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Sevgili Dostlar
Dünyanýn bir sevgi ve mutluluk yuvasý olmasý
için, insanlarýn o yuvanýn birbirini candan seven,
ben yerine sen diyen, üyeleri olmalarý gerekir. Nasýl
mutlu bir yuvada, anata evlâtlarýný, evlât da
anatalarýný ve kardeþlerini severlerse, ayný öyle
olmalýdýr. Aile üyeleri arasýndaki sevgi ve saygý
arttýkça herkesin geliþmesi, yetiþmesi, mutluluðu
ve evlatlarýn kiþiliklerinin oluþmasý öylesine büyür.
Dünyadaki tüm insanlarý da bir ailenin vazgeçilmez, sevgili üyeleri olarak
görme zamaný çoktan geldi. Hiçbir insaný, hiçbir milleti, ýrký, rengi ve dini
dýþlamadan, hor görmeden, herkes herkesi olduklarý gibi sevmeli, herkes
birbirine yardýmcý ve dost olmalýdýr, isteyen istediði dinin ibadetini yaparak
Yaratan'ýna sevgisini sunsun. Herkes birbirinin inancýna, düþüncesine zevkine
saygýlý olsun. Ama kimse kimseye zulmetmesin, haksýzlýk etmesin, kötülük
yapmasýn. Aksine herkes herkese yardýmcý olsun, iyilik etsin, bilenler
bilgilerinden ve tecrübelerinden bilmeyenleri yararlandýrsýn. Top yekun
yükselelim, top yekun mutlu olalým. Nasýl bir ailede anata çocuklarýna sahip
çýkar, onlarýn yetiþmelerinde, geliþmelerinde kendilerini görevli görürlerse,
bilgide yükselmiþ, gönlünü arýtmýþ, Yaratan'ýn Sevgisinden varolmuþ kardeþler
olduðumuz bilgisini benimsemiþ kiþiler de, diðer kardeþlerine karþý, onlarý
evlatlarý gibi görerek onlarýn yetiþme ve geliþme sorumluluðunu yüklenmek
zorundadýrlar.
Ýnsanlarý ayýran, ayrýlýklara, düþmanlýklara yol açan her çeþit bilgisizlikten,
tecrübesizlikten insanlarý kurtarmak için, onlarý sevgiyle, saygýyla ve sabýrla
eðitmek lazýmdýr. Bugünkü dünyada insanýn birbirinin canýna kýymasý hiç
olmamalýdýr. Bugünün dünyasýnda bencilliðin doðurduðu yalan, hile, çýkarcýlýk,
dolandýrýcýlýk ve hýrsýzlýk olmamalýdýr. Bugünün dünyasýnda din farký, dil
farký, zenginlik, fakirlik farký, kültür bilgi farký insanlarý ayýrmamalýdýr artýk.
Ayný yuvanýn, ayný haklara sahip üyeleriyiz hepimiz. Hepimiz birbirimizi
sevmek, birbirimize hizmet etmek zorundayýz. Ama bilgide, tecrübede, maddi
ve manevi imkânlarda ileri olanlar bütün insanlardan daha sorumludur. Onlar
dünya yuvasýnýn anatalarý gibidirler.

En derin sevgilerimizle
Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU
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Tuttuðunu
Koparanlar
Dr. Refet Kayserilioðlu

Gönlünü yuvasýna baðlayan bir güvercin gibi
gönüllerini iþlerine baðlayanlar
iþlerinde mucizeler yaratabilirler.
Tuttuðunu koparanlar, her iþte aranan, saygý deðer kiþilerdir.

Sevgi Dünyasý
D e ð e r l i h o c a m D r. B e d r i
Ruhselmanýn çok hoþuma giden bir
güvercin misali vardý. "Bir güvercin"
derdi, "Mýsýrdan Ýstanbula getirilse ve
buradan salýnýverse, o gider ta
Mýsýrdaki yuvasýný bulur. Bunu nasýl
yapar, bilir misiniz? Býrakýldýðý zaman
hýzla havaya yükselir, belli bir
yüksekliðe vardýktan sonra havada bir
daire çizer ve kuvvetle yuvasýný düþünür,
gönlündeki yuva özlemi onun
pusulasýdýr artýk. Kendini býrakýverir ve
yuvasýndan gelen tesirlere doðru koþar.
