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Sevgili Dostlar
nsanlar genellikle kendi bilgilerinin
fazla ve yeterli olduðuna inanýrlar.
Onun için yeni bilgi almak istemezler.
Halbuki Sevgi Dünyasý'ndaki bilgiler,
herkesin ihtiyacý olan zaruri bilgilerdir.
Dergimiz içindeki yazýlar bakýmýndan
emsalsizdir. Herkese lâzým olan bilgileri en güzel þekilde vermeye
çalýþýyoruz. Yalnýz Sevgi Dünyasý'ný daha çok kiþiye okutmamýz ve
tanýtmamýz gerekiyor. Bunun için gerekli olan kuvvetli reklamý
yapamadýðýmýz için, dergimizin daha çok kiþi tarafýndan tanýnmasý,
okunmasý mümkün olamýyor. Ýnsanýn bir dergiyi, bir kitabý beðenmesi
onu görüp incelemesiyle mümkün olur. Görmediði, tanýmadýðý bir
kitabý, dergiyi niçin alsýn insanlar? Çünkü bu üste giyilecek bir elbise deðil ki!.. Kendisine lâzým olan bilgilerin orada olduðuna inanmalýdýrlar. Bunun için de o yayýnýn onlara gösterilmesi tanýtýlmasý
gerekir. Þimdilik elimizdeki imkânlarla tanýtmaya çalýþýyoruz. Bu
zor oluyor, çünkü dergimizin satýþýndan elimize geçen imkân normal
masraflarýna yetmiyor, hep kendimizden ilave ediyoruz, ama
yýlmýyoruz, býkmýyoruz, söyleye söyleye anlatacaðýz mutlaka.
Dergimizi tanýyan, bir iki yazýsýný okuyan, onu elinden býrakamýyor.
Gerçekten dergimize güveniyoruz. SEVGÝ DÜNYASI'nýn iyi bir
reklam kampanyasýyla çok geniþ kitleler tarafýndan beðenilerek
okunacaðýna inanýyoruz. Allah imkân verecek, bunu inþallah
yapacaðýz.

Ý

En derin sevgilerimizle
Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU
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Gönülden Sevince
Perdeler Açýlýr
Dr. Refet Kayserilioðlu

Sevgi Dünyasý
Hani gönlünün sevinci ve kalbindeki
büyük sevgi yüzüne vurmuþ, nur yüzlü,
tertemiz bakýþlý insanlar vardýr, onlara
bakýnca huzur duyar gözlerindeki
cazibenin peþine takýlýr, koþup gitmek
istersiniz. Ýþte bir filmde vaktiyle
gördüðüm bir ermiþ Hintli tipi bende
bu izlenimi uyandýrmýþtý. Uzun boylu,
uzun beyaz sakallý, omuzlarýna dökülmüþ kýr saçlarý, derin ve sevgi dolu
bakýþlarýyla nasýl da herkesi kendine
çaðýrýyor, çekip götürüyordu peþinden
yüceliklere doðru...
Ona bir adam gelmiþti, her çeþit
kötülüðü yapmýþ, çok kiþiyi kandýrmýþ,
can yakmýþ, gönül kýrmýþ, herkesin
Allahýn belâsý dediði biri. Bakýþlarýnda bin bir þeytanlýk dolaþan o
kötüye karþý bile o nur yüzlü ihtiyarýn
nasýl bir sevgi dolu el uzatýþý vardý.
Kötü; þaþýrmýþ, irkilmiþ, ezilmiþ,
küçülmüþ ve bin bir emekle yücelttiði
gururunu kýrarak onun uzattýðý eli
tevazu ile tutmuþtu. Nur yüzlü ihtiyar
þefkat dolu, hoþgörü taþan ve her þeyi
affetmeye hazýr konuþmalarýyla onun
yüreðine su serpmiþ, içindeki karanlýklara ýþýk tutmuþtu. Zavallý cahil adam
bu aydýnlýðýn verdiði huzurla bir
yandan mutlu olurken, bir yandan da
kendi bilgisizliðinden utanmaya
baþlamýþtý bile.
O, ne yanlýþ sanmýþtý!.. Hiç kimsenin
gözyaþýna bakmadan, her ne pahasýna
olursa olsun, menfaatini saðlamanýn
en doðru yol olduðunu düþünmekle....
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Halbuki bugüne kadar tuttuðu yol
kendisine hiçbir huzur ve hiçbir mutluluk vermemiþti iþte. Ýyi yapýyorum
zannettikleri ona sýkýntý getirmiþ, her
an yakalanmanýn, ele geçmenin telâþýna kapýlmýþ gidiyordu iþte. Ve þimdi,
evet þimdi, gerçek huzuru birazcýk
olsun görmüþ, bu kendisine sevgi dolu
nazarlarla bakan, bu nur yüzlü ihtiyarýn
gözlerinde bulmuþtu. Ona ruhunu
teslim etmek onun sevgi, þefkat ve bilgi
dolu ellerine kendini býrakmak, onun
dizinin dibine oturarak gözyaþý dökmek aðlamak, aðlamak istiyordu;
gönlünü arýtmak, bütün aðýrlýklardan
kurtarmak için.
HER AN PATLAMAYA HAZIRDI
On sekiz yaþýnda bir delikanlý
getirmiþlerdi bana. Sevimli ve tatlý bir
yüzü vardý. Fakat her an atlamaya hazýr
bir atmaca gibi huzursuz bir hali, sinirli
el ve kol hareketleri vardý. Annesi onun
yaramazlýklarýný ve kötülüklerini korka korka söylemeye çalýþýyordu. Fazla
þikâyet ederse baþýna yeni belâlarýn
geleceðinden endiþe ettiði belliydi.
Daha rahat konuþmasýný temin için
delikanlýdan biraz dýþarý çýkmasýný rica ettim. O, hafifçe terslenerek ve istemeye istemeye çýktý. Arkasýndan
konuþulmasýna tahammül edemiyordu. Annesi onun evde yaptýðý zulümleri, kendisine býçak çektiðini,
dövdüðünü, kardeþlerini devamlý
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iþkence altýnda tuttuðunu ve evdeki
eþyalara verdiði zararlarý anlattý. Bu
çocuðun böylesine zâlim olabileceðini
bir türlü aklým almadý. Çünkü bütün
asabî hallerine raðmen bakýþlarýnda
zaman zaman parlayýp sönen bir iyilik
ýþýðý vardý. Ve onu ilk görüþte sevmiþtim. Annesini teskin edip meraklanmamasý hususunda teminat vererek
çýkarttýktan sonra delikanlýyý tekrar
tedavi odasýna aldým.
SEVGÝ BUZLARI ERÝTÝYOR
O ilk andan itibaren karþýsýnda
candan bir dost ve kendisine hizmete
hazýr bir yardýmcý görmenin emniyeti içinde yavaþ yavaþ açýlýyor ve sýkýntýlarýný söylüyordu bana. Annesi
onu küçüklükten beri hiç sevmemiþti.
Hep kötülemiþ, her yerde zemmetmiþ,
herkesin yanýnda küçültmüþ, babasýný da kýþkýrtýp üzerine saldýrtmýþtý.
Onun için o, annesinden intikam almak
istiyordu. Annesi onun hayatýný zehir
etmiþti. Ona zarar vermek, en sevdiði
eþyalarý kýrmak, onun canýný yakmak
hoþuna gidiyordu. Delikanlýya acýdýðýmý belli etmeden sevgi ve yakýnlýk
göstermeye çalýþtým. Onun güvenini
kazandýktan sonra hipnoz denemesine
geçtim. Derin ve tatlý bir hipnoza
girmiþti. Hipnoz içinde bana olan
güveni daha çok arttý. Aradýðý gerçek
dostu bulmanýn sevinci içindeydi. Onu
sevdikçe ve onun içindeki deðerleri

görüp kendisine de delilleriyle gösterdikçe bana daha da çok yakýnlaþtý.
O, iyi insan olmadýðý inancýndaydý.
Onun için kötülüklere kendini
koyuvermiþ, alabildiðine kötülük
yaparak kendisini teskine çalýþýyordu.
Halbuki sükûnete kavuþma yerine,
sýkýntýsý daha çok artýyor, artan
sýkýntýsýný gidermek için daha büyük
kötülük yapmak istiyordu. Ona iyi
olduðunu, kalben iyi bir insan olduðunu
gösterip iyiliðine inandýrdýktan sonra
derhal sükunet bulmuþ ve ne dersem
onu yapar hale gelmiþti. Artýk benden
yalnýz iyiliðin geleceðine inanmýþtý.
Tedaviden sonra annesini çaðýrdým,
ona sabýr göstermesi gerektiðini, hiç
deðilse on beþ gün diþini sýkmasýný ve
ona sevgi göstermesini rica ettim.
Anne, bu çocuðu küçüklükten itibaren
sevmediðini ve ona hep hatalarýný
söyleyip durduðunu itiraf etti. Fakat
dedi bu çocuðu küçükten itibaren baba
tarafý bana düþman ettiler, onun için
sevemedim. Ona her þeyin düzeleceðini
garanti etmeme raðmen o, oðlu
hakkýndaki þikâyetlerini ve onun
kötülüðünü sayýp dökmeyi bir türlü
býrakmýyordu. Bir ara içimden ona
kýzmak geldi. Fakat derhal kendimi
frenledim ve ayni sevgi ve alâkaya
annesinin de muhtaç olduðunu derhal
fark ettim.
Bu çeþit hastalarda, aslýnda yalnýz
hastayý deðil, onun hastalýðýna sebep
olan ortamý da düzeltmek gerekir.

Sevgi Dünyasý
Onlara sevgiyle el uzatýnca onlar gönül
perdelerini açmýþlar dostça uzattýðým
eli, dostça tutmuþlardý.
HEPÝMÝZÝN GÖNLÜ
GÜL BAHÇESÝDÝR
KÝMÝNDE ÇÝÇEK AÇMIÞ,
KÝMÝNDE TOMURCUK
Zaten, kötülük dediðimiz þeyler
yanlýþ düþüncelerin ve yanlýþ inançlarýn
doðurduðu yanlýþ tutumlar deðil midir?
Hiç kimsenin özü, öz cevheri kötü deðildir aslýnda. O, Yaratanýn sevgisinden
varedilmiþ bir nurdur. Herkesteki öz,
Yaratanýn nurudur. Siz sevgi dolu
bakýþlarýnýzý tam bir hoþgörü ile onun
gönlüne çevirip, gönlündeki aydýnlýðý
meydana koyuverince süratle düzelmeye, süratle iyiliði bulmaya, iyi
olmaya baþlýyor. Ýþte bunun için
insanlarý kurtarmak istiyorsanýz,
insanlarý gönülden seviniz. Gönülden
verecekleriniz onlar için bir nur, onlarýn
yaralarýna en güzel deva, yapýlacak en
deðerli yardýmdýr.
Gönüllerde gizli olan iyiliði ve
sevgiyi meydana çýkarmaya karar
verenlerin yapacaklarý iþler vardýr. Bu
hayýrlý kiþiler evvelâ sevgi göstermenin
kolay olmadýðýný, verdiði mutluluk
derecesinde fedakârlýk ve sabýr istediðini bilmelidirler. Sevgi gösterdiðiniz
kiþi belki bunu anlamayacak belki sizin
iyi niyetle yapmak istediklerinizi ters
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mânaya çekecek, belki size zarar bile
verecektir. Sakýn iyilik yaptým da
kötülük buldum demeyiniz. Kötülükleri
önlemenin bir tek çaresi vardýr, o da
iyilikte devam etmektir. Piþman olarak yaptýðýnýz iyilikten döner ve her
þeyi yarýda býrakýrsanýz hiçbir þeyi
düzeltemezsiniz. Ýyiler gerçekten iyi
olduklarýný karþýlaþtýklarý kötülüklere
raðmen iyiliklerinde devam etmekle
gösterebilirler ancak. Ýyi olanlar,
gönüllerinde insan ve Allah sevgisini
taþýyanlar, hayatýn gerçek mânasýný
bilip, büyük ilâhî gerçeklere inananlar
da elbette sýnanýrlar ve denenirler.
Onlar, gerçekten iyiler midir, gerçekten
inanýyorlar ve seviyorlar mý; bunu
ancak kötülüklere ve kötülere gösterecekleri sabýr, sevgi ve fedakârlýkla
ispatlayabilirler.
Verilen emekler asla boþa gitmez,
ekilen tohumlar bir gün mutlaka
filizlenir, dallanýr budaklanýr. Bilgili
bir bahçývan ektiði tohuma gerekli
gayreti verir, býkmadan, usanmadan ve
ümitsizliðe düþmeden gerekli ihtimamý sabýrla göstermekte devam eder.
Ýyilik ve sevgi gösterenler de etraflarýný
cennet yapmak için ümitsizliðe
düþmeden, sevgilerinde bir eksiltme
yapmadan, iyilikten hiç ayrýlmadan
sabýrla doðru bildikleri yoldan gitmek
zorundadýrlar.
Öyle iyilerin her yerde ve her zaman
mükâfatlarý büyüktür.
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Sanatçý Manatçý
Güngör Özyiðit
Psikolog

Sanatçý da bir görevli.
Görünmez iplerle gönülleri dokuyan,
insanlara birbirini tanýma ve sevme eðilimi veren bir insan.
Bir gönül iþçisi. Öyleyse toplum da onu kabul etmeli,
gereken saygýyý göstermelidir. Çünkü sanatçýya saygý duyma,
insana, emeðe, hayata, özgürlüðe saygý duymakla eþdeðerlidir.
(Sevgi Dünyasý 67.inci Sayýdan)
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A

lfred de Vinyiye göre, aralarýnda
benzerlik bulunmayan üç türlü
insan edebiyatla uðraþýr: Hayatý
baþkasýnýn gözüyle gören, günün
gereklerine göre kalem kullanan,
muhasibin defter tuttuðu kolaylýkla
eser yazan insan: Yazar... Ýnsanlarý
düþünceleri peþinde sürükleyen,
kitlelerin görüþü ile gören, duyan ve
duyurmasýný bilen insan: Büyük yazar...
Derinden duyan, içli, ince anlayýþlý,
kimsenin görmediðini gören, herkesten
baþka duyan, sanatta yararlý bir þey
yapabilmek için, hayatta hiç bir þey
yapmamaya razý olan insan: Þair...
Bunlardan yalnýz üçüncüsü, yani þair,
tüm þefkatimize lâyýktýr. Diðer ikisi,
az çok hakkettiðini alýr. Toplumun
ilgisini kazanýr, sevgisiyle ödüllenir.
Ama þair ya da sanatçý, genellikle
kenarda kalýr. Ýlgisizlik, çekememezlik, alay ve yoksulluk çemberiyle kuþatýlýr. Yaptýðý hizmetin deðeri bilinmez.
Daha da kötüsü, asalak, iþsiz bile sayýlýr
bu gibileri. Oysa onlar, gökyüzünde
yýldýzlarý, yeryüzünde çiçekleri konuþturarak, insanlara güzelliklerden
derlenmiþ demetler sunarlar. Hayatýn
el deðmemiþ gizlerini bir bir gözler
önüne sererler. Ýnsana sevmeyi ve bu
sevgiyi en güzel biçimde sunmayý
öðretirler. Öyleyse iyi yaþamak ve
mutluluk en az diðer insanlar kadar
onlarýn da hakkýdýr. Bu nedenle kanun
yapýcýlar, sanatçýlarýn haklarýný
saðlamalýdýrlar.
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CHATTERTON
Vinyi, yazdýðý Chatterton piyesiyle
bu düþüncelerini somuta indirger.
Chatterton XVIII. yüzyýlda yaþamýþ
bir Ýngiliz þairidir. On iki yaþýnda þiire
baþlar. On kitap ve dört bin dizelik bir
tarih yazar. On sekiz yaþýnda da ölür.
Gerçi on sekiz yaþ ölmek için biraz
erkendir. Ancak, yalnýz son üç buçuk
yýlda yazdýðý dört bin dize, bize gösterir
ki, Chatterton yoksulluk ve üzüntüden
ölmeseydi, zaten yorgunluktan ölecekti.
Chatterton bir ailenin yanýnda,
küçük bir odada pansiyoner olarak
kalmaktadýr. Solgun yüzlü, zayýf
bedenlidir. Uykusuzluktan, düþünceden
ve sürekli çalýþmaktan bitkindir. Ev
sahibi paradan baþka þey düþünmeyen,
ince þeylerden hiç anlamayan bir
tüccar... Üstelik cimri, kýskanç ve kaba.
Karýsý ince, çekingen, annece sevmesini
bilen bir insan. Chattertona önce acýr,
sonra bu duygusu sevgiye dönüþür.
Quacker, aklý baþýnda, babaca bir
sevecenlikle dolu iyi bir dost. Kimseyi
incitmek istemez. Ama toplumda
gördüðü kusurlarý da dobra dobra
söylemekten çekinmez. Eleþtirileri
kiþiden çok, topluma yöneliktir.
Kiþilere karþý oldukça hoþgörülüdür.
Chatterton zaman zaman onun
dostluðunda ýsýnýr ve avunur. Bir
konuþmasýnda ona içini döker: Ben
ki, kardeþlerim için gece gündüz demeden çalýþýyorum. Onlarýn sevgisini

