
geldi aklýma: Teknik beceriler ve akýlla karþýlaþtýrýldýðýnda, duygusal
yeterliliðin mükemmellik
açýsýndan önemi tam
olarak nedir?
Mükemmellik Oraný
Dünyanýn dört bir
yanýndaki, toplam iþgücü
milyonlarý bulan 121
þirket ve kuruluþtan elde
edilen 181 farklý iþle ilintili yeterlilik modellerini
elde etme olanaðýna kavuþtum. Bu modeller, her
kuruluþ içinde belli bir iþ
için gereken mükemmellik profilini hangi

Soyut Becerilerin
Somut Gerekliliði
Lucent Technologies
þirketinde, gerekli hammaddeyi
depolayan ekiplerin teknik
know-howdan daha fazlasýna,
dinleme ve anlama
becerilerine, esnekliðe ve ekip
çalýþmasýna, ihtiyaçlarý vardýr.
Ayrýca, baþkalarýna enerji
vermeleri, birlikte çalýþtýklarý
insanlara baðlýlýk ve güven
duymalarý da gereklidir.
Nebraska Üniversitesi Týp
Merkezinde, teknik uzmanlýk
ve analitik beceriler paha
biçilmez nitelikler olsa da,
kiþiler arasý beceriler,
yenilikçilik, etkili liderlik,
ortaklýk ve iliþki aðlarý kurma
gibi duygusal yeterlilikler de
ayný þekilde deðerlidir.
Dev petrokimya firmasý
Amocoda, mühendislik
alanýnda ya da bilgi teknolojisi
yönetiminde üstün performans
için, uzmanlýk ve analitik
düþünce yine gerekli beceriler
listesinde yer alýr. Ama ayný
þekilde; özgüven, esneklik,
baþarma dürtüsü, hizmete
yönelik olma, ekip çalýþmasý
ve iþbirliði, insanlarý etkileme
ve baþkalarýný geliþtirme gibi
yeterlilikler de gereklidir.

niteliklerin oluþturduðu
hakkýnda, yönetimin ortak
görüþünü yansýtýyordu.
Benim analizim dolambaçsýz bir yol izliyordu: Belli bir iþ, rol ya
da alan için þart olduðu
belirtilerek sýralanan yeterliliklerden hangilerinin
salt biliþsel ya da teknik
beceriler olarak sýnýflandýrýlabileceðini ve hangilerinin duygusal yeterlilikler olduðunu karþýlaþtýrdým. Örneðin, Amocodaki bilgi teknolojisi
proje müdürleri için on
beþ anahtar yeterlilik sýralanmýþtý. Bunlarýn dördü salt biliþsel ya da
teknik nitelikteyken, diðerleri duygusal yeterlilik kategorisine giriyordu.
Basit bir matematikle, þu
sonuç çýkýyor: Amoco tarafýndan bu iþte üstün
performansýn anahtarý olarak tanýmlanan yetilerin
%73ü duygusal yeterliliklerdi.
Ýncelediðim 181 yeterlilik modelinin hepsine
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bu yöntemi uyguladýðýmda, etkili performans
için büyük önem taþýdýðýna inanýlan yetilerin
%67sinin  üçte ikisinin
 duygusal yeterlilikler
olduðunu bulguladým. IQ
ve uzmanlýkla karþýlaþtýrýldýðýnda, duygusal yeterlilik iki kat daha önemliydi. Bu durum tüm iþ kategorilerinde ve her türden kuruluþta geçerliydi.
Bulgularýmýn rastlantýsal olmadýðýna emin
olmak için Hay/McBere
baþvurup baðýmsýz bir
inceleme yapmalarýný
istedim. Ýþlerinde yýldýz
olanlarýn, ortalamaya
oranla, belli bir yeterliliðin ne kadar daha fazlasýný
sergilediðini belirlemek
için, kýrk farklý þirketten
alýnan ham veriyi tekrar
analiz ettiler; sorumu
yanýtlamanýn biraz farklý
bir yoluydu bu.
Hay/McBer tarafýndan
gerçekleþtirilen analiz;
derinlemesine mülakatlarýn, kapsamlý testlerin
ve yüzlerce çalýþanýn deðerlendirilmesinin sonuçlarýndan oluþan, elde edi-