Sanki yuvasýndan gelen kokularý
almaktadýr da, o kokularýn izini takip
ederek yuvaya koþmaktadýr. Ýþin aslýnda
onun gönlüyle yuvasý arasýnda ruhi bað
kurulmuþ, bir gönül yolu açýlmýþtýr. O
yoldan, o, hýzla gider kilometreleri aþar,
geceleri ve gündüzleri geride býrakýr,
ama hedefinden bir santim dahi
þaþmadan dosdoðru yuvasýný bulur.
Burada güvercine yuvayý buldurtan
ve rotasýný çizdiren gönlündeki büyük
özlem ve yuvasýna her ne pahasýna
olursa olsun kavuþma isteðidir.
Gönülden isteyenler karanlýðý bile
görenlerdir. Bir iþi baþarmak için, bir
hedefe ulaþmak için yuvasýna koþan bir
güvercin gibi olmak, bu sebepten dolayý
zaruridir. Yuvasýna koþan güvercin gibi
olabilenler mutlaka tuttuklarý iþi
koparýrlar, mutlaka yaptýklarý iþte en
önde giden olurlar.
MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRÜNÜN
SEKRETERÝ
Bir arkadaþýmýn iþini takip için
Ýstanbul Milli Eðitim Müdürüyle
görüþmemiz gerekiyordu. Fakat Müdür
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Beyin yanýnda bulunan misafirlerin
çýkmasý için sekreteri hanýmýn odasýn
da yarým saat kadar bekledik. Ama bu
yarým saatlik süre bize güzel bir çabayý
müþahede etmek imkânýný verdi.
Sonradan isminin Nesrin olduðunu
öðrendiðimiz sekreter haným, müdürü
ile Trakyaya seyahate çýkan Milli
Eðitim Bakanýný görüþtürmek vazifesini
almýþtý. Þehirlerarasý telefonla konuþmak
bilirsiniz, bizim memlekette çok güçtür.
Acele istendiði halde bile bazen uzun
süre beklemek gerekebilir. Sekreter
Haným önce Tekirdað'ý istedi, Tekirdað
santralýndan Milli Eðitim Müdürlüðünü
isteyiþi, çok acele ve çok mühim bir
iþin kaçmamasý için onu da vazifeye
iþtirak ettirir tarzda idi. Gösterdiði bu
incelik derhal semeresini verdi. Oradaki
santral memuru derhal vekilin oradan
hangi saatte ayrýldýðýný ve nereye varmýþ
olduðunu tespit ediverdi. Ýkinci aranýlan
yer Edirne idi. Edirnede önce Milli
Eðitim Müdürlüðü arandý, Bakanýn
orada olmadýðý öðrenildi ve nerede
olduðu da bilinmiyordu. Þehirler arasý
santral memurlarý istenilen numarayý
baðladýktan sonra çekiliyorlar, üç
dakikalýk konuþma süresini
bekliyorlardý. Sekreter Haným bu
beklemeyi önlemek için çeþitli diller
döküyor, iþin önemini onlara duyurmaya
çalýþýyor ve kýsa bir süre içinde Bakanýn
bulunabileceði birçok yere telefon
ettiriyordu. Neticede Bakanýn AP
kongresinde olduðu tespit edildi. Kongre
salonundan Bakaný telefona nasýl bir
incelikle çaðýrdýðýný, Bakan geldikten
sonra da ona nasýl saygýlý ve tatlý bir dil
kullanarak Müdürünün kendisiyle çok
önemli bir konuda görüþmek istediðini
söylemesine þahit olduk. Sonuç olarak
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Müdürüyle, Bakaný karþýlaþtýrmýþ ve
onlarýn konuþmasýný saðlamýþtý. Yerine
otururken bir iþi baþarmanýn hazzý ve
sevinci yüzünden okunuyordu. Onu
tebrik etmekten kendimi alamadým.
Vazifesine böylesine dört elle sarýlan
ve onu baþarmak için bütün güçlerini
seferber eden memurlarýn ekseriyette
olduðu bir ülke, kýsa zamanda ileri bir
ülke haline geliverir. Geri kalmýþlýðýn
en baþ nedenlerinden biri, sorumlu
mevkide bulunanlarýn çoðunluðunun
vazifeyi böylesine bir ciddiyetle ve
heyecanla yapmaktan kaçýnmalarýdýr.