8

Sevgi Dünyasý

biraz olsun haketmedim mi? Odamý
bir manastýr hücresine çevirdim.
Hayatýmý ve düþüncemi kutsallaþtýrdým, Allaha yaklaþtýrdým; isteklerimi
azalttým ve yaþadýðýmýz zamanýn geçici
parýltýlarýna gözlerimi yumdum.
Yüreðimi gerçeðe açtým yalnýzca. Ve
nice ýþýklý dizeler yazdým. Onlara
Rolver imzasýný attým. Hiç yaþamamýþ
bir rahibin eseridir diye eserime taptýlar. Ne zaman ki onlarý benim, yani
içlerinden birinin yazdýðý öðrenildi.
Ýlgi hemen kesildi. Quacker buz gibi
bir gerçekle Chattertoný destekler:
Evet, dostum, insanlar ölüleri yaþatmasýný ve yaþayanlarý öldürmesini pek
severler.
Chatterton, buna raðmen niçin yazdýðýný þöyle açýklar: Ne bileyim?
Yazýyorum! Neden? Hiç bilmiyorum.
Çünkü yazmalýyým. Bu Çünkü yazmalýyým tümcesinin altýnda sanatçýnýn
tüm yazgýsý, ruhuna sinmiþ sorumluluk
duygusu ve derin görev anlayýþý yatar.
Bir yerde, sanatçýnýn yazgýsýný
Ýsanýnkine benzeterek þöyle der:
Hayal güçleriyle çalýþan insanlar
ebediyen çarmýha geriliyor: Ýstihza ve
sefalet çakýldýklarý putlarýn çivileridir.
Uzatmayalým, Chatterton zengin
birinden aldýðý borcu, günü geldiðinde
ödeyemeyerek güç duruma düþer.
Yanlarýnda kaldýðý ailenin saygýdeðer
dostlarý Lord Bekfort ve Lord Talbo
borcu ödeme iþini üzerlerine alýrlar,
ancak Chattertondan artýk þiir yazmayý
býrakmasýný isterler ve ona öðütler

verirler. Biri þiir yazmanýn boþ bir iþ
olduðunu söyler. Diðeri Ýyi bir Ýngiliz
vatana faydalý olmalýdýr. Söyle bakalým,
hepimizin görevleri hakkýnda ne
düþünüyorsun? der. Chatterton gözleri
dalgýn konuþmaya baþlar: Ýngiltere
bir gemidir. Adamýzýn þekli de bunu
andýrýr. Burnu kuzeye dönmüþ, denizlerin ortasýna demir atmýþ, Avrupayý
gözetler gibidir. Hepimizin bu büyük
gemide bir iþi vardýr. Kral, Lordlar, ve
Avam Kamarasý üyeleri kumanda
köprüsünde, dümende ve pusula
yerindedirler; bizler de hep halatlarla
uðraþmalý, direklere týrmanmalý, yelkenleri germeli ve toplarý doldurmalýyýz. Hepimiz tayfadanýz ve kimse
gemimizin harekâtýnda lüzumsuz
deðildir. Lord Bekfort Fena deðil!
Sözleri hâlâ biraz þiir kokuyor ama
fena deðil! Fakat bu tayfa arasýnda
sen de görüyorsun ki þairin iþi yok,
öyle deðil mi? Chatterton devam eder:
Þaire gelince, o da Allahýn bize parmaðý ile gösterdiði yolu yýldýzlardan
okur... Bunun üzerine Beckfort Hayal azizim, bütün bunlar ham hayal.
Siz bir iþe yaramazsýnýz ve bu boþ hayaller yüzünden þimdi bu hale geldiniz der. Chatterton çaresiz, bu
sözleri onaylamak zorunda kalýr. Sonra
on-lardan odasýna, çýkmak ve þiirlerini
yakmak için izin ister. Odasýna çýkar
ve gerçekten yakar tüm þiirlerini. Ne
var ki, þiirsiz bir dünya artýk kalýn
gelmektedir ona. Zehir içerek kendi
canýna da kýyar. Böylece þiirlerle
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birlikte þairi de hayata veda eder.
BÝZÝM

Ç AT I R T I N  I M I Z

Bizim de bir Chattertonýmýz vardý
ve yirmi yýl önce aramýzdan ayrýldý:
Sait Faik Abasýyanýk. O da sanatý, iþ
edinmiþ, en iyi yapacaðý þeye adamýþtý
kendini: Þiir ve hikâye yazmak. Bunun
için de dolu dizgin, sereserpe, gönlünce yaþamak... Bazen Beyoðlu caddesinde turlamak, bazen de Burgazadada
dolaþmak, martýlarý seyretmek,
balýkçýlarla balýða çýkmak... Kimi gün
bir boðaz vapuruna binip iskele iskele
dolaþmak, çiçek pasajýnda kafayý
çekmek, kimi gün baþörtülü bir
kadýncaðýz veya yalýnayak bir çocuðun
peþinde saatler geçirmek onun uðraþýsý
olmuþtur. Aileden kalma Burgazadada
yazlýk bir köþkle, Þiþlide bir apartman,
onu para kazanmak için bir yerde
çalýþmaktan kurtarmýþtýr. Yazý Burgaz
adada, kýþý Þiþlide annesi ile birlikte
geçirir. Ne var ki, bunun dýþýnda bir
varlýklarý yoktur. Sait, annesinin verdiði
harçlýkla, kira paralarý ile kýt kanaat
geçinir. Yüzeyden bir bakýþla avarelikle
geçen, boþa harcanmýþ yazýk olmuþ bir
ömürdür bu. Ama ya ayný adam insana
ayna tutuyor, bizi bize tanýtýyor ve
ölümsüz þeyler söylüyor, kalýcý deðerler
ortaya koyuyorsa, o zaman ne demeli?
Böylesine sanatçý denir olsa olsa.
Sait Faiki en çok üzen, çevresinin
ve özellikle annesinin kendisine iþsiz
gözüyle bakmasýdýr. Ýçi içini yer ve
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zaman zaman sorar dostlarýna: Yahu,
þu kadar yazý yazýyorum, bana iþsiz
denebilir mi?
Ona, Yaþamak nedir? diye soranlara þöyle karþýlýk verir: Balýk tutmak,
kahvede oturmak, yanýmda çok sevdiðim köpeðim, insan tanýmak. Beyoðlunda bir aþaðý, bir yukarý dolaþmak,
arada içmek, hikâye yazmak, velhasýl
hiçbir þeye baðlanmadan avare gezmek
bütün gün. Ýþte ben böyle bir hayattan
zevk alýrým, buna yaþamak derim.
Buna raðmen Sait Faik, sýk sýk bir iþe,
bir baltaya sap olamamanýn acýsýný
çekmiþ, boþ gezenin boþ kalfasý olup
olmadýðýnýn bunalýmýný yaþamýþ ve
kendini lüzumsuz adam olarak
hissetmiþtir. Kýrk yaþýnda annesinden
harçlýk almak, elbet ki onur yaralar ve
bir yerde sarsar insaný. Ama böyle de
olsa o, sanatçý doðuþunun gereðini
yerine getirmek zorundadýr. Kaldý ki,
sanatçýnýn da bir yeri yok mudur toplumda?
S A N AT Ç I N I N

GÖREVÝ

Sanatçý olmanýn sancýsý içinde
kývranan Sait, bir öyküsünde sanatçýnýn
doðuþunu, toplum içindeki yeri ve
iþlevini anlatýrken kimbilir nasýl
rahatlamýþtýr: Dünyanýn yaratýlýþýndaydýk þimdi, insanýn ilk zamanlarýný
yaþýyorduk. Onlar avlýyorlardý, ateþ
yakýyorlardý. Ben martýya ait bir
mersiye yazmýþ, ateþin karþýsýnda
okumak üzereydim. Bütün kabile halký
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bana kýzmýþtý: Bu herif çalýþmayacak
mý? Oturup kayalara düþünecek mi?
Martý ölmüþ. Onu seyredip bize masal
mý anlatacak? Gündüz güneþin altýnda böyle söyleyenler, gece olup da
kütükler, çalý çýrpý yanýnca, öbür tarafta
Rüzgâr denizi homur homur söyletirken, martýlar hâlâ deli gibi baðrýþýrken
ben bir türkü, martýnýn ölümünün
türküsünü tutturacaktým. Çalýþanlarý
bir üzüntü, bir garipseme, birbirbirine
sokulma hissi saracaktý. Bir iki gün að
tamir edecek, balýk tutacak, beceremeyecek, fakat akþamlarý da onlara
üzülüp sevinme arzularý veren türküler
söyleyemeyecektim. Ne susarsýn be
herif diyeceklerdi. Hani bülbül gibi
öterdin geceleri Ertesi sabah beni,
balýða giderken uyandýrmayacaklardý. Býrakacaklardý kendi halime.
Sanatçýnýn yeri, deðeri ve görevi
bundan daha güzel anlatýlabilir mi,
bilmem. Yine de her þeyden bezdiði,
bunaldýðý, yazý yazmamaya karar
verdiði, herkes gibi olmayý düþündüðü
günleri olur Saitin. Ýþte böyle bir
gününde adada dolaþýrken, balýkçýlarýn
pay bölüþmesinden doðan adaletsiz bir
duruma tanýk olur. Duygulanýr ve
sanatçý dürtüsü onu yazmaya zorlar.
Direnir bir süre, ama nafile. Gerisini
ondan dinleyelim: Yapamadým. Koþtum tütüncüye kalem kaðýt aldým.
Oturdum. Adanýn tenha yollarýnda
gezerken caným sýkýlýrsa. küçük deðnekler yontmak için cebimde taþýdýðým
çakýmý çýkardým. Kalemi yonttum.

Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktým. Ýþte gerçek
sanatçý budur. Yazmadan edemeyendir.
Yazmak zorunda olandýr. Genç bir þair,
ünlü þair Rilkee bir mektup yazýp,
þiirlerinden de birkaç örnek göndererek,
þairin, bundan böyle þiir yazýp
yazmamasý hakkýndaki fikrini sorar.
Rilke þöyle yanýtlar gencin sorusunu:
Eðer þiir yazmadan yaþayabilecekseniz yazmayýnýz. Yaþayamayacaksanýz
zaten yazmak zorundasýnýz. Gerçekten
sanatçýlar için yaþamak ile yaratmak
veya sanatý için yaþamak ayný þeydir.
Gerçeði kimi zaman güzelde, kimi
kere Hakda bulan Sait Faik, güzel ve
haklý bir dünyanýn özlemini çekmiþ,
insanlara sevgiyle ve ilgiyle bakmasýný
öðretmiþ, insanda insanlýðý görmüþ ve
göstermiþtir. Onun öykülerinde insan
sevgisi sel gibi akar, Sevgi Susuzluðu
ve Yaþama Sevinci hemen de her
hikâyesinde aðýr basar. Akbalýn dediði
gibi dünya ermiþidir o. Küçücük bir
þey, bir kibritin çakýþý, bir sigara
dumaný bile onu coþturmaya, yaþama
sevincini buram buram tüttürmeye
yeter: Þu kibritin, þu yanmam diye fýsýr fýsýr fýsýrdayýp da sonradan peki
emret anam, yanayým diyen þu kibritin
ýþýðýna bak. Bu olur mu arkadaþ. Böyle
bir el sürçmesiyle açýlýveren hararet,
ýþýk, bayram gördün mü sen? Gül, sevin
arkadaþ. Þu aðzýmýzdan çýkan dumanlara bak! Nasýl uçuþuyorlar. Yaþýyorsun
efendi. Pýrýl pýrýl, tane tane, ýslak ýslak.
Cam cam, billûr billûr, fanus fanus,
(Devamý 45. sayfada)
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e s i n l e r
Ýyiliðin kaynaðý gerçekte Yüce Yaratan
Sen hayrýn eli ve yalnýz veren ve daðýtan
* * *
Ýnsan vardýr ki, sizi aþaðýya çukura çekip izbe yelerde güya eðlendirir
Öyle kiþiler de vardýr ki, sizi ta yukarýlara çýkarýp dað doruklarýnda dinlendirir.
* * *
Sevgiyi küçümseme, sevip de ne olacak deme
Her sevgi bir bütünleme, mükemmele doðru bir hamle
* * *
Yaramazýn yararsýz olur her iþi
Uslu durur usuna danýþan iþi
* * *
Ýþte insanýn deðerini belirleyen giz
Kimi is býrakýr arkasýnda, kimi iz
* * *
Çoðu kiþi zorluklardan korkup yýlar
Oysa zorluklar insaný daha da güçlü kýlar.
* * *
Þu bir gerçek ki kesin
Seversen sevilirsin
* * *
Ýnsan ölüverir bir gün yaþayýp giderken
O yüzden her ölüm biraz erken
* * *
Hep ulaþmak istemek O Eriþilmez Olan'a ilanihaye
Evrimin ve devrimin gereði bu, gerisi hikaye
* * *
Oluþun tek oluþturucusu hünerli Tanrý eli
Her oluþ bir öncesinden farklý ve yeni.

olgay göksel
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Baharý Dermek
NADÝDE KILIÇ

Z

aman Nisan'ý, Mayýs'ý gösterince insanýn içinden güzelikleri anasý geliyor. Dünyadaki tüm
olumsuzluklarýn, dertlerin, güvensiz
meþakkatlerin, hattâ uluslararasý
boyutlarda çözümler üretmek için
oturulan maun masalarýn bile üstünü
kaplayýp, içinde saklanabilen týlsýmlý
bir örtü ile örtüp, görünmez etmek
pahasýna... Tül gibi hafif, kristal gibi
ýþýklý, erguvan gibi renkli, gül gibi mis
kokulu olmalý bu örtü diyor aklým.
Olmalý ki, içine aldýðý her þey, herkes