lebilecek en iyi verilere
dayalýydý. Bu analizde de,
duygusal yeterliliklerin
mükemmelliðe katkýsýnýn,
salt akýl ve uzmanlýða
göre iki kat daha önemli
olduðu vurgulandý.
Liderliðin Saðladýðý
Üstünlük
Duygusal yeterlilik,
özellikle liderlikte son
derece önemlidir. Liderlik,
baþkalarýnýn iþlerini daha
etkili biçimde yapmalarýný
saðlamayý içeren bir roldür. Liderlerin kiþiler arasý
becerilerdeki eksikliði
herkesin performansýný
düþürür: Zaman kaybýna
yol açar, kýrgýnlýk yaratýr,
motivasyonu ve baðlýlýðý
yýpratýr, düþmanlýk ve
kayýtsýzlýk oluþturur. Bir
liderin duygusal yeterliliðindeki güçlü ya da zayýf
yanlar, yönettiði kiþilerin
tüm yeteneklerinin kuruluþa tam olarak kazandýrýlýp kazandýrýlmadýðýyla
ölçülebilir.
Global bir teknoloji
þirketindeki araþtýrma
yöneticisi, dünyanýn dört
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bir yanýnda görev yapan
iki yüz araþtýrmacýdan
sorumludur. Kritik görevleri arasýnda þunlar yer
alýr: Yeni ürün fikirleri
geliþtirmiþ olan teknik
uzmanlarla görüþüp, bu
yeni kavramýn piyasaya
sürülmesinin gerekli olup
olmadýðýna karar vermek;
Pazar paylarý düþüþ gösteren ürünlerden sorumlu
yöneticileri uyarmak;
bocalayan ve yönlendirilmesi gereken araþtýrmacýlara yol göstermek.
Bu toplantýlarda duygusallýk artar, diyor söz
konusu yönetici. Mantýklý davranmanýz, gerginlikleri yatýþtýrmanýz, soðukkanlýlýðýnýzý korumanýz gerekir. Ýnsanlar, geliþtirmekte olduklarý ürünün
piyasaya sürülmesini
istediklerinde ya da sorunlarý olduðunda, çabucak heyecana kapýlabilirler. Oysa siz, bakýþ açýnýzý korumak ve kendinizi, bu kiþilerin güvenini
ve saygýsýný kazanabilecek biçimde sunmak zorundasýnýz.
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Yönetici, Elemanlarmýzýn çoðu MBA diplomalýdýr; analitik yöntemleri öðrenmiþlerdir, diye gözlemde bulunuyor.
Ama insanlar tüm korku
ve sorunlarýný onlara taþýdýðýnda, telaþa kapýlmadan iþlerini yürütmek
ve global bir perspektiften
bakabilmek zorundadýrlar.
Teknik donanýma sahiptirler, ama yaratýcý fikri
yakalayabilmeleri ya da
fikri yararlý bir ürüne çevirmek için pratik ve
eyleme dönüþtürülebilir
bir yol önerebilmeleri
gerekir.
Duygusal bir durumla
baþa çýkmak, aksaklýklarý
bulma ve giderme becerisi
gerektirir: Güven ve ahengi çabucak kurabilmek,
iyi bir dinleyici olabilmek,
ikna edebilmek ve tavsiyeyi satabilmek gerekir.
Yöneticinin ifadesiyle,
Toplantý masasýnda güven duyacaðý kiþi olabilmeniz için, özbilinç, baþka
açýlardan bakabilme,
varlýðýný hissettirebilme
gibi yetilere ihtiyacýnýz
vardýr.
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Eastman Kodakýn
araþtýrma müdürü Robert
Worden da ayný fikirde:
Eðer aldýðýnýz sonuçlarý
üst düzey bir yönetici grubuna sunma fikri gözünüzü korkutuyorsa, birleþik bir analiz yapabilmeniz ya da bilgisayarýnýzýn baþýnda oturup
harika bir regresyon analizinden heyecan duymanýz yeterli olmaz. Düþüncelerinizi aktarabilmek,
sesinizi yükseltip duyurabilmek, kendinizle
barýþýk olabilmek; hayati
bir fark yaratan yeti türleri
iþte bunlardýr.
Kodakta mükemmellik için gereken diðer
öðeler, Wordenýn ifadesiyle þunlardýr : Savýnýzý
ne kadar iyi sunabiliyorsunuz? Güdü önemlidir;
sabahýn sekizinden akþamýn beþine kadar orada
öyle oturup, hep dürtülenmeye mi ihtiyaç duyuyorsunuz, yoksa bazý
kiþisel fedakarlýklarda
bulunabilen, yüksek enerjili biri misiniz? Birlikte
çalýþýlmasý zor bir insan
mýsýnýz, yoksa doðal bir