Saatleri doldurmak ve iþ yapýyor
görünmek için çalýþanlarýn yapacaklarý
iþler elbette çoðu zaman yetersiz, eksik
veya bozuk olur. Nasýl bir makinenin
bütün parçalarý ayný düzen ve
mükemmeliyette çalýþýrsa, ancak o
zaman o makineden en üstün randýman
alýnabilirse, ayný bunun gibi bir
müessesenin veya bir devlet dairesinin,
ya da herhangi bir topluluðun iþlerini
yürütenlerin hepsi de ayný
mükemmeliyette çalýþýrlarsa onlarýn
ortaya koyacaklarý iþ de en mükemmel
iþ olur.
KÂR EDENÝN SIRRI
Kâr eden bir özel müessese veya
banka ile devamlý zarar eden bir devlet
sektörü arasýndaki fark budur iþte.
Birinde iþin baþýna ehil kimseler
getirilmiþtir ve onlarýn çalýþmalarý adým
adým kontrol edilmektedir. Ýkincisinin
baþýna ise kayýrýlan bir kimse
getirilmiþtir ve iþler onun keyfine
býrakýlmýþtýr. Aslýnda müfettiþler
gerektiðinde raporlarla aksaklýklarý

belirtirler ama o raporlara göre
çalýþmayaný iþten el çektirmek veya sýký
bir takibe geçmek olaðan iþlerden
deðildir. Müdür gününü gün etmek ve
kendi dümenine bakmak hevesinde
olunca, onun emrinde çalýþan memurlar
da ayný laçkalýk içinde olurlar elbette.
Ondan sonra iþler yürümez, çýkan iþler
kamu yararýna deðil, özel kiþilerin, onlarý
kollayan kimselerin yararýna olur. Þu
sözlerimizden bütün resmi dairelerin
böyle olduðu manâsý çýkartýlmamalýdýr.
Elbette içinde çok iyi çalýþan idealist
kimselerin bulunduðu daireler de vardýr.
Fakat ekseriyet söylediðimiz gibi olduðu
için ortadan konuþmak zorunda
kalýyoruz.
Neden ayný laçkalýðý kâr peþinde
koþan bir özel müessesede
göremiyoruz? Çünkü öyle bir müessesede iþ yapmayan kiþi hatýr için
tutulmaz. Ýhtiyaçtan fazla kiþi de orada
kullanýlmaz. Her þey kâr esasýna göre
ve en rantabl bir þekilde ayarlanmýþ
vaziyettedir. Müessese daima verimini
artýrmak, karýný çoðaltmak isteðindedir.
Ve orada çalýþanlar da bu isteðe katýlmak
zorundadýrlar.
Toplum hizmeti gören resmi
müesseselerin de ayný verimlilikle
çalýþabilmeleri için köklü bir zihniyet
deðiþikliðine ihtiyaç vardýr.
"Memleketim zarar görmesin
vatandaþýmýn iþi süratle görülsün, insan
kardeþim huzura kavuþsun ve sýkýntýdan
kurtulsun! diye düþünenler çoðalýnca
elbette o müesseselerin verimliliði de
artacaktýr. Zengin kiþinin iþi hangi
süratle görülüyorsa, fakir vatandaþýn iþi
de ayný süratle görülebiliyorsa orada
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sýhhatli bir iþleyiþ var demektir. Bunu
saðlayacak siyasi ve toplumsal düzeni
elbirliðiyle kurmamýz hepimiz için
kaçýnýlmaz bir vazifedir. Bugünkü kötü
atmosfer içinde bile vazifesini
mükemmel yapanlarýn örneklerini görüp
durmaktayýz. Ya ortam düzelirse ne
üstün sonuçlar alýnacak demektir.
ÝÞÝ BAÞARMAK ÝÇÝN
Tuttuðu iþi mutlaka baþarmak ve onu
muhakkak koparmak için önce iþi
küçümsememek lâzýmdýr. Elimizdeki
iþ hangi cins olursa olsun bilmeliyiz ki,
o iþi biz en mükemmel bir þekilde
yaparak baþkalarýnýn bizden istifadesi
o derece büyük olacak ve bizim
varlýðýmýz onlar için vazgeçilemez hale
gelecektir. Meselâ bir semtte yaptýðý iþi
çok temiz yapan ve müþterilerine karþý
çok dürüst davranan bir ayakkabý
tamircisi olsa, herkes ona gidecek ve o,
semtin deðerli bir organý ve yardýmcýsý
olacaktýr. Yaptýðý hizmetle o þahýs
kendisine bir mevki yapmýþ ve ihtiyaç
duyulan bir insan haline gelmiþtir. Onun
hastalýðýyla ve baþka yerlerdeki iþleriyle
onu sevenler alakadar olurlar ve ona
yalnýz olmadýðýný her an hissettirirler.