kendini Aden cennetlerinde hissetmeli.
Arada bir dalgalanýp, yalpaladýkça besleyici, aþýlayýcý rüzgârlarla serinlemeli
istekler. Aden rüzgârlarý gibi yeliyle
bütün dileklerin içindeki ham isteklere
deðmeli, ihtiras olup, kýzmýþ kabarmýþ
tüm duygularýn içine serinliðini salýp,
güzelliklere vesile olmalý. Her duygu
güzel düþüncelerin meyvesi olmalý.
Olmalý ki, sadece ekmek, aþ ve su için
bekleyen dünyanýn biçare insanlarýnýn
kurumuþ, kaný çekilmiþ bedenlerindeki
zafiyeti damarlarýnda duymalý maun
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masanýn sakinleri... Öyle duymalý ki,
bütün önemli memleket meselelerinin
de, dünya sorunlarýnýn da ne denli
önemsiz olduðunu idrak etmeli.
Salt bir lokma ekmeðin, bir yudum
suyun, bir kaþýk çorbanýn aç insanlarda
yaratacaðý mucizeyle yüz yüze gelmeli,
getirmeli. Böyle akýllý çözümler
üretmeli týlsýmlý örtü... Öyle kalýcý
güzelliklere gebe býrakmalý, bütün
umarsýz insanlarýn belleklerini. Gebe
býrakmalý ki, Bahar baharlýðýný yaþasýn.
Yeryüzü, karakýþýn insaný daraltan,
ansýzýn kapý önünde beliriveren
dondurucu soðuðu yanýnda, baharýn
ýlýk ferahlatýcý havasýný sessizce içine
almasýyla kendine gelir. Donmuþ,
zürriyetini sürecek tohumunu kaybetmiþ, çatlak çatlak kuruyup bereketsizleþmiþ toprak, Yang ile Ying'in
aþkýna döþek olacak bir mucizeyle
baharda hayat bulur, her þeye herkese
hayat verir... Zaman, bahar zamanýna
yetiþirse, Toprak güveyine kavuþmuþ
taze bir gelin gibi doðurgan olur. Ýçine
sinmiþ kýraçlýðýn bereketsizliðinden de
çökekliðin üstüne abanan aðýrlýðýndan
da bir avazda kurtuluverir. Baharýn
bereketli kokusundan her türlü nahoþluðun ciðerlere inen ekþiliði silinir,
unutulur. Hiçbir yerde kötülüðün
emaresi görülmez. Öyle ki çökekliðin
yüzü nilüfer çiçekleriyle dolup taþar.
Tabiat, baharla birlikte bir yenilenme, kendini yeni baþtan yaratma
heyecaný ve sevinci içine girer. Çünkü,
bahar rahatsýz etmeden, hiç kimseye
hiçbir þeye zarar vermeden sessizce
dünyaya iner. Cennetten inen melekler
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gibi karþýlaþtýðý, dokunduðu her þeye,
her yere kendi güzelliðini ve tazeliðini
verir. Onlarýn içlerinde gizlenmiþ bütün
hasletlerini, hasetlerini ortaya çýkarýr...
ama þu ýlýk, insaný gevþeten, kendinden
geçiren havasý yok mu. Bütün canlýlarý
can suyu gibi dirilten, yaþam iksiri
olan... insanýn burnuna kadar geldi mi
yüz galonluk içkiyi iki yudumda bitiren sarhoþlar gibi kendinden geçirir.
Bambaþka bir hal içine alýr. Kim bu
havayý solumuþ, ciðerlerinde hissetmiþse, altýn suyuna düþmüþ demir
parçacýklarýnýn parýldamasý gibi yalancý bir arýnmýþlýk, hafiflik duygusuyla
gerçek kimliðine tezat geçici bir
yabancýlýk yaþayabilir. Hattâ kendi
kimliðinin en sivri, karanlýkta kalmýþ
köþelerini bile sadece çevresindekilere has bir zafiyet olarak düþünebilir...
Ýrdeleyici nazarlarýný iç dünyasýndan
çok dýþýna çevirebilir. Ýlk adýmda tedirginlik yaratan bu kendinden geçiþlik, ilerleyen günde, kiþi için gerçek
bir iyileþme, arýnma, deðiþme ve güzelleþme þansý da yaratabilir. Eðer kiþi
soluduðu havanýn besleyici, yenileyici
gücünü fark ederse, ayný içsel güzelliði
bambaþka boyutta yaþanýlan bahar
pýrýltýsýna yakýn bir kiþiliðe ve ruh
dinginliðine dönüþtürebilir. Dinginlik,
bedenin en küçük bronþcuklarýna kadar
ulaþýp, zor geçen günlerin hattâ aylarýn,
duygular ve hisler üstüne nasýr gibi
çöken býkkýnlýðýný, bunalýmýný bir deli
poyraz gibi savuran saf üfürüðün
þiddetinden yani oksijenindendir... ki
bu ruhsal hafiflik, her çaðdaki insana
(hattâ çocuk denecek yaþta denecek
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olanlarýn bile) yeni yetme delikanlý
erkeklerin ve kýzlarýn; henüz ayýrt
edemedikleri algýlayamadýklarý gizemli
boþluklarýn içine çekilmelerine benzer
bir deliþmenlik yaþatýr.
Nisan'ýn, Mayýs'ýn gözler önüne serilen yeþil örtüsünün, en mübarek
anýsýna diyet olarak, çýrýlçýplak recm
edilen kadýnlarýn bahtsýzlýðýný anýmsatan, kara kýþýn ayazýnda dýmdýzlak,
dallarýný örtemeyen aðaçlarýn ayaza
karþý duran mahsunluklarýna, yeþil ipek
esvap gibi bürünen tomurcuklarýn
damarlý hançereli, dikenli dikensiz yeþil yapraklarýn etkisini unutmamalý...
sarmaþýklarýn dibini öbek öbek kaplayan mora batmýþ ballýbabalarýn,
çayýrlara gömülmüþ gülen yüzlü
papatyalarýyla sayfalara sýðmayacak
sayýda rengârenk baþka çiçeklerin
varlýðý, kokusu, görüntüsüyle ilâhi bir
güzelliðin eþsiz manzarasýný insanýn
gözüne, gönlüne sunmasýný da.
Baharý dermek... illâ ki güneþ ýþýklarýnýn tatlý bir yumuþaklýkla yeryüzünü
öpüþüne þahit olmak az þey midir?
Ýnsanýn gözüne gönlüne ve cümle
azalarýna en müstesna zevkleri helal
kýlan ve gözüpekliðe açarken, senfonilerdeki ezgilerin duygulara dokundurduðu, kavramlara sýðmayan
gizeminin en romantik ruh titreþiminin
içine çekebilir. Ýnsaný romantizmin
duygu denizi içinde aþka kulaç atan
bir mecnuna çevirebilir. Baharý bu denli
yaþayanlarýn iç alemi, güzelliðin gerçek
boyutuna açýlýr... ki o vakit esin, kaynaðýndan beslenen duygularla sanatla
buluþur. Ýnsan aklýn kýlavuzluðunda

kendine tehdit unsuru olan olaylara ve
þartlara hünerini gösterip, maharetli
yöntemlerle dalga kýran gibi dur
diyebilecek gücü bulur. Bu gücüyle
her seferinde daðlardan eriyen karlarýn
kabaran azgýn sularýný dindirip teskin
edecek barajlarýn, heybetli mazgallarýnda tutabilir. Ama tabiatýn bu
muhteþem atmosferi karþýsýnda gönül
kabýna sýðmayan duygularýna söz
geçiremiyor aklýnca... Sanat gönlüne
yol oluyor. Kabaran duygularý, estetiðin, rengin, notanýn, kalemin ahengi
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ile pekiþip baharý derliyor... Duygu tuvale, müziðe, þiire, öyküye boþaldýkça,
insanýn hafifleyen gönlünde baharýn
mis kokularý yerleþiyor, baþka baþka
güzel düþünceleri aþýlamak, baþka
baþka kötü düþünceleri iyileþtirmek
için. Bunun için mi nedir, sanat hiç
kurumayan bir pýnar gibi, bu mevsimde
insanla birlikte ürüyor. Yuvarlak'ýn her
yöresindeki insanlar, baharda ayný
duygu seline kapýlýyorlar, sonra...
Sonra, Vivaldi'nin, Saint Saens'ýn
besteleri konser salonlarýný dolduruyor,
Monet'in, Van Gogh'un fýrçalarýnýn
heyecaný ile bahar, sonsuza kadar
Louvre'un duvarlarýnda yaþýyor,
diðerlerinde de.
Kültürümüzde de baharýn etkisi
büyüktür. Her þeyin, her varlýðýn, taþýn,
rüzgârýn, çayýrýn canýna, ruhunun
varlýðýna inanan, kutsallýðýna iman eden
Türk insaný, geçmiþini bozkýra gömüp,
yeþilin bereketinin peþine düþüp,
Anadolu'yu buluncaya dek... Her dem
bahara yüzünü, gönlünü çevirmiþ,
mevsim dönencesini, bayramý bilmiþ.
Süslerinde, þölenlerinde bahardan
renkleri, þekilleri taklit etmiþ. Anadolu'nun baharýndaki çayýrýn yeþiline,
mor daðlarýna dayanamamýþ, tutkusunu
sözlere dökmüþ, türküler çýðýrmýþ,
yavuklusunu bile ak zambaklara
benzetmiþ:
Açýl mor menevþem, bahar eriþti
Lale, sümbül, nergis, reyhan yetiþti
Benim kýsmetime ak zambak düþtü
Menevþem oy, bir tanem hey,
haydi de haydi.
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Açýlmýþ menevþem, ne güzel olmuþ
Lalesi, sümbülü hep bize kalmýþ
Seni seven gözler uykuya dalmýþ
Menevþem oy, bir tanem hey,
haydi de haydi.
(Kaynak: Nuri Üstünses)
Zaman Nisan'ý Mayýs'ý gösterince,
çardaklarýn altýnda insanlarýn neþeli
sohbetlerine tanýk olur kuþlar, çiçekler...
Asmaaltýna sýðýþmýþ komþularýn üç
mahalle öteden çýnlayan çay kaþýklarý,
semaverde fokurdayan su, açýk
pencerelerden evlere sinen çayýn mis
kokusu, baharý þerbete çevirir. Çayýrlarda yayýlan ineklerin, boðalarýn,
insanlarýn gözlerinin içine baka baka
aleni hacet eylemeleri de, peþinden
patýr patýr kemrelerini býrakýp etrafý
kokutmalarý da bu keyfe deðer doðallýk
olarak düþünülür, kabul edilir. Gülmek,
kahkaha atmak için küçük bir mizansen
için hoþ karþýlanýr.
Hiç düþündünüz mü bilmiyorum,
baharda hoþgörü ve sevecenlik,
insanlarda sýnýrsýz boyutlara ulaþýr.
Sanki kýþlýk mantolarý, kalýn kazaklarý
gibi savunma mekanizmalarýný da
kaldýrýrlar. Ilýk hava ile gelen neþe,
insana güvenç verir. Hep emniyeti
kaçýrma korkusuyla yaþadýðý benlik,
maðrurluk telâþýndan bir anda vazgeçebilir. Dünyanýn en akýllý ve temiz
varlýðý olmaktan, kiþiliðine yük gibi
binen saklanma, toplumda yer edinme,
emsallerinden üstün olma, geleceðe
yatýrým yapma gibi dertlenmelerinden
soyunur. Hepsi birer kalp para gibi
deðersizleþir.
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Gerçekten insan bu havalarda geleneksel insandan baþka bir insan olur,
hâtta insan olmasýný pek umursamaz.
Bildiðimiz, toplumsal, geleneksel insan
bilinci kýymetsizleþir. En has, en doðal haliyle hani aynalardan bile
saklayabildiði en içten, özgün varlýk
kimliðinin ortaya çýkmasýndan
çekinmez. Tabiattaki diðer canlýlarla
bir olduðunu, bütünün bir parçasý
olduðunu hisseder. Bahar sanki týlsýmlý
bir örtü gibi tüm güzelliði ile insaný
sarýp, çirkinleþtiren, yalnýzlaþtýran,
kýran bozan, her türlü temelsiz
niyetlerini derleyip toparlayarak onu
üstün bir bilince, emsalsiz bir güzelliðe
býrakýr. Yani salt varlýk olarak dünyada
olmak, kimlik olarak yokluða yetiþmek,
sevince varmak, bütünün birliðindeki
insan gibi yaþamakla tanýþtýrýr. Bu
olguya ulaþmak bir anlamda insanýn
þükretmesi, hamd etmesi deðil midir?
Bahara ermek, baharýn içindeki
iyiliklere ulaþmak.
Sait Faik, "Kalorifer ve Bahar" adlý
eserinde "Tabiat çýrýlçýplak, hattâ
zelzelesi, fýrtýnasýyla bile özlenir bir
þey. Bizi kucaklamak, bizi avutmak,
bizi çalýþtýrmak, bize öðretmek için
neler yapmaz. O artýk bizim için sýr
deðildir. Bize bir saadeti baðýran, bizi
yaþamaya çaðýran bir bütündür. (....)
Bahar böyle düþündürürdü. Ýnsanlar
yalnýz baharda, hakikati aðaçlar gibi
yeþererek hissederlerdi. Bir oðlan bir
kýzý dudaðýndan öptüðü zaman, bir ana
oðlunu kucakladýðý zaman, bir komþu
öteki komþunun elini sýktýðý zaman,
sokakta insan her gördüðünü tutmak,

onunla konuþmak, söylemek, söyletmek
isterdi.
"Erikler büyüyor, kirazlar kýzarýyordu. Dutlarýn tomurcuklarý büyümüþ,
soðuktan donanlar donmuþ, açlýktan

bayýlanlar bir daha ayýlmamýþtý, ne
ziyaný vardý? Bahar gelmiþti ya! (....)
Artýk kimse kimseye acýmýyordu, herkes
herkesi seviyordu."
Ýþte bahar herkesin herkesi, her þeyi
sevmesi için yeniden geldi.

Nelda Bayraktar

Ýsyan Etmek,
Özgürlüðün Baharýný Getirebilir mi?
Yeryüzünde insanýn insana ettiði zulümler neticesinde
kimbilir kaç kiþi isyan edip de özgürlüðüne kavuþmuþtur?
Bazen aþýrý baskýlar ve zulümler
insanlarý canýndan bile bezdirecek hale geliyorlar.
Güneydoðuda ailenin koyduðu kurallara göre
sadece evinin önünde dolaþma izni olan, yukarýdaki sokaðýn
sýnýrýný geçtiði an aile üyelerinden biri tarafýndan
infazýna karar verilen kýzlarý bir düþünün.
Belli ki ailesi, bunu bir insanlýk zulmü gibi
görmekten uzak ve bunu kýzlarýný
hizaya sokacak bir disiplin gibi algýlýyor...
Bu zülüm altýnda inleyen kýzlarýn bir kýsmý
kadýn sýðýnma evlerine kaçýyorlar.
Bazýlarý ise hayallerini kurduklarý ýþýltýlý dünyalara
adým atmak üzere bilinmeyene doðru yelken açýyorlar.
Ýsyan etmenin onlara özgürlüðün baharýný getireceðini zannettiklerinden.
Ama seçtikleri özgürlüðün baharýnda aðaçlar çiçek açmýyor.
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Porno Ýsyanýmdý diyor Sibel Kekilli. Hani Duvara Karþý Filmiyle
Almanyada Altýn Ayý Ödülünü alan sinema oyuncusu. Aslýnda hayatýnda
çevirdiði ilk film ama filmde geçen sahneleri bire bir yaþamýnda daha önce
yaþayýp, prova ettiði için belki de bu denli baþarýlý. Bu yazý, Sibel Kekilli
hakkýnda yazýlmýþ bir yazý deðildir. Ama ondan yola çýkýp da baský ve þiddetin
insan hayatýnda yarattýðý ikiyüzlülük ve özgürlüðe kaçýþ gibi nitelenen isyanýn
bazen insanýn kendini kanatmasý üzerinedir.
Doðru ile yanlýþýn arasýnda onlarý ak ile kara gibi ayýrt edebileceðimiz geniþ
ve belirgin sýnýrlarýn olduðunu mu düþünüyorsunuz? Doðrular ve yanlýþlar,
birbirlerine girift þekilde geçmiþ ince olaylarýn, duygularýn, düþüncelerin,
geleneklerin, göreneklerin, deðiþen dünya düzeninin içinde yoðrulup duruyorlar.
Topraðýn derinliklerinde duran suyu, üstelik bazen kýraç ve hiç su bulunmaz
denilen yerlerde bile sadece bir parça deðnekle bulan kiþiler gibi elimizde
geçerli bir alet veya vasýta olmadýðý müddetçe bizim de doðru ile yanlýþý ayýrt
etme gibi bir özelliðimizin olamayacaðýný deneyimlerimiz bize anlatýr. Dinsel
dogmalar, kulaktan dolma, atadan öðrenilmiþ namusu sýký sýkýya koruma
bilgilerinin bir gün gelip de iþe yaramadýðýný gören Kekillinin ailesi keþke
daha fazla baský yapsaydýk, demek ki az yapmýþýz ki, kýzýmýz bu yola saptý
diyor. Kýzlarýný korumanýn, özgürlük sýnýrlarýný biraz daha daraltmak olduðuna
inanmalarý, ezici bir gücün karþýsýnda geri çekilen ordularýn durumunu anlatýyor
ve Ortaçað düzenini hatýrlatýyor adeta. Acizlikleri, korkulanýn baþlarýna gelmesiyle
beraber bir zavallýlýðý da beraberinde getiriyor.
Almanya, Belçika ve Hollandada yoðun olan Türk nüfusu, asimile olmaktan
korktuklarý için dinsel inançlarýna, dogmalarýna sarýldýlar. Aksi taktirde imanlarýný
ve Türklüklerini kaybedeceklerinden korktular. Çocuklarýný içerden bakýnca
dýþarýsý görülebilen þeffaf seralarýn içinde yetiþtirmeye çalýþtýlar. Üçüncü kuþak
sancýlandý. Hala da yerini bulmaya çalýþýyor. Bu kuþaðýn üyeleri, üzerlerinde
genetik oynama yapýlan ürünlere benziyor. Gerçeðine benziyorlar ama aynýsý
deðiller.
Sibel Kekillinin ailesi, kýzlarý delicesine okuyup, yükselmek isterken önünü
keserek, çalýþmasýný ve böylece eve para getirmesini yeðlemiþler. Özgürlüðün
aðaçlarýnýn çiçekler açtýðý Almanyada, bile bile kýzlarýný hapse atmýþlar. Yaþýtlarý
sinemaya, konserlere giderken, arkadaþlarýyla eðlenirken, o hücresinden izlemek
zorunda kalmýþ. Okumanýn insaný yozlaþtýracaðý korkusu boynuzun kulaðý
geçmesinden korkulan cemaatlere ait bir kavram. Üzerinde sýký bir çalýþma
yapýlmamýþ olan inancý oluþturan bilgiler, içinde yaþanýlan toplumun ezici
üstünlüðü ve yozlaþtýrýcý dalgasýyla kýsýrlaþabilir. Belki de üçüncü kuþaðýn
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hiçbir yere sýðamayan Araftaki halinin nedenlerinden biri de budur. Ýnsanýn
en yardýma muhtaç hali, bile bile yanlýþta ýsrar etmesi olsa gerek. Ýnsan yanlýþýnýn nerelere gideceðini, kendisini ve çevresindekileri nasýl etkileyeceðini önceden bilemeyebiliyor. Ýnançlarýna, özünü kaybettirmeyen bir esneklik saðlayamýyor. Yeniliklere karþý kendini kapatýyor. Kökleri çalý kadar saðlam olup,
rüzgârlarýn önünde eðilemiyor.
Porno sektöründeki üçüncü kuþak Türk kýzlarýnýn sayýsý neden yadsýnamayacak
kadar çok? Sosyal yaþamýn gereklerini ve arzularýný delicesine çalýþtýklarý halde
yerine getiremeyen, çoðu eðitimsiz olan bu kýzlar en fazla para getiren sektör
olarak pornoyu neden seçiyorlar? Porno Ýsyanýmdý diyor Sibel Kekilli. Mide
kramplarýný, rahatsýzlýklarýný ve bedeninin de isyan ediþini hatýrlýyor.
Anlýyoruz ki, ailesi yanlýþta ýsrar ettiði kadar, o da isyan için seçtiði yolda
ýsrar etmiþ. Ýsyanýn içinden çýkan
özgürlük bazen geniþleyip büyürken,
onu büyüten nefesi ve gönülü kanatýr.
Geniþlediði yerde sýnýrlar ve duvarlar
onu durdurur. Eski kalýplarýndan
kurtulmak, bir baþka kalýbýn kölesi
haline getirir onu. Ýnsanýn kendi için
bildiði veya bilmediði bir kötüde
devam ederken onu iyice bataða çeken
duygular, iyiye dönmesini ne kadar da
zor-laþtýrýr deðil mi? En basitinden
gittikçe kilo alýrken, günde bir paket
sigara içerken, alkol baðýmlýsýyken
veya diðer kötü alýþkanlýklarýn bize
konforluymuþ gibi gelen alanlarýnda
dolaþýrken iyiye dönmek ya da
düzelmek fikri önümüzde dað gibi
yükselen bir duvar oluvermez mi?
Böyle durumlarda ortaya çýkan
piþmanlýk duygusu olumlu bir sinyal olsa da bunu yenmeye çalýþmamak,
görmezden gelmeye uðraþmak insaný daha da yormaz mý? Ýyiyi bildiði halde
seçememek, yürüyememek Halbuki bir seçiverse, her þeyde bir düzelme
imkanýnýn olduðunu ve iyinin yolunda yürüyenlerin de hâlâ eksiklerini
tamamlamaya çalýþanlardan olduðunu kavrayabilmek ne güzeldir Ýþte o
zaman, gerçek özgürlük olan aklýn özgürlüðüne kavuþulabilir...
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (12)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz

Sevgi Dünyasý
"Ne mutlu! Toprak gibi herþey
üstüne bastýðý halde, hiçbir þeyini
esirgemeyip, kendine verileni baþkasýna verenlerden olanlara... (Verenlere
örnek olan Sayýn Sakýp Sabancý'ya yeni
yolunda baþarýlar dileriz, nur içinde
olsun...)
Ne mutlu bu satýrlarýn yazarýna, bir
nefes gibi gelip geçen bir yýllýk zamanýn
12.nci yazýsýný yazabilmek lûtfuna
eriþtiði için...
Bu, bir yýllýk bir Gerdanlýk'ýn 12.inci
ve son halkasý, okuyucularýmýn desteði
ile "Bulabildiklerimiz ve
Bilebildiklerimiz."...
Müzikologlarýmýz her makamýn bir
oktavlýk seslerini bir daire üzerine
dizerler ve meselâ RAST (SOL)
sesinden baþlayýp ikinci sol'e kadar
geldiklerinde gerdanlýðý bitirirler ve o
ikinci sol'e Gerdaniye (yani gerdanlýk)
derlerdi...
Yüce Yaratanýmýz'ýn izni ile hep
beraber (gelmiþ, gitmiþ ve gelecek tüm
insan kardeþlerimizle) nice gerdanlýklar
görelim, yaþayalým. O'nun vaadettiði
o güzelim Bahçe'de bulunabilme
vizesini alabilen Hayýrlýlardan olalým:
(Önce "Ben" deðil "Sen") diyerek,
komþularýmýzý "kardeþ" gibi, dünyadaki
tüm insan kardeþlerimizi "evlat" gibi
severek...
Musikiyle tedavi tabletlerimize ilgi
gittikçe artýyor: Notasýný isteyen,
kaçýrdýðý Sevgi Dünyasý dergisi
sayýlarýný arýyanlar, bizleri severek
teþvik edenler...
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Birinci tabletimiz, Si-bemol majör
makamýnda, sözleri:
Umut, sevi, us ve hoþgörü,
Elele vermiþse evrende,
N e m d e n s ý y r ý l m ý þ s a g ö z l e r,
Hemen her þey bir baþka güzel.
Adý "Evrensel Birlik" olan tabletimiz, can dostumuz müzisyen Sayýn
Vedat Biçkin'in emeði ile; "DM
Productions" (1) isimli stüdyosunda,
new age stili bir alt yapýya kavuþmuþ,
hattâ eserin sözleri kýymetli kýzýmýz
Lirik Soprano Esin Hoþsöyler
tarafýndan okunmuþtur.
Bu kere, ailemizden Pýnar Yektay
ile evlenen genç ve yetenekli, müzisyen
Mahmut Sözer inanýlmaz derecede
profosyenelce ve mükemmel bir new
age karma stili ile ikinci tabletimize
bir alt yapý yaptý. Haziran 2003 ayý
Sevgi Dünyasý'nda yayýnlanan
"Evrensel Sevgi" isimli musikiyle
tedavi tabletimizi hatýrlayacaksýnýz.
Ýçindeki, ikinci bir makam geçkisi ile
yumuþatýlmýþ, Nihavend Pentatonik
makamýnda, güftesi:
Duygulanýnýz,
çevrenizi tad bürüsün.
Siz aya gülün,
Ay size gülsün
Sevgi sizi yaþatacak,
Siz sevdiklerinizi.
Sevgi sizde,
Siz sevgi'siniz.
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olan tabletimizden bahsetmek
istemiþtik.
Mahmut Sözer yaptýðý düzenlemeyi
gönderirken mektubunda þunlarý
söylüyor:
"Kullandýðým uygularýn (akorlarýn)
derinlik, özgürlük ve gizem hissi
yarattýðýný düþünüyorum. Genellikle
makamýn içinden baþka makama çýkýp
tekrar ana makama çözülen bir yürüyüþ
var. Böylece baþka ufuklara dalýp
dönüyoruz. Bu, devinim duygusu
yaratýyor...
Ezginin düzenleme ile birlikte nasýl
duyulacaðýný duymanýz için Ney ile
çalacaðýmýz bölümü panflüt sesi ile
seslendirdim. Tabii bu panflüt sesi
taklittir. Bu düzenleme siz ney ile
"Can" üflediðinizde canlanýp asýl
güzelliðini kazanacaktýr!.."
Ýçimi ürperten bu övgü için teþekkür
ederim. Ayrýca bizlerden sonra gelen
genç nesillerin ne kadar bilgili ve
inançlý olduklarýný görerek Yüce
Tanrýma þükrediyorum...
Bu ay yine SÝPÝHR makamýndan
Zekâi Dede'nin baþtan aþaðý ruhsal þifa
dolu bir bestesini veriyoruz. Sipihr
makamý, göksel ve kutsal þifalar yapýsý
dolayýsýyla daha çok tetkik edilecek ve
hayýrla kullanýlacak makamlardandýr.
Ne kadar çok dinlenirse "Huzur-u
daim" verecek, tekâmülü süratlendirecek, hiçbir yan tesiri olmayan
tedavi makamýdýr. (2)

Zekai Dede'nin "Halât-ý Dil" (gönül
halleri) diye anýlan bu Sipihr Nakýþ
Yürük Semai'nin terennümünden tesirli
bölümlerini size aktardýk.
Güzellikleri, dostluðu, birliði, sevgiyi ve barýþý birlikte ve beraber yaþamak ve gönülden paylaþmak, birbirimizin gönüllerini asla kýrmamak, olgunluk sýnavlarýmýzý en üstün baþarýlarla geçmek, evrenimizin en güzel
renkleri, sesleri, muhteþem sessizliði
ve muhteþem armonisi ve musikisi ile
tekâmül etmek için saðlýk ve hayýr dolu
gelecekler, yüzümüz ve yolumuz O'na
doðru, gönüllerimizde inancýn ateþi,
dudaklarýmýzda mutluluk tebessümü,
güzel gözlerimizde alçakgönüllülük
saygýsý ile dolu gerçek sevgi, ellerimiz
birlik ve sevgiyle kenetlenmiþ olalým.
O bizi sevgisinden yarattý, esirger
ve baðýþlar süphesiz. Birbirimizin
birbirimize sevgisi, iþte O'nun nûrudur.
Hayýrdasýnýz, hayýrda kalýnýz. Sizi
sevgisinden vareden sizi korusun.
(1) DM productions, Doðu Müzik Uluslararasý Sanatsal Etkinlikler Programcýlýk Tic.Ltd.Þti. Tel:
0212 2607919 Sn. Vedat Biçkin
(2) Musiki tedavisinde de bazý
yan tesirlere rastlanýyor, mesela
Uþþak makamý güzel ve konsantre
bir aþk duygusu verir, fakat uzun
süre dinlemek bazý insanlarda
býkkýnlýk verebilir. Onun için Uþþak
makamýndaki tabletlerde ferahlatýcý
bol geçkiler yaparýz!
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Tüm Annelere...

Eðer bir anne iseniz veya bir anneniz varsa
burada yazdýklarýmý gayet iyi anlayacaksýnýz:
Evet, düþündüðümde babalar da ne demek
istediðimi anlayabilirler ama anneler burada
yazýlanlarý gerçekten hissedebilirler. 21 senelik
evlilikten sonra "aþk ýþýltýsýný" canlý tutmanýn
yeni bir yolunu buldum. Bir süre önce, baþka
bir kadýnla çýkmaya baþladým ve bu aslýnda
eþimin fikriydi. Bir gün eþim, beni çok
þaþýrtarak: "Biliyorum ki onu seviyorsun" dedi.
Þiddetle itiraz ettim: "Ama ben seni de
seviyorum!" "Biliyorum ama ayný zamanda
onu da seviyorsun. Ona da zaman ayýrman
gerekiyor" Karýmýn, ziyaret etmemi istediði
"öbür kadýn" 19 yýldýr dul olan annemdi. Ýþimin
yoðunluðu ve üç çocuðumun beklentileri sebebiyle annemi görme fýrsatým pek olamýyordu.
O akþam annemi yemeðe ve ardýndan sinemaya
davet ettim. Endiþelendi ve hemen "Ýyi misin,
her þey yolunda mý" diye sordu. Annem de
geç saatte gelen bir telefonun veya sürpriz bir
davetin mutlaka kötü bir anlamý olacaðýndan
þüphelenen tipte kadýnlardandý. "Seninle
beraber ikimizin biraz zaman geçirmemizin
güzel olacaðýný düþündüm" diye yanýtladým.
"Sadece ikimiz mi?" Biraz düþündü ve "Çok

isterim" diye cevap verdi. O Cuma, iþ çýkýþý
onu almaya giderken kendimi biraz gergin
hissediyordum.
Eve vardýðýmda farkettim ki o da randevumuzdan ötürü hafif gergin görünüyordu.
Kapýsýnýn önünde, paltosunu çoktan giymiþ
bir þekilde bekliyordu. Saçlarýný yaptýrmýþtý
ve üzerinde babamla kutladýklarý son evlilik
yýldönümlerinde giydiði elbise vardý. Bana
melekler kadar ýþýltýlý bir yüzle gülümsedi.
Arabaya bindiðimizde "Arkadaþlarýma oðlumla dýþarý çýkacaðýmý söyledim ve gerçekten
çok etkilendiler" dedi, "Randevumuzun nasýl
geçtiðini duymak için sabýrsýzlanýyorlar."
Gittiðimiz restoran, çok þýk olmasa da sevimli,
sýcak ve servisin kaliteli olduðu bir mekândý.
Annemse, bir kraliçe edasýyla koluma girdi.
Yerimize oturduktan sonra ona mönüyü
okumam gerekmiþti, çünkü küçük yazýlarý
göremiyordu. Ben daha mönünün ortalarýndayken annemin nemli gözlerle ve nostaljik
bir gülüþle bana bakmakta olduðunu farkettim:
"Eskiden, sen küçükken, mönüleri okuyan
bendim, sense meraklý bakýþlarla beni dinlerdin" dedi. Ben de gülümsedim: "O zaman,
þimdi senin rahat rahat oturma sýran ve ben de
okuyarak borcumu ödeyebilirim" dedim.
Yemek boyunca muhabbetimiz çok güzeldi,
sýradýþý hiçbir þey olmadý ama eskilerden ve
hayatlarýmýzdaki yeniliklerden bahsederek
kaybettiðimiz zamanýn birazýný telafi etmeye
çalýþtýk. O kadar çok konuþtuk ve eðlendik ki
film saatini kaçýrdýk. Akþam annemi býrakýrken;
"Seninle tekrar çýkmak isterim ama ancak bu
sefer benim seni davet etmeme izin verirsen"
dedi ve bir akþam tekrar buluþmakta karar
kýldýk. Eve geldiðimde eþim yemeðin nasýl
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geçtiðini sordu: "Çok güzeldi" dedim, "Düþünebileceðimin çok üstündeydi" Birkaç gün sonra
annem aniden ciddi bir kalp krizi sonucu vefat
etti. Bu o kadar ani gerçekleþmiþti ki onun için
bir þey daha yapma þansým olmamýþtý. Birkaç
zaman sonra evime, annemle yemek yediðimiz
restorandan, ödenmiþ iki kiþilik bir yemek
faturasý ve üzerine iliþtirilmiþ bir not yollandý:
"Oðlum, bu faturayý önceden ödedim, çünkü
seninle kararlaþtýrdýðýmýz randevu gününe
gelemeyeceðimden neredeyse yüzde yüz
emindim. Yine de iki kiþilik bir yemek ayarladým çünkü bu sefer eþinle beraber gitmenizi
istiyorum. Seninle olan o günkü randevumuzun
benim için ne anlam ifade ettiðini bilemezsin.
Seni Seviyorum." O esnada, "Seni Seviyorum"
demenin ve hayatta deðer verdiðimiz insanlara
hak ettikleri zamaný ayýrmanýn önemini
anladým. Hayatta hiçbir þey ailenizden daha
önemli deðildir. Onlara haklarý olan zamaný
ve ilgiyi verin çünkü böyle þeyleri erteleyebileceðiniz "baþka bir zaman"ý her istediðinizde yakalayamayabilirsiniz.
Bazýlarý der ki, doðumdan sonra altý hafta
içerisinde normale dönebilirsiniz. Belli ki, bu
bazýlarý, bir kere anne olduktan sonra artýk
"normal" diye bir þeyin tarihe karýþtýðýndan
habersiz. Bazýlarý der ki, anne olmak içgüdüsel
olarak bilinir, sonradan öðrenilmez, belli ki,
bu bazýlarý, hiçbir zaman 3 yaþýndaki bir çocuðu
alýþ-veriþe götürmeyi denememiþ.
Bazýlarý der ki, anne olmak sýkýcý bir þeydir.
Belli ki bu "bazýlarý", ehliyetini yeni almýþ on
sekiz yaþýndaki çocuðunun kullandýðý arabaya
binmemiþ. Bazýlarý der ki, eðer iyi bir anne
olursan çocuðun da iyi bir çocuk olur. Belli ki
bu "bazýlarý" çocuklarýn bir kullaným kýlavuzu
ve garanti belgesiyle birlikte geldiðini sanýyor.
Bazýlarý der ki, iyi anneler hiçbir zaman
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çocuklarýna karþý seslerini yükseltmezler. Belli
ki bu "bazýlarý" hiçbir zaman mutfaða aniden
girdiklerinde çocuklarýný; bütün mutfak
havlularýný ve peçetelerini mutfak masasýnýn
üzerine yýðmýþ, yanýna iki yaþýndaki küçük
kardeþini de oturtmuþ, elinde kibrit, acaba
bunlar yanýyor mu diye denemek üzereyken
yakalamamýþlar. Bazýlarý der ki, anne olmak
için eðitimli bir insan olmana gerek yoktur.
Belli ki bu "bazýlarý" hiçbir zaman lise birinci
sýnýfa giden çocuklarýnýn matematik ödevlerine
yardýmcý olmak zorunda kalmamýþlar.
Bazýlarý der ki, beþinci çocuðunuzu ilk
çocuðunuz kadar çok sevemezsiniz. Belli ki
bu "bazýlarý", beþ çocuk sahibi deðil. Bazýlarý
der ki, çocuk yetiþtirmek için gereken her þeyi
kitaplardan da pekâlâ öðrenebilirsiniz. Belli
ki bu "bazýlarý", çocuðunu, burnunu ya da
kulaklarýný leblebilerle doldurmuþ olarak
bulmamýþ. Bazýlarý der ki anne olmanýn en zor
tarafý artan iþ yükü ve evde yerine getirmeniz
gereken sorumluluklardýr. Belli ki bu "bazýlarý"
hiç çocuklarýný anaokuluna göndermek üzere
ilk defa okul servisine bindirmek, ilk defa
yatýlý okula göndermek veya çocuklarýnýn
uçaða ilk defa yalnýz baþýna biniþini seyretmek
zorunda kalmamýþ. Bazýlarý der ki, bir anne
çocuklarýný evlendirdikten sonra artýk onlar
için endiþelenmekten vazgeçebilir. Belli ki bu
"bazýlarý" çocuk evlendirmenin fazladan
endiþelenecek bir kýz ya da bir erkek çocuk
d a h a e d i n m e k o l d u ð u n d a n b i h a b e r.
Bazýlarý der ki, çocuk kendi hayatýný
kurduktan sonra artýk annenin görevi bitmiþtir.
Belli ki bu "bazýlarý nine olmamýþ ve hiç
torunu yok. Bazýlarý der ki, annenize onu
sevdiðinizi söylemenize gerek yoktur, anneniz
bunu zaten bilir. Belli ki bu "bazýlarý", bir
anne" deðil.
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan
Geçen ay, ruh dünyasýndaki sanat ve müzik kompozisyonu gibi aktivitelerin,
sessizce ve bireysel olarak yapýldýðýný, müzik icra etmenin ise tek veya
kolektif olarak gerçekleþtirilebildiðini anlatmýþtýk. Belli nesnelerin strüktürünü
yapmanýn veya küçük yaþam formlarý yaratmanýn, eðlence aktiviteleri arasýnda
sayýlmadýðýndan söz etmiþtik. Ruh Dünyasýnda müzik her ruh için evrensel bir nitelik
taþýmakta ve dünyadakinden de öte bir þekilde ruhu yükseltmektedir.
Aslýnda müzik sadece eðlence aktivitelerinin bir parçasý deðil,
ruh dünyasýnda yapýlan diðer çalýþmalara eþlik eden önemli bir unsurdur da.
Bu ay ruhlarýn öte alemde oynadýklarý oyunlardan söz edeceðiz.