lider olarak mý görülüyorsunuz? Diplomasi de
önemlidir; kiþisel ve
kurumsal duyarlýlýklarý
seziyor musunuz? Yaratýcý
risklere girebiliyor ve
uyum saðlayabiliyor musunuz? Baþkalarýnýn
özgüvenini sarsan kavgacý biri misiniz, yoksa diðer
insanlara ilham verip
onlara yol mu gösteriyorsunuz? Ve son olarak proaktivite var: Ýþinizde bir
etki yapacak þekilde
takipçi, eyleme yönelik
biri misiniz?
Yedi yýlýný orada geçirmiþ olan baþkan dahil,
Kodaktaki üst düzey
yöneticilerin pek çoðu
piyasa araþtýrmasýndan
geçerek yükselmiþtir.
Ama araþtýrmanýn piyasalarý anlamak bakýmýndan insana kazandýrdýðý
kavrayýþ sadece bir baþlangýçtýr. Gereksinim
duyduðunuz becerilerin
yarýsý tekniktir, diyor
Worden. Ama diðer yarýsý, daha soyut bir alandaki duygusal zekâyla ilgilidir. Ve bu ikinci tür becerilerin, üstün perfor--
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mans gösterenleri diðerlerinden ayýrt eden asýl
özellik olduðunu görmek,
hayret vericidir.
Parmak Hesabý
Veriler Wordenýn gözlemini doðrulamaktadýr.
Yüzlerce þirket üzerinde
yaptýðým incelemeler
sýrasýnda, kiþinin kuruluþ
içinde konumu yükseldikçe duygusal zekânýn
daha fazla önem kazandýðýný açýkça kavramaya
baþladým.
Bu önsezim, iki milyondan fazla çalýþanýyla
çok büyük bir örgüt olan
Amerikan devleti üzerinde gerçekleþtirilen sistematik bir incelemede
doðrulandý. Amerikan
devleti, hemen hemen her
iþte etkili performans
göstermek için gereken
yeterliliklerin ayrýntýlý
deðerlendirmesini elinde
bulunduran ender örgütlerden biridir. Smith Collegeda iþgücü ekonomisi
dalýnda öðretim üyesi olan
Robert Buchele ile birlikte
çalýþýrken elde ettiðimiz

bulgulara göre, gerçekten
de iþin düzeyi ne kadar
yüksekse, teknik beceriler
ve biliþsel yetenekler o
kadar önemsizleþiyor ve
duygusal zekâ yeterliliði
daha önemli bir hal alýyordu.
Ama devlet örgütü özel
bir vaka olabilirdi. Bunun
üzerine, Hay/McBere
yeniden baþvurarak, veri
tabanlarýný tekrar analiz
etmekle görevlendirdim
ve bu defa, duygusal
zekânýn iþ yaþamýndaki
üst düzey yöneticilik ve
liderlik pozisyonlarý için
önemini deðerlendirmelerini istedim. IBM,
PepsiCo, ve Volvo dahil
olmak üzere on beþ global
þirketten yüzlerce üst
düzey yönetici ile gerçekleþtirdikleri araþtýrmaya dayanan sonuçlar
þaþýrtýcýydý.
Yýldýz elemanlarý ortalama düzeydeki elemanlardan ayýran özellikler
arasýnda sadece tek bir
biliþsel yeti vardý: Model
tanýma; yani liderlerin,
çevrelerindeki bilgi karmaþasý içinden anlamlý
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trendleri seçip çýkartmayý
ve geleceðe yönelik olarak
stratejik çerçevede akýl
yürütmelerini mümkün
kýlan, genel manzarayý
gören düþünme tarzý.
Ancak bu istisna dýþýnda, entelektüel ya da
teknik üstünlük, liderlerin baþarýsýnda hiçbir rol
oynamamaktadýr. En üst
yönetim düzeylerinde
herkesin bir dereceye kadar biliþsel beceriye ihtiyacý vardýr, ama bu becerilerde diðerlerinden iyi
olmak, bir lideri yýldýzlaþtýrmaz.
Vasat liderlerle en iyiler arasýndaki hayati farký yaratan, daha çok duygusal yeterlilikti. Yýldýzlar, bir dizi duygusal
yeterlilik bakýmýndan
önemli ölçüde daha güçlüydüler; bunlar arasýnda,
etkileyicilik, ekip liderliði, politik bilinç, özgüven ve baþarma güdüsü
vardý. Yýldýzlarýn liderlik
konumundaki baþarýlarýnýn ortalama olarak yüzde 90a yakýný duygusal
zekâya atfedilebilirdi.
Özetlemek gerekirse:
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Tüm iþlerde ve her alanda
üstün performans için,
duygusal yeterlilik, salt
biliþsel yeteneklerin iki
katý önem taþýmaktadýr.
En yüksek düzeylerde,
lider konumunda elde
edilen baþarýlarda, üstünlüðün neredeyse tamamý
duygusal yeterlilikten
k a y n a k l a n m a k t a d ý r.
Personel Devri
Kârlýlýðý Düþürdü
Duygusal zekânýn
açýkça deðer katmasý
gibi, bu yeterliliklerdeki
ek-siklik de  personel
devri þeklinde  yüksek
bir bedel ödetir. Lyle
Spencerýn tahminine göre, elemanlarýndan birinin devrinin þirkete gerçek maliyeti tam bir yýllýk maaþ ödemesine
eþdeðerdir. Bu görünmeyen maliyet sadece
boþalan yerlere getirilecek kiþilerin bulunmasý ve eðitilmesinden deðil, müþterinin tatmin
edilmesi ve elden kaçýrýlmamasý, iþe alýnan kiþiyle
çalýþan herkesin veriminin azalmasý gibi nedenlerden de kaynaklanýr.