Aranan ve sevilen bir þahýs olmak mutlu
olmanýn þartlarýndan birisidir. Bunun
yolu da elbette baþkalarýna en iyi hizmeti
yapmak ve en büyük faydayý vermektir.
Bir iþ baþarmanýn, bir iyi eser ortaya
koymanýn insana doðrudan vereceði
büyük hazlar da vardýr. Bir iþe yaramak,
güzel bir eser meydana getirmek evvela
insanýn kendine olan saygýsýný artýrýr,
nefsine güvenini çoðaltýr. Aranan ve
faydalý olan bir kimse olmak bir kimseye
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kiþiliðini kazandýrýr. Bir insanýn bir
deðer olduðunu bilmesi, göðsünü gere
gere insanlarýn arasýnda dolaþmasý ne
güzeldir!..
TUTTUÐUNU KOPARMAK
ÝÇÝN
Tuttuðunu koparanlardan olabilmek
için çalýþmanýn, iþ baþarmanýn hazzýný
tatmak, toplum içinde kazanacaðý
mevkii ve itibarý düþünmek gerekir. O
haz ve düþünce bir kimsede iþ baþarmak
arzusunu uyandýrýr mutlaka. Bu sebeple
baþarýnýn bize saðlayacaðý hazzý, itibarý
ve kazandýracaðý þahsiyeti devamlý
düþünüp tahayyül etmek gerekir.
Ýkinci olarak, yukarýda da
söylediðimiz gibi, iþin küçüðü
olmadýðýný ve en büyük iþin en iyi
yapýlan iþ olduðunu bilmek lâzýmdýr.
Ýþine hayati bir önem verip dört elle
sarýlan bir kimsenin iþi Büyük iþtir.
Ama iþini el ucuyla tutan bir kimsenin
iþi, isterse kendisi veya baþkalarý için
hayati önemi olan bir iþ olsun, onun iþi
büyük deðildir. Esasen kendisi de iþini
büyük görmemekte, mühimsememektedir. . .
Üçüncü olarak bir iþin lüzumuna
ve zaruretine kalben iyice inanarak, her
ne bahasýna olursa olsun onu yapmayý,
çok iyi yapmayý istemek lâzýmdýr. Böyle
yürekten istenilen ve hayati önem
verilen bir iþi baþarmak için, insan
otomatik olarak bütün kuvvetlerini
seferber eder. Sirklerde akýl almaz
numaralarý yapan cambazlar ve
akrobatlar iþlerini sevmiþler ve ona
hayati bir önem vermiþlerdir. Keza
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hayvanlara þaþýrtýcý numaralarý öðreten
terbiyeciler ayný önemle sarýlmýþlardýr
iþlerine.
Dördüncü olarak ben yapmazsam
bu iþ yapýlmaz, kalýr diyerek iþi
benimsemek, iþe sahip çýkmak lâzýmdýr.
Ýþin bizden baþka sahibi olmadýðýný
düþünmek, insanýn kuvvetlerini seferber
etmesini kolaylaþtýrýr ve kendine
güvenini artýrýr.
ZAMANI

HESAPLAMAK

Beþinci olarak iþi iyice tanýyýp
zamaný ona göre hesaplamak ve tam bir
intizamla çalýþmak lâzýmdýr. Böyle
hareket eden insan hedefini önceden
göreceði için ümitsizliklere düþmez ve
hýzýný kaybetmeden çalýþmasýna devam
eder. Onun en büyük baþarýya ulaþmasý,
onun için bir sürpriz deðil, önceden
bilinen bir neticedir.
Aya insan gönderenlerin zamaný nasýl
saniyesine varýncaya kadar
hesapladýklarýný ve planladýklarýný
gördük. Füzenin fýrlatýlýþýndan döndüðü
ana kadar her þey önceden planlanan
zamanda ve þekilde olmuþtur. Ýþte büyük
baþarýnýn sýrrý buradadýr.