Sevgi Dünyasý
RUHLARIN
ÖTE ALEMDE
OYNADIKLARI
OYUNLAR
Ruh gruplarý ve bunlarý oluþturan
varlýklar arasýnda bir ayrýmcýlýk söz
konusu olmadýðýndan ruhlar birbirlerini
kýskanmazlar, birbirlerine karþý
güvensiz ve önyargýlý davranmazlar.
Böylece farklý gruplardan olsalar da
birbirleriyle oyunlar oynayabilirler. Bu
oyunlar öte alemdeki ruhlarýn doðal
davranýþlarýný da göstermektedir.
Bu konuda verdiðim konferanslarda
yine de temkinli olmaya çalýþmýþýmdýr.
Ölümden sonraki hayatýn bir hoppalýktan ibaret deðil, son derece ciddi
olduðuna inanan pek çok kiþi vardýr.
Ruh dünyasýndaki eðlence aktivitelerinden bahis edince, söylediðim
pek çok þeyin deðer kaybettiðine
inananlarla bile karþýlaþtým. Bu eleþtirilere raðmen, öte alemin, eðlenceyi
bir kenara býraktýracak kadar ciddi bir
yer olmadýðýný vurgulamak isterim.
Sujelerimden dinlediðim ruhsal
oyunlar takým kaptanlarý tarafýndan
yönetilen veya ciddi þekilde idare
edilen oyunlar deðildir. Aslýnda oyunun
kurallarý da öylesine sýký deðildir.
Aralarýnda belli bir rekabet olmasýna
raðmen, dünyadakine benzer bir
duygusal saldýrganlýk görülmemektedir.
Ruhsal oyunlar, birinin kazanmasý
diðerinin de kaybetmesi üzerine
kurulmaz. Oyunlar gayretli bir þekilde
ancak tasasýzca oynanýr. Oyunlara
katýlmak önemlidir çünkü bunlar

27

vasýtasýyla ruhlar, enerji hareketlerini,
grup içindeki düþünce iletiþimini ve el
çabukluðunu tecrübe ederler. Ancak
tüm bunlara raðmen bu oyunlara
katýlmayan ruhlar da bulunmaktadýr.
Onlarýn bu izole durumunu her varlýk
saygýyla karþýlamaktadýr. Bu durum,
eðitimleri nedeniyle genellikle diðer
enerji formlarýyla ilgilenmeleri gereken
ruhlar için söz konusu olmaktadýr.
Böyle bir durumda oyun oynamak
onlarýn enerjilerini arttýrmak yerine
azaltmaktadýr.
Hipnoz altýndaki sujelerimin, ruh
dünyasýndaki oyun kavramýna gayet
tutarlý cevaplar vermiþ olmalarý, çok
ilginçtir. Bazý oyunlarý dünyadan öte
aleme taþýdýðýmýz gibi, diðer bazýlarýný
da öte alemden bilinçaltýmýzla dünyaya
taþýyoruz. Sujelerimden biri bu
oyunlardan birini þöyle anlatmýþtý:
Düz bir hat üzerinde birbirimizi
yakalamaya çalýþýrken, karþýmýza çýkan viraja raðmen hýzýmýzý kesmemeye
çalýþarak oyunumuzu devam ettiriyoruz. Önemli olan yakalanmadan hareketine devam edebilmek.
Bu oyunlarýn bazýlarýna müzik ve
dans da eþlik etmekte ve ruhlar, kiþisel
oyun alanlarý diye tanýmlanan alanlara
kadar birbirlerini takip etmektedirler:
Üzerinde aðaçlarýn ve uzun çimlerin olduðu alanlarý çok seviyorum.
Çünkü aðaçlara týrmanabiliyor, çimlerde yuvarlanabiliyorum. Oyunlarýmýzý
daha da ilginç kýlmak için objelerin
içine geçebiliyoruz.
Oyunlardan birinde ise ruhlar iki
sýra halinde birbirlerinin tam karþýsýnda
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durup, birbirlerine enerji toplarý
fýrlatmaktadýrlar. Bu bir çeþit enerji
voleyboluna benzemektedir. Burada
da hýzlý pozisyon almak önemlidir:
Ýki uzun sýra halinde birbirimizin
tam karþýsýnda duruyoruz. Enerji toplarý
yaratýyoruz ve bunlarý hayali bir hattýn
üstünden karþýmýzdakine fýrlatýyor veya ateþ ediyoruz. Burada önemli olan
momentumumuzu yavaþlatmadan bu
oyunu devam ettirebilmek. Oyunun
baþlarýnda kendi ateþ topunu hazýrlamak kolay oluyor, ancak ondan sonra
oyunun temposu hýzlanýyor. Böylece
havada adeta ateþ toplarý uçuþmaya
baþlýyor. Bunlar bir kenara savrulabiliyor, bazýlarý yakalanabiliyor veya
yeniden atýlabiliyor. Burada önemli
olan kural ateþ topunun seni vurmamasý. Vurulan oyuncu oyundan çýkmýyor daha hýzlý oynamak için kendini
zorluyor. Bizi vuran enerji toplarý
vasýtasýyla karþýmýzdaki ruhun ne denli
karmaþýk olduðunu da anlayabiliyoruz.
Bir baþka oyunda da ruhlar yine iki
sýra halinde, birbirlerinin tam karþýsýnda
sýralanýyorlar ve birbirlerine doðru
koþmaya baþlýyorlar. Sonuçta birbirlerine çarpýyorlar. Böylece yüksek volumlü konsantre bir enerji yaratýlmýþ
oluyor:
Hepimizden çýkan enerji akýmý bir
merkezde toplanýyor. Böylece hepimiz
daha üst bir farkýndalýk seviyesine
yükseliyoruz. Bu çok heyecan verici
bir oyun. Birleþmiþ enerjilerimiz bir
çekim alaný oluþturuyor. Enerji yükü
bir miktar azaldýðýnda hepimiz

yerlerimize yerleþiyor ve bir çeþit folk
dansý oynuyoruz.
Ruh dünyasýnda öylesine farklý
oyunlar da var ki sujelerim bunlarý
anlatmakta zorlanýyorlar. OLAY 53te
sujemin anlattýðý oyun da bunlardan
biri ve toplarla oynanýyor:
OLAY 53
Dr.N: Tüm gruplar oyun oynamayla
ilgileniyorlar mý?
S: Hayýr, hepsi deðil. Benim grubum
oyun oynamayý seviyor ve sýnýflara
týkýlýp kalmaktan hoþlanmýyor. Bizi biraz
disiplinsiz ve vahþi bulanlar da var.
Grubumuzda böyle olan dört varlýk var
biz de takýmýmýzý baþka gruplardan
oyuncu seçerek kuruyoruz.
Dr.N: Dünyada hoþlanýlan oyunlarýn
Ruh Dünyasýna da taþýndýðý doðru
mu?
S: (Tereddüt ediyor) Evet... fakat
hepsine burada rastlamak zor.
Dr.N: Niçin? Dünyada olan ancak
Ruh Dünyasýnda göremediðin oyunlara
örnekler verebilir misin?
S: Golf oyunu birey merkezli bir
oyun olduðundan burada yok. Tenis
bundan biraz daha iyi olduðu halde o
da yok çünkü iki kiþinin oynamasý
gerektiðinden sýnýrlayýcý.
Dr.N: Bu sözlerin, futbolun orada
da oldukça popüler olduðu anlamýna
gelebilir mi?
S:Aslýnda deðil. Burada kaptanlarý,
forvetleri ve yýldýzlarý olan oyunlar yok.
Futbol, her oyuncunun farklý pozisyonlarý doldurduðu bir oyundur. Bunu
açýklamak biraz zor. Buradaki oyunlarda herkesin pozisyonu aynýdýr.
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Dr.N: Ben yüzmeyi çok severim. Bu
da mý yok sizin dünyanýzda!
S. (Gülüyor). Sanýrým yanlýþ anladýnýz. Canýnýz yüzmek istiyorsa, bunu
pekal â burada da yaratabilirsiniz,
aynen canýnýz golf oynamak
istediðinde golf sahasýný yaratabilmeniz
gibi. Mutlu anýlarýnýzý burada her an
yeniden yaþayabilirsiniz. Ancak
yaptýðýnýz sporlara baþka varlýklarýn
da katýlmalarýný isterseniz bu daha
kolektif bir oyun olur.
Dr.N: Demek ki bireysel ve grup
eðlence aktiviteleri arasýnda bir fark
söz konusu.
S: Elbet ki.
Dr.N: O halde bizim bilmediðimiz
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bir oyunu anlat.
S: Bu bir mücevher topu oyunu.
Hepimiz daire þeklinde otururuz. Tenis
topu iriliðinde bir enerji topu yaratýrýz.
Bu ilk bakýþta parlak bir mücevher
taþýna benzer.
Dr:N: Bu toplarýn herhangi bir
anlamý var mýdýr?
S: Elbet ki vardýr. Enerji renkleri
varlýðýn ne ifade ettiðini anlatýr size.
Dr.N: Sonra ne olur?
S: Herkes topunu elinde tutar ta ki
birisi BAÞLA diyene kadar. Sonra
toplarýmýzý halkanýn ortasýna doðru
itmeye çalýþýrýz.
Dr.N: Bu toplar, bilyeler gibi birbirine
çarpar mý?
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S: Evet bir þekilde çarparlar. Her
çarpýþta farklý yönlere doðru renkler
savrulur. Ancak onlarý durdurmayýz,
h a r e k e t l e r i n e d e v a m e d e r l e r.
Dr.N: Tam anladýðýmý söyleyemem.
Biraz daha ayrýntýlý anlatabilir misin?
S: Manyetik bir çekim olduðu
taktirde oyunculardan biri benim
topumu alýr.
Dr.N: Peki sana hiç top gelmezse
ne olur?
S: Bu sýkça olan bir durum olmasýna
raðmen, oyunu farklý oyuncularla
üstelik büyük gruplarla oynadýðýmýzdan
toplardan biri mutlaka kucaðýma düþer.
Dr.N: Her iki oyuncunun mutlaka
birbirlerinden top almalarý gerekir mi?
S: Hayýr, mücevher topu oyunu
programlanmýþ bir oyun deðildir.
Burada her þey olabilir.
Dr.N: Birisinden top almak ne
anlama gelir?
S: Bu, topu sana atan kiþiyle bir
þekilde iliþkilendirildiðin anlamýna gelir.
Bu oyun, topun kime gideceðini veya
kimden alacaðýný bilemediðinden
dolayý güven ve itimat oyunudur.
Dr.N: Zaten, topu aldýktan sonra ne
yapabilirsin ki?
S: (gülüyor) Topu avuç içinizle
tutarsýnýz. Mücevher topu oyunu,
sizinle, bir þekilde iliþkilendirilmiþ olan
karþýnýzdaki ruhun, özel ve farklý
taraflarýný öðrenmenizi saðlar. Salt bu
oyun sayesinde bir sonraki hayatlarýmda beraber olmaya karar verdiðim
kiþileri seçtiðim olmuþtur.

Sujelerimle çalýþmaya devam ettikçe, bazý oyunlarýn onlarý oynayan
varlýklarýn karakterlerine göre ol-

duðunu öðrendim. Oyunlar, bir nevi
eðitim araçlarýydý. Dünyada sýkça
oynanan saklambaç oyunu da bunlardan birisi. Sujelerimden birisi bunu
þöyle anlatmýþtý: Ruh dünyasýnda
oynanan saklambaç oyunu ýþýkla
karanlýk arasýndaki bir egzersiz gibi
baþlar. Enerjimizi, Ruh dünyasýna
henüz gelmiþ genç ruhlara uzaktan
gönderir, onlar yakýnýmýza geldiklerinde yakýp söndürürüz. Görsel ve
zihinsel sinyalleri birbirine karýþtýrmak için de telepatik enerjimizi önce
bloke eder, sonra da açarýz. Oyunun
baþlangýcýnda yapýlandýrýlmýþ enerji
kolonlarýnýn içinde ýþýk geçitleri açarýz.
Daha sonra da bunlarý rastgele seçilmiþ
geometrik þekillere dönüþtürürüz. Genç
ruhlar, bizi bu þekillerin içinde bulmaya
çalýþýrlar. Biz kâh görünüp kâh kayboluruz. Bu onlara bir oyunmuþ gibi
gelir. Ancak bu oyunu öyle iyi öðrenenler vardýr ki, onlarý artýk kandýrmamýz imkânsýz olur. Bu ruhlar daha
sonra eðitici olurlar. Ancak aramýza
katýlmalarý için önce farklý dalga
konfigürasyonlarýna adapte olmalarý
ve enerjilerini buna göre ayarlamalarý
gerekir. Bu zor bir iþtir. Bu nedenle
bazýlarý vazgeçerler. Yapýlacak iþ, içi
aynalarla dolu bir holde bulunmaya
benzer. Burada önemli olan þey, her
hangi bir yapý veya þekil olmaksýzýn
zihinsel boyutlarý kavrayabilmek ve
onlarý idare etmektir. Bu, hem bir eðlence hem de bir eðitimdir.
(Gelecek Ay: Yükselen Ruhlar
konusunu ele alacaðýz)
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Ruhlar Görülebilirler mi?
Materyalizasyon olaylarý, yani bir
ruhun, fizik medyumdan çýkan
ektoplazmayý kullanmak yoluyla bir
beden teþkil ederek tezahürü, bazen
yalnýzca yüz, el, kol gibi uzuvlarýn
belirmesi gerçektir. Bu konuda yapýlmýþ yüzlerce deney bulunmaktadýr.
Ünlü bilim adamlarýnýn gözlemleri ve
raporlarý bulunmaktadýr. Bunu inkâr
etmenin, yok farz etmenin akýllýca bir
iþ olmadýðýný düþünenlere, nasýl ol-

duðunu ya da nasýl olabileceðini açýklayabiliriz. Bu konuda bilgiler ve deneyler daha da derinleþtikçe anlayabilmemiz de kolaylaþacaktýr elbette.
Materyalizasyon deneyleri, çoðunlukla ruhlarýn görünmesi þeklinde
yorumlanabilmektedir. Oysa görünen
ruhun kendisi deðildir. Eðer ruh
görünebilseydi, ruh olmaktan çýkardý,
ona da biz madde derdik. Görünen
medyumun belli bir þekle sokulmuþ
(Sevgi Dünyasý Cilt 27 den)
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ektoplazmasýdýr. Onu o þekle getiren,
gelen bedensiz varlýktýr, ama bunu
doðrudan deðil, dolaylý olarak yapar.
Yani ruhlar bedenlenirken (Materyalizasyon) medyuma verdikleri
imajlar (hayal) ve izlenimlerle o þekilleri gene medyumun kendisine, yani
dünya maddesinden sürekli bir bedeni
olan, o bedene tek hükmeden baþka bir
ruha yaptýrýrlar; medyumun hem ektoplazmasýný hem de kendisini kullanýrlar. Bazý celselerde sadece medyumun deðil, oturumda bulunanlarýn
da maddesinden yararlandýklarý olur.
Onlarýn elbiselerinde delikler oluþtuðu görülmüþtür. Çünkü ruhlar doðrudan
maddeye etki edemezler.
Akla þöyle bir soru gelebilir. Acaba
medyum kendi bedeninden çýkan
ektoplazmaya kendi tahayyülleri ile
þekil vermiþ olamaz mý?
Bir materyalizasyon medyumun
ektoplazmasýnýn bedeninden çýkmasýnýn onun iradesiyle olamayacaðý
belirtilmektedir. Bu aþamasýnda bir
deðil, birden fazla rehber varlýklarýn
yardýmcý olarak devreye girdikleri
önemli, kompleks ve büyük bir tecrübe
olduðu söylenmektedir materyalizasyonun. Medyumun dünya þuuru bir
kenara itilip yalnýzca ruhsal tesirleri
kullanýlmaktadýr. Üst tesirlerden kýsa
zaman aralýklarýyla serbest kaldýðýnda
bazý medyumlarýn kendi hayallerinin
devreye girip de ektoplazmanýn þeklini
deðiþtirdiði, hattâ bazen yaþamakta