Kuruluþlar birçok elemanýný kaybettiðinde, bu
kiþilerin maaþ düzeyleri
düþük bile olsa, gerçek
maliyet ciddi boyutlara
ulaþabilir. Örneðin perakende ve sigorta satýcýlýðýndaki devir oranlarýnýn, çoðunlukla yeni iþe
girenler arasýnda, yýlda
yüzde 50yi aþtýðý tahmin
edilmektedir. Ýþinden
ayrýlan kiþi üst düzey bir
yöneticiyse, maliyet çok
büyük olabilir.
Global bir meþrubat
firmasýnda, bölüm baþkaný olacak kiþilerin iþe
alýnmasýnda  duygusal
yeterliliði gözardý eden 
standart yöntemler kullanýldýðýnda, bunlarýn yüzde 50si iki yýl içinde (çoðunlukla kötü performans
gösterdikleri için) iþlerinden ayrýlýyor ve yerlerine
yeni eleman aranýp bulunmasý yaklaþýk 4 milyon dolara patlýyordu.
Oysa firma inisiyatif,
özgüven, liderlik ve benzeri yeterlilikleri göz
önüne almaya baþladýðýnda, elemanlarýný
elinde tutma oraný artmýþ,
yeni bölüm baþkanlarýnýn
sadece yüzde 6sý iki yýl

içinde iþinden ayrýlmýþtý.
Birbirinden çok farklý
sanayi türlerinde faaliyet
gösteren üç satýcý örneðini ele alalým. Dev kozmetik firmasý LOrealde,
duygusal yeterlilik
açýsýndan güçlü yanlarý
nedeniyle seçilmiþ satýþ
temsilcileri arasýndan ilk
yýlýnda ayrýlanlarýn oraný,
seçilmelerinde yeterlilik
profillerine itibar
edilmemiþ olanlara göre
yüzde 63 oranýnda daha
düþüktü. Yeni faaliyete
geçmiþ bir bilgisayar
þirketinin yeni iþe alýnmýþ
satýþ temsilcileri arasýnda,
duygusal yeterlilikleri
yüzünden iþe alýnanlarýn
eðitimlerini tamamlamasý, baþka kýstaslara
göre iþe alýnanlara oranla
yüzde 90 daha olasýydý.
Perakende mobilya satýþý
yapan ulusal çapta bir
firmada ise, temel duygusal yeterlilikleri yüksek
olduðu için iþe alýnan
satýcýlarýn ilk yýlýnda iþten
çýkma oraný, diðer standartlara göre iþe alýnanlarýn yarýsý kadardý.
(Gelecek sayýmýzda
devam etmek üzere)