Gönlünü yuvasýna baðlayan bir
güvercin gibi gönlümüzü iþlerimize ve
vazifelerimize baðlarsak en mükemmel
neticeleri elde eder, iþimizde mucizeler
yaratabiliriz. Ýþte o zaman, iþini
koparanlardan olarak hem kendi
gözümüzde, hem toplumun gözünde,
saygý deðer bir kiþi oluruz. Böyle bir
netice hiç kimse için küçümsenecek bir
kazanç deðildir.

Sevgi Dünyasý
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Gönül de Altýn
Gibi Arýnýr
Güngör Özyiðit
Psikolog

Gönül de týpký altýn gibi arýnýr. Ateþte yanar, kezzapta kavrulur.
Ama en sonunda kendi özünü bulur. Sonra Tanrý su döker de
saf temizliðe kavuþur. Ve artýk önü tutulmaz, sonu bulunmaz
gülyüzlülerden olur.
(Ýnsanda Buluþalým kitabýndan)
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Gerçek yoluna çýkan kimse, gönlünü
arýtmakla baþlar iþe. Yanlýþlarýný,
kusurlarýný görerek onlardan sýyrýlýr.
Gerçekleri öðrenip benimseyerek,
onlarý yaþar ve yaþatýr. Böylesine
gönlünü arýtmaya, gönül eri olmaya
ahdetmiþ insana yüce varlýklar el uzatýr,
yardým eder. Onun hayrýna türlü
imtihanlar düzenleyerek, kýsa yoldan
düzelmesini ve yükselmesini saðlarlar.
Bu yardým iki yönlü olur. Önce bilgiler
verilir, doðru yol gösterilir. Sonra da
bu bilgilerin ne derece benimsendiðinin
imtihaný yapýlýr. Ve insan eksik olduðu
taraflardan yoklanýr. Ayaðýna kasten
çelme takýlýr, içindeki þüpheler
körüklenir, ona ters gelen olaylarla
karþýlaþtýrýlýr. Böylece insanýn olaylar
içinde yoðrularak eksiklerini görüp
gidermesi, gerçek inanç ve teslimiyete
bir an önce varmasý istenir. Vesvese
veren, herkesi en zayýf olduðu yerden
yakalamaya çalýþýr. Benlik, kibir ve
gurur mu taslýyoruz? Yoksa servet,
þehvet ve þöhret yönünden bir düþkünlüðümüz mü var. Vesvese veren bunlarý bilir ve bu noktalardan insafsýzca,
ayný zamanda ustaca vurur. Ya doðrudan içimize ayartýcý düþünceler,
þüpheler göndererek, ya da bir insaný
vasýta gibi kullanarak... Velhasýl
vesvese veren bizi baþtan çýkarmak,
yoldan saptýrmak için ne lâzýmsa yapar.
Ýmtihaný kazanmak için, vesvese vereni
iki yerden de çýkarýp atmasýný bilmek,
Tanrýnýn buyruðu ile gönlümüzün

dileðini bir etmek gerekir. Bu da bir
yandan Tanrýya sýðýnmak, diðer taraftan
da kusurlarýmýzdan sýyrýlmak,
boþluklarýmýzý bilgiyle doldurmak,
eksiklerimizi tamamlamak, böylece
vesvese verene açýk vermemekle
mümkün olur.
KOVA MÝSALÝ
Sayýn Dr. Refet Kayserilioðlu, gönlün arýnmasý olayýný çok güzel bir
örnekle anlatarak der ki: Ýçinde irili
ufaklý kum taneleri bulunan bir kova
su düþünelim. Kovanýn dairevi aðzýnýn
bir kenarý gaga gibi sivrileþsin, oraya
dudak diyelim. Ýçindeki kum tanelerini
temizlemek için de elimizde uzun saplý
bir kepçe veya servis kaþýðý bulunsun.
Su durgun halde iken kumlar dibe
çökecektir. Onlarý yüzeye çýkarmak için
kepçenin sapýyla kovanýn dibini iyice
bir karýþtýrmak lâzýmdýr. Yüze çýkan
taneleri ya kepçeyle toplayýp atmak,
ya kenardaki dudaða doðru itip
akýtmak kolaydýr. Ama biz bu iþlemi
yaparken bir kýsým taneler yine dibe
çökecektir. O zaman tekrar karýþtýrmak,
yüze çýkan taneleri tekrar dudaktan
akýtmak gerekir. Bu iþlem hiç tane kalmayýncaya, su berrak oluncaya kadar
devam edecektir. Ýnsanýn tekâmülü
kendi eliyle olduðu için, bize yardým
edenler arasýra bizim suyumuzu
karýþtýrýrlar, taneleri yüze çýkarýrlar,
ama onlarý kepçe ile toplamayý veya
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dudaktan akýtmayý bize býrakýrlar.