olan bir baþkasýnýn hayalini þekillendirdiði de olmuþtur. Ancak tesirler
yerine geldiðinde þekil eski halini
almaktadýr.
Bu konudaki deneyler nelerdir?
Spiritüalizma ile ilgilenmiþ kiþilerin
bildiði pek çok deneyler ve ünlü bedensiz varlýklar vardýr. Sir William
Crooks'un, Ýngiltere Kraliyet Akademisi'ndeki arkadaþlarý ile Eva C.'nin
medyumluðu ile yaptýðý celselere gelen
Katie King... Çok süratli materyalize
olan, ayný þekilde süratle demateryalize
olan Katie King yüzlerce deneye ve
resimlerinin çekilmesine izin vermiþtir. Konuþmalarýndan, bilgi durumunun
medyumdan daha üstün olduðu anlaþýlmýþtýr. Nabzýnýn dakikada 15 attýðý
tespit edilmiþtir.
Ýtalyan medyum Eusapio Palladino
ile çeþitli bilim adamlarýnýn nezaretinde
çok sýký kontroller altýnda yapýlan pek
çok deneyler mevcuttur. Materyalize
olan varlýklar hazýr bulunanlarla
konuþmuþlar, resim çektirmiþlerdir.
Dr. Gibier isimli bir bilim adamýnýn
yayýnladýðý notlardan bir materyalizasyon hadisesini nasýl gözlemlediðini
okuyacaksýnýz:
"Parke üzerinde beyaz bir nokta
görünüyor, iki üç saniye içinde bir
yumurta kadar büyüyor, sonra yuvarlanýr gibi hareket ediyor. Bu cisim
bir müddet sonra 10 santim geniþli-
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ðinde ve bir metre boyunda bir sütun
halini alýyor. Biraz daha sonra 'T'
þeklini alýyor. T'nin kollarý hareket
ederek bir nevi tüle benzer bazý
maddeler neþrediyor. Bütün þekil yavaþ
yavaþ geniþliyor. Önce belli belirsiz,
sonra gayet açýk görünen tülle örtülmüþ
beyaz bir kadýn meydana geliyor. Tülün
altýndan iki beyaz kol çýkýyor. Daha
sonra tül kendiliðinden kayboluyor ve
altýnda gayet güzel, sevimli ve ince
yapýlý bir genç kýz yüzü görünüyor.
Mütenasip ve zarif bir vücudu var...
Takriben 1.60 boyunda. Gayet hafif
bir sesle ismini söylüyor: Lucie. Siyah
saçlarý ve elbisesinin hatlarý açýkça,
görünüyor."
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Materyalizasyon ve demateryalizasyon medyumlarýnýn biribirinden
farklý tezahür çeþitlerini þöyle sýralayabiliriz:
1. Görülmeyen, ama dokunulabilen,
2. Görülen, ama dokunulamayan,
3. Kýsmi veya tam olmayan
materyalizasyon,
4. Tam materyalizasyon.
Bir medyum bunlardan birini veya
birkaç çeþidini birden tezahür ettirebilir.
Celse hazirununun durumu, medyumun o günkü ruhsal durumu, hattâ
atmosfer ve ýþýk þartlarý bile celse çeþidinin belirlenmesinde rol oynarlar.
Yukarýda verilen örnekler 4 gruba girenlerdir.

Meþhur Ýtalyan medyum Eusapio Palladino ile muhtelif ilim
adamlarý, sýký kontrol altýnda tecrübeler yapmýþlardýr.
Bu celselerde çeþitli bedensiz varlýklar bedenlenerek gözükmüþ ve
hazýr bulunanlarla konuþmuþtur. Bu celselerde de fotoðraflar alýnmýþ
ve çeþitli raporlar yayýnlanmýþtýr. Sir Oliver Lodge (büyük Ýngiliz
fizikçisi) Dr. Geley'in ve Mr. Myers'ýn da bulunduðu celsede
medyumdan ektoplazmanýn çýkýþýný þöyle anlatýyor:
''Eusapio ile yaptýðým tecrübelerde, bazen onun yan tarafýnda bir
çýkýntý peydah oluyor. Elbise buna engel olamýyor. Görünüþü katý
gibi, beyazýmtýrak, þekilsizdir. Bir gün ben asistanlardan uzak bir
köþede durarak bu çýkýntýlardan birisini tetkik ediyordum.
Onun bir iki kere kýsayýp uzadýktan sonra Mr. Myers'ýn sýrtýna
doðru uzandýðýný ve oraya dokunduðunu gördüm. Bu esnada Mr.
Myers baðýrarak birisinin kendisine dokunduðunu söyledi.''
Âlim bundan sonra ektoplazmadan bir insan þeklinin tam olarak
teþekkülüne kadar geçen safahatý anlatýyor.
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Hayýrlarla Yoðrulmuþ
Hayat
Zehra Ýskender

H

ep bildiðimiz bir þeydir.
Bildiðimiz gibi de yaþamaya
çalýþýrýz. Her anlamda kendimize
benzeyen insanlarla dost olmaya
yakýnlýk kurmaya çalýþýrýz. Atalarýmýzýn
da dediði gibi, davul dengi dengine
çalmalý. Belki davulun tokmaklarý
birbirine uymazsa ahenkli sesler
çýkmayabilir, ritm bozulabilir. Boþuna
sarfedilmemiþtir bu söz... hâlâ
dilimizde yaþadýðýna göre.
Dostluklarda, yakýnlýklarda en
büyük etken ekonomik uyum olarak
karþýmýza çýkýyor dilimizde.
Bu çok anlamsýz
gelse de, yaygýn
bir kanýdýr. Belki de çok örnek
gördüðümüzden
midir, nedir böyle düþünürüz.
Oysa yaþamýmýz
süresince gerçek
dostluklar kurduðumuz, gönülden baðlandýðýmýz insanlar
yok mudur?

Sosyal sýnýf, statüko, parasal güç hükmünü geçiremez böyle iliþkilere. Biz
kendimizi çok mutlu, rahat ve emniyette hissederiz bu insanlar karþýsýnda. Dertlerimizi de, sevinçlerimizi
de paylaþýrýz. Dertlerimizi küçültür,
sevinçlerimizi kat kat arttýrýr varlýklarýyla.
Öyle insanlar da vardýr ki, paylaþmadan nefes alamaz, yaþayamaz.
Yaþamýnýn sevincini paylaþmaktan alýr.
Sanki dünyadaki varlýk sebepleri,
paylaþýp topluma hizmet etmek içindir. Mutlaka çok
özel dostlarý, sýrdaþlarý vardýr.
Mutlaka arkadaþlarýnýn, dostlarýnýn sýrdaþlýðýný da yapmýþlardýr... ama öyle
vergen öyle cömerttirler ki, bu
davranýþlarýnda
bile etkisini gösterir.
güleç yüzlüdürler.
Düþününce
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onunla yaþadýðýmýzý anlýyorum. Onun
sesini duymadýðýmýz, haberini
okumadýðýmýz çok az gün vardýr, eðer
incelersek... Sesinin to-nunda bile,
neþenin hayatý kavramanýn coþkusunu
duyabilirdik. Gerçekten çalýþmayý
ibadet gibi yapan bu insanýn yüzünde,
her zaman insana güven aþýlayan bir
rahatlýk görünürdü. Yaptýðý her
konuþma, (en problemli konularda bile)
espri yüklü olurdu ve mutlaka
kahkahalar atarak tezini savunurdu.
Bazen ortaya attýðý tezleri ve Türkiyenin geleceðiyle ilgili hayalleri
insanlarýn baþýný döndürecek kadar
mal-i hülya (olmayacak hayal)
boyutunda olsa da... o imkansýz olaný
baþarmaktan haz duyup, gözlerimizin
önüne sermekle pek çok þeyi kanýtlýyordu. Ýnsanlarý þevklendirmek,
güçlendirmek için bütün maharetini
seferber etmekten kaçýnmýyordu.
Bir gün iþe giderken, Þiþlideki
duvar panolarýndan birinde henüz
piyasada bilinmeyen bir firmanýn
gömleklerini giyip, reklamýný yaptýðýný
görmüþtüm. Ýçimden gülmüþtüm. Ne
tuhaf adamsýn diye düþünmüþtüm.
Þimdi o firma, dýþ ticaretiyle en ön
sýralarda olan bir tekstil firmasý haline geldi. Reklamýna çýkýp onlarý desteklerken, ayný sektörde, kendi tekstil
ürünleri olmasýna aldýrýþ etmemiþti.
Rekabetinde bile insanca bir yaklaþým
içindeydi.
Ben... ben... ben... demiyordu.
Her zaman yapacaðýz... yapacaðýz...
yapacaðýz... biz... biz... biz... diye
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konuþurdu. Konuþurkenki üslubu bile
halk aðzýydý. Ocak ayýydý galiba, ünlü
Ýtalyan ailesi olan, Medicilerin elinde
kalan Osmanlý eserlerini kýsa süre
içinde müzesinde sergilemiþti. Ýlginin
azlýðýndan yakýnýp, bir televizyon
kanalýnda halka sesleniyordu. Gelin
be, gelin be gelin. Sizin için getirttik.
Siz gelirseniz, vallah daha çok
þevkleneceðiz. Çünkü o, baþarýnýn ve
gücün zirvesine çýktýkça kendini
insanlara o kadar yakýn hissediyordu.
Toplumun gözünde hiçbir zaman
sadece büyük bir sanayici olmamýþtý.
Bu konumunu unutturacak kadar
þefkatli ve sadýk bir dost olmuþtu.
Yaptýðý hayýrlarý bile hani her sokakta aksesuar gibi kalan (kör týpalý) taþ
iþlemeli çeþmeler ve sebiller gibi kanýksamýþtýk. Týpký o çeþmelerden bir
zamanlar akan sular gibi sürekli hayýrlarýyla hem toplumumuzun ihtiyaçlarýný karþýlamýþ hem de gönlümüzün
güvenle dengelenmesini saðlamýþtý.
Eðitim, eðitim, eðitim diye geleceðe
kadar duracak eðitim kurumlarýný,
vakýflarýný kurup temiz gönüllü inançlý
ve çalýþkan gençlere kol kanat germiþti,
Türkiyenin parlak geleceði için.
Þimdi geçmiþte kalan bütün bu
güzellikleri ve güzel özellikleri bir
yana, onsuz pek bir kuru kalmayacak
mý hayatýmýz? Onun þevk veren, inanç
aþýlayan sözleri olmayýnca.
(71 yaþýnda kaybettiðimiz, deðerli
ve hayýrlý insan Sakýp Sabancýya yeni
yolunda hayýrlar diliyoruz.)
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ÝÞ BAÞINDA DUYGUSAL ZEKÂ
Daniel Goleman
Derleyen: Belgin Tanaltay

Ýþletmelerden
Sorumlu Müdürün
Baþarýsýzlýðý
Piyasasýndaki en
büyük on isim arasýna
giren bir þirketin yürütme
kurulu baþkaný, duygusal
zekâ hakkýndaki bir
konuþmamý dinledikten
sonra, aramýzda sohbet
ederken, yanýnda yýllarca
görev yapmýþ olan iþletmelerden sorumlu müdürünü, yürütme kurulu
baþkanlýðýný devretmek
üzere yetiþtirmesi beklenirken neden kovduðunu anlattý: Olaðanüstü yetenekli, kavrayýþ
açýsýndan parlak, çok
güçlü bir zihne sahip biriydi. Bilgisayar konusunda müthiþti, sayýlarla
arasý çok iyiydi. Zaten bu
yüzden iþletmelerden sorumlu müdür olabilmiþti.
Ama parlak bir lider
deðildi, hattâ özellikle
hoþlanýlacak bir yaný da
yoktu. Çoðu zaman acýmasýzca davranýrdý.
Topluluk içinde sosyal
açýdan aksýyordu. Sosyal

Geçen ay,
tüm iþlerde ve her
alanda üstün
performans için,
duygusal yeterliliklerin
biliþsel yeteneklerden
iki katý fazla önem
taþýdýðýný söylemiþtik.
Bundan dolayý da en
yüksek düzeylerde,
lider konumunda
elde edilen baþarýlarda,
üstünlüðün neredeyse
tamamýnýn
duygusal yeterlilikten
kaynaklandýðýný
anlatmýþtýk.
Firmalar, inisiyatif,
özgüven, liderlik ve
benzeri yeterlilikleri
gözönüne almaya
baþladýklarýnda,
elemanlarýný
ellerinde tutma
oranlarýnýn da arttýðý
bir gerçektir.

zarafetten tamamen
yoksundu, hattâ bir sosyal
yaþamý olduðu bile
söylenemezdi. Kýrk beþ
yaþýna geldiði halde
yakýnlýk duyduðu hiç
kimse, bir dostu yoktu.
Her zaman çalýþýrdý. Tek
boyutluydu. Ýþte bu yüzden en sonunda ona yol
verdim.
Oysa, diye ekledi
yürütme kurulu baþkaný,
konuþmanýzda anlattýðýnýz þeylerin yalnýzca
yüzde beþini yapabilmiþ
olsaydý, þimdi hâlâ iþinin
baþýnda olurdu.
Bu örnek, meslek yaþamlarýnda tökezleyen üst
düzey yöneticiler üzerinde
yapýlmýþ, dönüm noktasý
niteliðinde bir araþtýrmanýn vardýðý sonuçlara
tam olarak uymaktadýr.
Tökezleyen kiþilerde rastlanan en yaygýn özellik
þunlardý :
1) Katýlýk : Tarzlarýný
örgüt kültüründeki deðiþimlere uyarlayamýyor
ya da deðiþtirmeleri veya
iyileþtirmeleri gereken
özellikleri hakkýnda geri
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bildirimleri benimseyemiyor veya karþýlýk veremiyorlardý. Ne dinleyebiliyorlar ne de öðrenebiliyorlardý.
2) Kötü Ýliþkiler: En
sýk sözü edilen etken
buydu; fazlasýyla haþin
biçimde eleþtirel, duyarsýz
ya da talepkâr olduklarýndan, birlikte çalýþtýklarý
kiþileri kendilerinden
uzaklaþtýrýyorlardý.
Bu özellikler, teknik
uzmanlýk yönü güçlü olan
parlak üst düzey yöneticilerde bile ölümcül eksiklikler olduðunu iþaret
ediyordu. Üst düzey bir
yönetici tökezleyen bir
meslektaþýný þöyle tarif
ediyor: Stratejik düþünmekte çok baþarýlý ve yüksek ahlâki standartlara
sahip, ama insanlara sert
çýkýþlarda bulunuyor. Çok
akýllý, ama üstünlüðünü
baþkalarýný küçülterek
saðlýyor. Birçok kiþi bu
kusurunu düzeltmesi için
ona yardýmcý olmaya çalýþtý, ama durum umutsuz
görünüyor.
Katýlýðýn karþýtý, uyum
gösterebilmektir. Liderlik yeteneði, yani sokaktaki satýþ temsilcilerinden
üst yönetime kadar, kuru-

luþun tüm üst düzeylerinden insanlarla farklý tarzlarla çalýþabilmek, empati
ve duygusal özyönetim
ister. Liderlik ve öðrenme
yeteneðiniz olmalýdýr
diyor Johnson Waxin
Kuzey Amerika satýþlarýndan sorumlusu Patrick
OBrien, Bize göre, geliþtirmek istediðimiz kiþilerin tökezlemesine yol
açan en önemli neden, bu
tür yeteneklerin eksikliðidir.
Baþarýlý yöneticilerle
duygusal yeterliliðin
önemli boyutlarýnda
tökezleyenler arasýnda
keskin farklýlýklar ortaya
çýkmýþtýr. Bunlar :
· Özdenetim: Tökezleyen kiþiler baský altýnda
yetersiz kalýyor, günü
gününe uymayan ruh
hallerine ve öfke patlamalarýna yatkýn oluyorlardý. Baþarýlý olanlarsa,
stres altýnda sakin kalabiliyor, kriz anlarýnda
soðukkanlýlýklarýný ve
güvenlerini  güvenilirliklerini  koruyabiliyorlardý.
· Vicdanlýlýk: Tökezleyen grup baþarýsýzlýða
ve eleþtiriye savunmacý
bir tavýrla  yadsýyarak,
örtbas ederek ya da suçu
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baþkasýna atarak  tepki
veriyordu. Baþarýlý olanlarsa hatalarýný ve baþarýsýzlýklarýný kabullenerek sorumluluðu üstleniyor, sorunlarý gidermek
için harekete geçiyor ve
kusurlarý hakkýnda derin
düþüncelere dalmadan
yollarýna devam ediyorlardý.
. Güvenilirlik: Tökezleyenler genelde aþýrý hýrslý, baþkalarýný harcayarak
kendilerini öne çýkarmaya
fazlasýyla hazýr tiplerdi.
Baþarýlýlar ise dürüstlükten ayrýlmýyor, astlarýnýn
ve meslektaþlarýnýn ihtiyaçlarýna ve ellerindeki
iþin gereklerine büyük
önem veriyor, her ne
pahasýna olursa olsun
bunlara kendi patronlarýný
etkilemekten çok daha
fazla öncelik tanýyorlardý.
· Sosyal beceriler: Tökezleyenler empati ve duyarlýlýktan yoksun olduklarýndan, çoðunlukla kýrýcý
ve kibirliydiler ya da
astlarýný sindirmeye
eðilimliydiler. Bazýlarý
arada bir sevimli, hâttâ
baþkalarýyla ilgileniyor
görünseler bile, tamamen
içten pazarlýklýydýlar.
Baþarýlýlar herkese karþý
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nazik ve anlayýþlý bir
tutum sergiliyorlardý.
· Baðlar kurmak ve
çeþitlilikten yararlanmak:
Tökezleyen grubun duyarsýzlýðý ve içten pazarlýklý
tutumu, iþbirliðine dayanan ve karþýlýklý yarar
saðlayan güçlü bir iliþki
aðý kuramadýklarý anlamýna geliyordu. Baþarýlý
olanlar farklýlýklarýn
deðerini daha iyi biliyor,
her tür insanla anlaþabiliyorlardý.
Günümüze
Özgü Yetenekler:
Global Bakýþ
Egon Zehnder Internationalýn Buenos Aires bürosunda çalýþan ve Latin
Amerikada üst düzey
yönetici arayýþýndan
sorumlu olan Claudio
Fernandez-Araoz, son
derece baþarýlý 227 üst
düzey yöneticiyi, iþlerinde
baþarýsýz 23 kiþiyle
karþýlaþtýrdý. Tökezleyen
yöneticilerin uzmanlýk ve
IQ düzeylerinin hemen
her zaman yüksek olduðunu tespit etti. Her
birinin ölümcül zaaflarý
duygusal zekâyla ilgiliydi:
kibirlilik, beyin gücüne
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fazlasýyla güvenmek, o
bölgedeki zaman zaman
hedef þaþýrtan ekonomik
deðiþimlere uyum saðlayamamak ve iþbirliði ya
da ekip çalýþmasýný küçümsemek.
Almanya ve Japonyadaki baþarýlý ve tökezleyen yöneticiler
üzerinde yapýlan paralel
analizler de ayný modeli
ortaya koydu. Tökezleyen
kiþilerin en büyük eksikliði duygusal zekâ yeterlilikleriyle ilgiliydi ve
uzmanlýkla biliþsel yetiler
açýsýndan güçlü yanlarý
olmasýna karþýn baþarýsýzlýktan kurtulamamýþlardý. Almanyada, tökezleyen yöneticilerin dörtte
üçü duygusal zekâ açýsýndan önemli bir eksiklik
göstermekteydi; Japonyada ise yarýsýndan biraz
fazlasý ayný durumdaydý.
Peter Ýlkesi
Okuldayken Adan
düþük not almayan genç
bir mühendis, bir çevre
mühendisliði þirketinde
çalýþmaya baþlar, ancak
oldukça kýsa bir süre
sonunda iþine son verilir.
Bunun nedenini Müdürü,
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Yaptýðý iþte çok parlaktý,
ama talimatlara kulak
asmýyordu, diye açýkladý
bana. Amiri bir tasarýmý
nasýl yapacaðýný söylediði
halde, o kendi bildiðini
okuyordu. Amiri tasarýmýn spesifikasyonlara
uymadýðýna dikkat çektiðindeyse savunmaya
geçiyordu. Geribildirimleri kabul edemiyor,
kiþisel bir eleþtiri almýþ
gibi davranýyordu.
Diðer mühendisler
ondan yardým istediðinde,
projenin kendisine ait
kýsmýnýn onu fazlasýyla
meþgul ettiðini söyleyerek
onlarý geri çeviriyordu.
Çevresinde öyle büyük bir
düþmanlýk yaratmýþtý ki,
kendisinin ihtiyacý olduðunda kimse ona yardým etmek istemiyordu.
Yüksek IQ ve teknik
uzmanlýk, gelecek vaat
eder gibi göründüðü halde
baþarýsýz olan kiþilerde
paradoksal bir etki yaratabilir. Bir zamanlar
baþarýlý olduklarý halde
sonradan tökezleyen
yöneticiler üzerine yapýlan
bir incelemede, çoðunun
teknik açýdan gayet parlak
olduðu tespit edilmiþtir.
Zaten bu kiþilerin daha en

baþýndan yönetim kadrolarýna terfi ettirilmelerinin asýl nedeni, genelde
sahip olduklarý teknik
becerilerdir.
Ancak daha yüksek
konumlara ulaþtýklarýnda,
teknik güçleri bir sakýnca
halini almýþtýr: Kibir, bazýlarýnýn üstünlük taslayarak iþ arkadaþlarýný gücendirmesine, diðerlerinin
ise astlarýna  hâttâ teknik
uzmanlýk açýsýndan daha
iyi olanlara  karþý aþýrý
denetleyerek yönetim uygulamasýna yol açmýþtýr.
Peter Ýlkesi þöyle iþler: Kiþiler yetersiz kalacaklarý düzeylere kadar
terfi ettirilir. Uzmanlýðý
nedeniyle terfi ettirilen
biri (sayýlarla arasý çok
iyidir) kendisini öyle bir
düzeyde bulur ki, görevlerinden bir çoðunu teknik
beceriyle deðil, insanlarý
idare etmekle ilgilidir.
Bunun anlamý çalýþma
dünyasýnýn kötü patronlarla bezenmiþ olmasýdýr.
Peter ilkesi, kýrýcý, düþüncesiz ya da kiþiler arasý
iliþkilerde beceriksiz olan
bu kadar çok insanýn neden birçok örgütte güç
sahibi olduðu sorusunu
yanýtlamakta, çok iþe ya-
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rar. Klasik hata, özel uzmanlýða sahip bir kiþinin,
mutlaka liderlik yetisine
de sahip olduðu þeklinde
bir varsayýmda bulunmaktýr. Ben bunu Micheal
Jordan etkisi olarak adlandýrýyorum, diyor Sandia
Ulusal laboratuvarlarýnýn
direktörü Paul Robinson.
Bilim laboratuvarlarýnda
bunu her zaman görüyorum: En üst düzey yöneticilerden biri iþinden ayrýldýðýnda, yerini doldurmak
için hemen en iyi bilim
adamýna yönelirsiniz.
Koçundan yoksun kalan Chicago Bulls basketbol takýmýnýn, onun yerine
yýldýz oyuncu Micheal
Jordaný getirmesi gibi bir
þeydir bu. Jordan elbette
ki müthiþ bir oyuncudur,
ama oynamak onun için
öylesine doðaçlama bir
eylemdir ki diðer oyuncularý çalýþtýrmakta pek
baþarýlý olmayabilir;
büyük olasýlýkla, yaptýðý
iþi nasýl yaptýðýný düþünmüyordur bile. Peki Micheal Jordan sahada oynamak yerine kenarda oturduðunda, Bulls takým
olarak ne derecede baþarýlý
bir oyun çýkaracaktýr?
Ayný durum bizim için de
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geçerli; bu üstün bilim
adamlarýna ofiste deðil,
laboratuvarda ihtiyacýmýz
var.
Bank Bostonun emekli Yürütme Kurulu Baþkaný Ira Stapanian, bu
sorunu engellemek için,
iki ayrý rota belirledik.
Bazý insanlarýn teknik
alanda mükemmel olup
iþlerini sevdiklerini, ama
berbat yöneticiler olduklarýný ve bir kariyer olarak
yöneticilikten hoþlanmadýklarýný kabul ettik diyor. Ýnsan iliþkileri alanýnda beceri sahibi olmadan yönetimin üst düzeylerinde asla baþarýlý olamazlardý. Onlarý profesyonel rotalarýndan ayýrmayarak, Peter Ýlkesi baþarýsýzlýðýndan kaçýnmaya
çalýþtýk. diye ekliyor.
Ýçimizdeki Kýlavuz
Ýyi arkadaþým olan bir
týp doktoru bir zamanlar
bir iþ teklifi almýþtý: Sürdürmekte olduðu iþini býrakýp yeni kurulan devre
mülkiyetli bir saðlýk
sitesinin týbbi yöneticisi
olursa ve kendi sermayesinden 100.000 dolar
yatýrýrsa, bu iþten onun
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payýna düþeceði tahmin
edilen miktar üç yýl içinde 4 milyon dolara ulaþacaktý. Daha doðrusu iþ
planý bunu vaat ediyordu.
Ýnsanlarýn tatil yaparken saðlýklarýný da kazanabilecekleri bir tesis
vizyonu, arkadaþýmýn hoþuna gitti; müthiþ bir kazanç saðlama olasýlýðýnýn
cazibesi de buna eklenince, teklife karþý koyamadý. Muayenehanesini
sattý, tesise yatýrým yaptý
ve týbbi yönetici oldu. Ancak faaliyete geçtikleri ilk
yýl, yönetilecek týbbi bir
programýn henüz ortada
olmadýðýný fark etti; sonunda siteden devremülk
almalarý için insanlarýn
ilgisini çekmeye çalýþan
bir satýcý olup çýktý.
Bir gün arabasýyla yeni
iþine giderken, elini arabanýn kontrol paneline
vurarak, Bunu yapamam! Bunu yapamam
diye baðýrýrken bulunca
þaþýrdý. Kenara yanaþýp,
altüst olmuþ sinirlerini
kontrol altýna almak için
bir  iki dakika bekleyen
arkadaþým, sakinleþince
iþine gitmek üzere yoluna
devam etti.
Bir yýl sonra tesis iflas

etti ve arkadaþým da. En
baþýndan itibaren altýncý
hissinin bu teklifte bir bit
yeniði olduðu konusunda
kendisini uyardýðýný þimdi
itiraf ediyor. Ýþ planýnda
öngörülenlerin fazlasýyla
tozpembe olduðunu ve
aslýnda koruyucu týp deðil,
gayrýmenkul ticaretine
yönelik olduðunu sezmiþti. Ama o zamanlar
hayatýnda deðiþiklik
yapmayý þiddetle arzu
ediyordu. Üstelik teklifin
parasal vaatleri o kadar
cazip görünüyordu ki sonradan piþman olsa da
- tüm endiþelerini içine
gömmüþtü.

Hayat çoðu kez
karþýmýza muðlak
seçenekler sunar.
Bunlar risk analizi ve
karar verme
derslerinde öðretilen
eðer böyleyse, sonra
þöyle olur türünden
açýk ve basit
kalýplara hiç
benzemez.
Bu yaklaþým, kimin
terfi ettirileceði, hangi
þirketle birleþeceði, hangi
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pazarlama stratejisinin
izleneceði ya da teklif
edilen bir iþ anlaþmasýnýn
kabul edilip edilmeyeceði
gibi, iþ yaþamýnda her gün
karþýlaþtýðýmýz gerçek
tercihlerin yapýlmasýnda
izlenecek bir yol olarak
çok abartýlmaktadýr. Benzeri kararlar söz konusu
olduðunda, altýncý hissimiz  neyin doðru, neyin
iþe yaramaz olduðunu
iþaret eden en derin sezgilerimiz  bir ay ya da bir
yýl sonra yaptýðýmýz tercihlerden piþmanlýk duymamamýz için, gözardý
edilmemesi gereken
hayati bilgiler verir bize.
Artýlarýn ve
Eksilerin Ötesi
Arkadaþýmýn kabul ettiði anlaþma -kaðýt üzerinde- iyi görünüyordu.
Arkadaþýmýn ittifaka girdiði insanlarýn güvenilirliði ve yetenekleri gibi, elle tutulmayan bazý
unsurlar vardý ki, mali
olanaklardan çok daha
büyük önem taþýyordu.
Bir kararýn bu tür önemli
yanlarýný nicel olarak
ölçmenin kolay bir yolu
olmasa bile, önseziler
þeklinde kendini gösteren
muazzam miktarda veriye

sahip olduðumuz doðrudur. Biz ise, arkadaþýmýn
yaptýðý gibi, kendimizi
tehlikeye atmak pahasýna
bu verileri görmezden
geliriz .

Ýlk aþama, iþi
adým adým,
bilinçli olarak,
düþüne taþýna ve
son derece
analitik bir
þekilde
yapmaktýr... ama
bu arada duygusal
yanýmýz da boþ
durmaz. Bence
her ikisi de
gereklidir.
Gelirleri 2 milyon dolarla 400 milyon dolar
arasýnda deðiþen þirketlerle baðlantýsý bulunan
oldukça baþarýlý altmýþ
giriþimciden yalnýzca biri,
iþle ilgili kararlarýný
sadece klasik karar aðacý
yöntemlerini kullanarak
aldýðýný söyledi; hâttâ o
bile nihai kararýný yine de
sezgilerine dayanarak
aldýðýný ekledi.
Ötekilerin tümü, duygularýný ya akýlcý bir
analizi onaylamak (veya
onaylamamak) için kulla-
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nýyor, ya da en baþýndan
itibaren kendisini duygularýnýn rehberliðine teslim
ediyor ve ardýndan içindeki altýncý hissi destekleyen verilerin ya da mantýklý bir açýklamanýn arayýþýna giriyordu.
Giriþimcilerden biri
bana þunlarý söyledi: Ýlk
aþama, iþi adým adým, bilinçli olarak, düþüne taþýna
ve son derece analitik bir
þekilde yapmaktýr... ama
bu arada duygusal yanýmýz da boþ durmaz. Bence
her ikisi de gereklidir.
Bir diðeri, salt akýlcý
bir tutumla karar vermeye çalýþmanýn bir yanýlgý olduðuna iþaret etti.
Buna bloknot kuramý
diyordu. Böyle hareket
edip tamamen nesnel
davrandýðýnýzda... elinizdeki tek þey salt istatistikten ibarettir. Ama
içinizde, verilerin tümünü ölçen bir sayaç
vardýr sanki... Sayacýn
iðnesi hisleri ölçmektedir. Bazen beyin, Ýyi
ama, bunu yaparsan bir
sürü insaný irkilteceksin,
gibi bir þey söyler; altýncý
hissiniz ise þöyle der:
Evet, ama sanki doðrusu da bu. Ben iþte bu
sese güvenmeyi öðrendim.
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''Ben Güzelim...
Ya Sen?..''
Yazan: OYA GERMEN ÖZYILMAZEL
Yayýnevi: Epsilon
Sayfa Adedi: 504

Nelda Bayraktar

Ý çinde

esen güzellik kasýrgalarýný
önceden bildiðimiz, zarafetini, ince
zevkini, titizliðini ve adanmýþlýðýný
yakýndan tanýdýðýmýz sevgili Oya
Özyýlmazel, güzelliðe duyduðu ilgi ve
özlemden kaynaklanan detaylý
çalýþmasýný bu kitabýnda sunuyor.

Güzelliðin bir bütün olduðuna inanan,

içimizde olanýn dýþýmýza yansýdýðýný
vurgulayan Özyýlmazel, dýþýmýza göstereceðimiz özenle beraber bütünlenebileceðimizi söylüyor. Kitap dýþ
görünümü ve ismi nedeniyle ilk bakýþta yalnýzca estetik ve güzellik ile ilgili
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gibi görünse de içini açtýðýnýzda beþ
yüz dört sayfadan oluþan detaylý ve
özenli bir çalýþmayla karþýlaþýyorsunuz. Ýlk bölümde hayatýn sizin için ne
ifade ettiðini okurken kendinizi
sevmeyi, sevenlerin neden yaþlandýðýný ama ihtiyarlamadýðýný, olumlu
düþüncelerin saðlýðýnýz ve gençliðiniz
üzerine etkilerini okuyor ve böylece
içinize bakma yeteneðinizi nasýl geliþtirebileceðinizi, kendinizi deðiþtirebilmeniz için doðru seçimleri nasýl
yapabileceðinizi de öðreniyorsunuz.