Bütün bunlar inanýlan bilgilerin
doðruluðunu, faydalýlýðýný, lüzumunu
ve zaruriliðini tam manasýyla idrak
etmek içindir. Bu idrak doðunca artýk
biz o inanca aykýrý en ufak bir hareket
yapamayýz.
Bu açýklama imtihanlar içinde
bocaladýðýmýz güç günlerde bizlere
epeyce destek olmuþ, yüreklerimize
biraz olsun su serpmiþti. Ve gelecek
günler için ümit, cesaret vermiþti.
ALTININ ARINMASI
Günlerden bir gün nasýlsa kuyumcu
arkadaþýmýz Ýbrahim Asil Beyin
ocaðýna uðradým. Orada kýzgýn bir
ocakta altýnýn arýtýlýþýný seyrettim. Çok
ilginç geldi bana. Bunun nasýl olduðunu
sordum Ýbrahim aðabeye. Etraflýca
anlattý. Bu kere hayretten nefesim
kesildi. Ama bu gönlün arýnmasý gibi
ayný dedim saf saf. Gerçekten öyle
dedi Ýbrahim aðabey gülümseyerek.
Bakýn size de anlatayým, hak
vereceksiniz bize.
Þimdi 10-15 kiloluk, çeþitli madenlerin karýþýmýndan meydana gelen,
kaya parçasýna benzer bir külçe
düþünün. Bunun içinde altýn da var.
Ama altýn; gümüþ, bakýr, kalay, sarý,
çinko, v.s, gibi düþük madenlerle
karýþýk bir halde. Bizden istenen ise,
altýný bu düþük madenlerden sýyýrýp saf
halde elde etmek. Ýþte buna altýný arýt-
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mak deniyor. Altýnýn en büyük düþmaný
kurþun. Gel gör ki, altýný diðer düþük
madenlerden ayýrmak için ille de
külçeye kurþun katmak gerekiyor. Týpký
insanýn en büyük düþmaný vesvese
veren olduðu halde, arýnmak için
onunla uðraþmak zorunda, oluþu gibi...
Kurþunla karýþtýrýlmýþ külçe potaya
konuyor ve kýzgýn bir ocakta, erimeye
býrakýlýyor. Nihayet külçe eriyerek
sývýlaþýyor. Kurþun da bu sýcaklýkta
daha fazla tutunamayarak, beraberinde
bakýr, çinko, sarý ve kalayý da alýp,
buharlaþarak uçup gidiyor. Ayný insanýn
vicdan azabýnýn ateþi içinde günahýný
idrak edip, onu gözyaþý olarak dýþarý
atmasý ve pisliklerden temizlenmesi
gibi... Böylece altýn bütün düþük
madenlerden sýyrýlýyor. Yalnýz gümüþ
altýnla beraber kalýyor. O zaman yeni
bir iþlem yapmak gerekiyor. Gümüþle
karýþýk altýn, kezzaplý sudan geçiriliyor.
Her þeyi temizleyen su ve yakýp kavuran kezzap gümüþü de çekip alýyor.
Ve geriye pýrýl pýrýl saf altýn kalýyor.
Hani insan da yýlmadan mücadele
ederek, bir gün vesvese verenin üstünden gelir ya. Ama yine de ince,
gümüþ gibi bir takým tortular kalýr
gönlünde. Ýþte o zaman Yaratan su
döker, aþký ile yakar kavurur da, son
kirleri de temizler götürür. Ve ortada
arýnmýþ, altýnlaþmýþ Tanrý nurunu yansýtan bir gönül kalýr. Ve kim ki, gönlünü
böylesine arýtýr, o artýk önü tutulmaz,
sonu bulunmaz gülyüzlülerden olur.