Ýkinci Bölüm Beslenmeye ayrýlmýþ.
Bu bölümde beslenme konusu enine
boyuna incelenerek dünyadan spot
haberlerle desteklenmiþ. En yeni beslenme programlarý ve sistemleri de
sunularak okuyucunun sentez yapmasý
saðlanmýþ. Bu bölümün sonuna konulan saðlýklý mutfak bölümü, her gün
kullandýðýmýz ama farkýna varmadýðýmýz mutfaðýmýzýn temizliðine ve
gýdalarla ilgili normlara ve saklanma
koþullarýna ýþýk tutup pratik bilgiler
verirken, damak tadýmýza uygun ama
ayný zamanda beslenme piramidleri
içinde en saðlýklýsý olan Akdeniz Beslenme Piramidine uygun yemek tariflerini de ekliyor.
Kitabýn bundan sonraki bölümleri

Anti Aging, Neþtersiz Güzellik (Vitaminler, Antioksidanlar, Mineraller),
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Cilt, Kadýn Saðlýðý, Güzellik Ýpuçlarý
ve son olarak da Estetik bölümlerine
ayrýlmýþ. Son yýllarda geriye yaþlanma
adýyla da bilinen Antiaging terapilerinin
hayli ses getirmeye baþladýðýný
biliyoruz. Yaþlanmaya neden olan serbest radikallerin keþfiyle beraber bilim
adamlarýnýn yaþlanma saatimizi geriye almak için yaptýðý çalýþmalar hayli
hýz almýþ durumda. Özyýlmazel, bu
konuda yapacaðýmýz diyetlerden tutun
da, toksinlerden nasýl arýnabileceðimize ve yaþam tarzlarýmýzda yapacaðýmýz bazý deðiþikliklerle beraber
ömürlerimizi nasýl uzatabileceðimizin
de formüllerini veriyor. Son yýllarýn
gözde antioksidanlarýný ve onlarýn
bedenimizde hangi faydalý fonksiyonlarýnýn olduðunu da bilinçli bir
þekilde öðrenmemize katkýda bulunuyor.

Kitabýn en can alýcý ve belki de kadýnlarý

en fazla ilgilendiren diðer bölümleri
içinde cilt ve saç önemli yer tutuyor.

Yadsýnamayacak þekilde gündelik
hayatýmýza girmiþ olan cilt bakýmlarý
ve yenilenme terapilerinin her çeþidi,
en güncel halleriyle kitabýn sayfalarýnda
karþýmýza çýkýyor. Kadýnlarýn hormonal
sorunlarýndan kaynaklanan problemlerine çözümler sunuluyor ve bedenlerine nasýl daha iyi bakabileceklerinin
bilgileri veriliyor.
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Giyim, kuþam, stil, güzellik ipuçlarý

Görselliðin ön planda olanlarý.. Zarafetin iç güzelliðiyle beraber giyim,
kuþam ve stilde birleþmesi
Oya
Özyýlmazel kendi deneyimleriyle
beraber verdiði ipuçlarýyla herkesin
kendi kendinin imaj tasarýmcýsý olmasýna yardýmcý oluyor. Ve Estetik
Bazý kadýnlarýn korkulu rüyasý, diðer
bazýlarýnýn ise güzelliðe açýlan kapýsý
olan estetik Estetiðe herkesin farklý
bir bakýþ açýsý geliþmiþ olsa da, geliþen
teknoloji ve týp sayesinde yapýlan
operasyon ve müdahalelerle kiþilerin
öz güvenleri farklý bir boyut kazanabiliyor. Bu bölüm Oya Özyýlmazelin
kendi özel deneyimlerini okuyucuyla
paylaþtýðý, estetik ameliyatlarý eðrisi
ve doðrusuyla anlattýðý, seçimi yine
okuyucuya býraktýðý detaylý hazýrlanmýþ
bir bölüm. Basit operasyonlar olarak
bilinen bazý operasyonlarýn bile
kendine has komplikasyonlarýnýn ve
her birinin önceden yapýlmasý gereken
hazýrlýklarý olduðunu, operasyona
girecek kiþilerin psikolojilerinin her
þeyden önemli olduðunu, sigara
kullananlar kiþileri cerrahlarýn ameliyat
etmekten kaçýndýðýný bu satýrlarýn
arasýnda yakalýyorsunuz.

Bilimsel yönü, okuyuculara en yeni

ve en doðru bilgileri aktarma titizliði
ve kaygýsýyla aðýr basan kitap, Oya
Özyýlmazelin samimi üslubu,
yaþamýndan sunduðu kesitlerle

renklenmiþ. Kitabý açtýðýnýzda kitap
kulakçýðýnýn içinde yer alan iki adet
renkli sayfa da Oya hanýmýn ince
zevkinin bir baþka ürünü olarak
karþýmýza çýkýyor. Bu sayfalar kitabýn
adeta pratik bir özeti gibi. Ýçinde günlük
ve kolay uygulayabileceðiniz cilt,
beden ve saç formüllerinden tutun da
her zaman hatýrlanmasý gereken
beslenme ipuçlarý da yer alýyor.

Güzelliðin bir özen ve disiplin olduðuna

inanan herkese bu kitabý okumalarýný
ve ellerinin altýnda bulundurmalarýný
tavsiye ediyoruz.
Kitapta ilk dikkatimi çeken ifadelerdeki
samimiyet. Oya'nýn hemcinsleriyle yaþadýklarýný, öðrendiklerini içtenlikle paylaþmasý çok güzel. Saðlýk ve güzellik konusunda hiçbir ayrýntýyý kaçýrmamýþ. Kendisini emeðinden dolayý kutluyorum. Kitabýn çok uzun süren ve ciddi bir çalýþmanýn
örneði olduðu belli. Bu kitabý her kadýnýn okumasý gerektiðine inanýyorum.
Türkan Þoray
Sevgini ve emeðini katarak böyle güzel
bir kitap oluþturduðun için, Oyacýðým seni
tebrik ediyorum. Kendini seven, sayan ve
hayatý genç yaþamak isteyen her insanýn
mutlaka okumasý gereken bir kitap.
Ajda Pekkan
Böyle bir kitap þimdiye kadar yazýlmadý
galiba. Sen, kitabýnla da genç kalabilmenin
en güzel örneðini veriyorsun. Bütün
hanýmlar adýna teþekkürler ve tebrikler
Oyacýðým.
Çolpan Ýlhan
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Sanatçý Manatçý
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(Baþ tarafý 10. sayfada)

çeþmibülbüller gibi yaþýyorsun dostum. Dumanlarýmýza, cigaralarýmýzýn
dumanýna bak efendi! Bu mavi þey
nedir? Bu insanýn içini sevinçten, keyiften parlatan þey nedir? Ne kadýnla
yatmak, ne þarap içmek, ne arkadaþlarla prafa oynamak, ne tiyatro, ne sinema seyretmek... Hepsi bir yana dünyayý seyret. Al gözüm efendim. Ýþte
sana kibrit alevi. Ýþte sana cigara
dumaný.
ÝNSAN SEVGÝSÝ
Ýnsan, onca, hangi dinden, ulustan,
ýrktan olursa olsun, salt insan olduðu
için sevgi ve saygýdeðer bir varlýktýr.
Anlaþýldý, ben bayraklarý deðil, insanlarý seviyorum derken onun sevgisi
ulusal sýnýrlarý çoktan aþmýþtýr. Rengin
sarý, kýrmýzý, esmer, siyah, ne olursa
olsun, lisanýný anlar, kokunu duyar
gibiyim derken de ýrk ayrýmýnýn saçmalýðýný ve insan sevgisinin evrenselliðini belirtir. Hele uydurma deðerler
için gerçek deðerleri çiðneyenlere,
düþmanlýk ve kavgayý, dostluk ve
sevgiye yeðleyenlere nasýl yüreði
yanarak insanca seslenir: Bu yeþil,
sarý, lâcivert bayrak sizin bayraðýnýz.
Komþu kabilenin bayraðý da ayný
renkte, ayný þekilde, fakat üzerinde
dokuz yýldýz var. Onun için mi boðazlaþýyorsunuz? Kavgadan evvel evlerinde yemek yediðin, baþý sana dokunduðu zaman yaþadýðýný hissettiðin
çocuðu bu dokuz yýldýz için mi öldü-

receksin?
Ýnsan ve insanýn mutluluðudur esas
olan. Mutluluk ise, herkes tarafýndan
paylaþýlýrsa, bütünü kapsarsa tam olur.
Öyleyse Ýnsanlarýn bütününün saadeti
için yapýlan her hareket insanlýk
hareketidir. Ýnsanlar birbirini sevmeli,
mutlu olmalý ve barýþ içinde kardeþçe
yaþamalýdýr. Bir hikâyesinde tek telli
saz þairinin dediði gibi Tevrat ile,
Ýncil ile, Zebur ile, Kuran ile geldin
ise merhaba. Ve sonra daha da engin
bir hoþgörü ve sevgi: Kitapsýza da
merhaba! Ýþte Saitin özlediði dünya!..
Ýnsan sevgisi iliklerine dek iþlemiþtir
onun. Kafamýn altýna iki elimin avucunu koyuyor, insanlarý, yemiþleri ve
dünyayý, nefes alýp vermeyi, þehveti
düþünüyorum... Ýnsanlarý sevmek, hayatý sevmek ne iyi þey. Ancak insanlarý
sevebiliriz.
Rüzgâr onu nereye götürürse götürsün, insanlarý bütün þefkat ve
samimiyetiyle sevecektir. Ýnsanlarý
sevmek. onlarýn yüzünü güldürmek
için bir þeyler yapmayý gerektirir.
Ýnsanlarý seven, çok seven, onlar için
bir çok þeyler yapmak isteyen bir insan
olmak ihtirasý içimde doðuyor.
Ýnsansýz, yapayalnýz, buz gibi bir dünya
düþü üþütür onu. Bir insan sesinin
sýcaklýðý ancak baharý getirir yeryüzüne:
Gelsin de nereden gelirse gelsin...
Hiþt sesi gelmedi mi fena. Geldikten
sonra yaþasýn çiçekler, böcekler,
insanoðullarý...
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Þu insanlara karanlýk bile çok
diyen aydýn bir hanýma Þu insanlara
hiç bir þey çok deðil diyen yine o.
Bir baþka öyküsünde de Bir insaný
sevmekle baþlar her þey diyor ki ne
doðru!
Demek ki sanatçý iþe yaramaz,
lüzumsuz bir adam deðil. O da görevli.
Görünmez ipliklerle gönü1leri
dokuyan, insanlara birbirine sokulma,
yaklaþma, birbirini tanýma ve sevme
eðilimi veren bir adam. Bir gönül iþçisi.
Öyleyse toplum da onu kabul etmeli,
gereken saygýyý göstermelidir. Çünkü
sanatçýya saygý duyma, insana, emeðe,
hayata, özgürlüðe saygý duymakla
eþdeðerlidir:

Ne Mercan ustaya,
ne kilimleri dokuyan ellere,
ne yazmalarý boyayanlara,
ne kalýplarý dökenlere,
ne çeþm-i bübüllere
saygý duyduk.
Saygý duymadýk da
ne oldu?
Dünyayý
birbirine kattýk iþte.
Ona göre sanatçýyý asýl ezen ve üzen
baþarýlý olamamýþ sanatçýnýn çekememezliðidir. Sanatçý olamayan sanatçýlar oldum olasý diþ bilemiþlerdir sanatçýlara.

MAVÝ VE KARA
Sabahattin Eyüboðlu Mavi ve
Kara denemesinde sanatýn karþýlýðý
olarak maviyi, paranýn karþýlýðý olarak
da karayý kullanýr. Ve Son yýllarda
kara maviyi, yani para sanatý bulandýrýyor gibi geliyor bana der. Sanatçýnýn, para kaygýsý olmadan pîr
aþkýna çalýþtýðý zaman gerçek eserler
verdiðini, önce para dediði zaman ise,
o saf kaynaðýn kuruduðunu mavinin
kara ile kirlendiðini belirtir. Sanatçýnýn kazanmasýný, hattâ asýl onun kazanmasýný, fakat paranýn kulu olmamasýný öðütleyerek þöyle der: Sanatçýnýn bir evliya olmasýný, dünyadan elini eteðini çekip, güzellik yaratmanýn mutluluðu ile yetinmesini mi
istiyorum? Hayýr; dünyamýzýn en çok
onun dünyasý olmasýný istiyorum, ama
sanatçý kalmasý, insanlýðýn en temiz
sesi olmasý þartýyla.
Gerçi paranýn kulu olmuþ sanatçý
da bir þeyler verir belki: Verir,
kolayýna kaçtýðý için daha da bol verir;
ama ne? Kirli bir mavi, olmasa da olur
bir mavi.
Ýdeal, ülkü, mefkûre apartman adý
olmaya baþlayalý gençliðin gözünden
düþtü, biliyorum diyen Eyüboðluna
göre, her þeye raðmen sanatý paranýn,
maviyi karanýn üstüne çýkaranlar, iþte
onlar gerçek sanatçý; üst tarafý manatçý.
Tüm manatçýlara inat, sanatý, paranýn, maviyi karanýn üstünde tutan ve
yaratarak Tanrýya yaklaþan Chatterton,
Sait Faik ve benzeri sanatçýlara selâm!..
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MUTLULUK ÖÐRENÝLEBÝLÝR
Bilim adamlarý, mutlulukla insanýn alýn yazýsý arasýnda hiçbir iliþki olmadýðýný
savunuyorlar. Bilim adamlarýna göre mutluluk, öðrenilebilir. Bir baþka deyiþle
mutlu olmak için lotodan çýkacak milyarlara ya da genlere ihtiyaç yok. Ýsteyen
herkes mutluluðu bulabilir. Dokunarak, gevþeyerek ve hattâ stres halinde mutluluðu
bulmak mümkün. Ýþte Alman uzman Wilhelm Schmid-Bode'nin Bunte Dergisinde
açýkladýðý mutluluðun 13 maddesi:

ÇOCUKLAR
Bütün anketlerde ayný sonuç çýkýyor.
Bir insan için en büyük mutluluk
çocuðuyla birlikte olmak. Böylelikle
dünyayý çocuk gözleriyle algýlamak için
ikinci bir þans elde ediyoruz. Daha
mutlu, daha heyecanlý, sinirsiz ve
pespembe. Bol bol çocuklarla oynayýn
ilgilenin.
KIRMIZI BÝBER
Acý kýrmýzý biber, önce insanda
cehennem duygusu uyandýrýr. Ancak
hemen arkasýndan ödülü gelir. Biberdeki
Capsacin adlý madde, damakta
endorfin salgýlanmasýna yol açar.
Endorfin acýlarý dindirir ve insaný mutlu
kýlar. Bol acýlý yiyen Asyalýlar bunun
için mutludur.
GÜNLÜK TUTMAK
Ýnsanýn gerçek mutluluðu dýþarýda
deðil, iç dünyasýndadýr. Günlük tutmak,

insanýn pusulasý olabilir. Baþýmýzdan
geçen olaylar arasýnda mutlu anýlarý
özellikle vurgulayarak kaðýda dökersek,
bunlarý kalýcý kýlmýþ oluruz.
JOGGÝNG
Açýk havada koþu yapmak ya da sýký
bir yürüyüþ, mutluluk hormonu
seretonin salgýlanmasýný saðlýyor.
Bulduðunuz her fýrsatta temiz havada
koþu ya da yürüyüþ yapýn.
MEDÝTASYON
Gevþeme teknikleri insanýn
ruhundaki sýkýntýlarý atar. Gevþemiþ bir
insan yaþadýðý anýn tadýný çýkarýr,
çevresinde küçük mutluluklar bulabilir.

EVCÝL HAYVAN
Kuþ, kedi, köpek ya da balýk... Ev
hayvanlarýyla uðraþan insanlarýn çok
daha mutlu ve saðlýklý yaþadýðý bilimsel
bir gerçek. Ev hayvanlarý, gün içinde
nice küçük mutluluklar tattýrýrlar insana.
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EV ÝÞLERÝ

DOSTLUK

Ýnanýlýr gibi deðil ama gerçek:
Erkeklerin yüzde 12'si, yemek piþirip
ütü yaparak, ev temizleyerek mutlu
olduðunu söylüyor. Ýþin çok daha iyi
yaný, erkekler iþ yaptýðý zaman kadýnlar
da mutlu oluyor.
GÜLMEK
Her þeyi ciddiye alanlar baþtan
kaybediyor. Gülmek, gülümsemek ve
mizah insaný saðlýklý ve mutlu yapýyor.
Bir kahkaha, bin porsiyona bedeldir
sözü, kesinle doðru.
ÇÝKOLATA

Almanya'da yapýlan araþtýrmalara
göre insanlarýn yüzde 45'i kendini
arkadaþýyla mutlu hissediyor. Dostluðun
en önemli belirtileri, karþýlýklý güven ve
birbirini dinleme yeteneði.
MOR RENK
Mor renk insaný neden mutlu yapar?
Renk araþtýrmacýlarý bu soruya þu yanýtý
veriyor: Kýrmýzý insaný aktif yapar, mavi
dinlendirir. Kýrmýzý ve mavinin karýþýmý
olan mor ise insan ruhunu dengeye
kavuþturur.
ÇÝÇEKLER

Flört etmek gibi bir þey. Bir kalem
yemek yeterli, mutluluk hormonu
seretonin anýnda beyinde dolaþýma
çýkýyor. Çikolatanýn içerdiði fenilatilamin insaný bulutlara çýkarýyor.
MUZ
Kendinizi güçsüz ve sinirli mi
hissediyorsunuz, hemen bir muz yiyin.
Magnezyum ve kalsiyum içeren bu
meyve strese karþý birebir. O da
mutluluk hormonu seretonini kýþkýrtýyor.

Doðaya saygý gösteren insanlar,
küçük þeylerle mutlu olmayý da bilir.
Araþtýrmalara göre çiçek, insanýn
mutluluk düzeyini yüzde 100 oranýnda
artýrýyor.