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Yarýnlarda Onlarýn Gözlerine
Çekinmeden Bakabilecek miyiz
Özenç Kayserilioðlu

Anne ve babalarýn çocuklarýna karþý
her þart altýnda sevgi dolu olduklarýný,
her zaman için onlarýn iyiliðini
istediklerini düþünürüz. Aðýzlarýndan
kaza ile kötü sözler çýktýðýnda bile
aslýnda içlerinden piþman olduklarýný,
kýzgýnlýklarýndan veya çocuklarýný
þýmartmamak için zaman zaman ters
davrandýklarýný varsayarýz. Onlar
fedakârdýrlar, çocuklarýnýn baþarýlarý-

na kendilerininmiþ gibi sevinir,
üzüntülerine onlardan fazla kahrolurlar.
Anne ve babalarýnýn kendi üzerlerinde
yaptýklarý yanlýþlarý çocuklarýna yapmamaya çalýþýr, hep bir adým önde ve
çaðdaþ olmak için uðraþýrlar. Hani Halil
Cibranýn Ermiþ isimli eserinde
Mustafanýn tam giderayak söylediði
sözler, geride býrakacaðý insanlarýn
ondan son birkaç bilgi kýrýntýsý almak
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için sorduklarý sorulara verdiði
cevaplar, bazý kavramlar hakkýnda öne
sürdüðü düþünceleri vardý ya, bu eserin
çocuklarla ilgili bölümü, onu okuyan
her gencin yüksek sesle ve övünçle her
fýrsatta tekrarlayýp unutmadýðý, anne
babanýn çok mecbur kalmadýkça
sözünü etmeyip ancak mahcubiyetle
ve fýsýltýyla üzerinde konuþacaklarý
fikirler içerir:
Ve kucaðýnda bebeðini taþýyan bir
kadýn konuþtu: "Bize çocuklardan
bahset."
Ve o þöyle dedi: "Çocuklarýnýz,
sizin çocuklarýnýz deðildir. Onlar,
Hayat'ýn kendine olan özleminin
oðullarý ve kýzlarýdýr.
Onlar sizin aracýlýðýnýzla oldular,
ama sizden deðil; Ve sizle olsalar da,
size ait deðiller...
Onlara sevginizi verebilirsiniz
ancak, düþüncelerinizi asla; çünkü
onlarýn kendi düþünceleri olacaktýr...
Onlarýn bedenleri için bir yuva
sunabilirsiniz; ama ruhlarý için deðil;
Çünkü onlarýn ruhlarý, sizin rüyalarýnýzda bile ziyaret edemeyeceðiniz
yarýn'ýn evini mesken tutmuþtur,
Onlar gibi olmaya çalýþabilirsiniz;
ama onlarýn sizin gibi olmalarý için
deðil... Çünkü hayat ne geri adým atar,
ne de dünde oyalanýr...
Sizler, yaþayan oklar olarak çocuklarýnýzý ileriye fýrlatan yaylarsýnýz...
Yayý kullanan, sonsuzluðun içindeki hedef noktasýný görür ve bütün
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gücüyle sizi gerer ki, oklarý hýzla
uzaklara eriþebilsin...
Okçunun elleri altýnda sevinçle
eðilin, çünkü o, uçan oklarý olduðu
kadar, sarsýlmaz yaylarý da çok sever...
Bu satýrlarý okuyan anne babalarýn
hemen söylenenleri uygulamaya
çalýþacaklarýný, bunun için kendilerini
aþmaya zorlayacaklarýný zannederiz.
Hemen her konuda yapýldýðý gibi annebaba-çocuk iliþkilerinde de her zaman
genellemelerle fikir yürütürüz. Elbette
anneler babalar melek deðillerdir, zaten
bu dünyada yaþayan hiçbir varlýk melek
olamaz. Onlarýn da duygusal iniþ
çýkýþlarý, duygusal patlamalarý, yaþarken kendi adlarýna boðuþtuklarý
problemleri vardýr. Ama çocuk sahibi
olunca, artýk baþka bir halde olmak
gerektiðini kabul etmelidir insan.
Kutsal bir emaneti, yani bir baþka
insaný üzerine almýþtýr. Ona her þeye
raðmen iyi bakmalý, onu her þeye
raðmen iyi korumalý, varacaðý yere
kadar vardýrmak için yetiþtirmeli,
güçlendirmeli, yüreklendirmeli ve
rüzgâr verip, iyi dileklerle, temennilerle
onu göndermelidir. Bunu yapabilmiþ
anne ve babalara ne mutlu, ne güzel
bir borç ödeme þeklidir bu... Önce
çocuðun kendine, sonra baþkalarýna
hayrý olan bir evlât yetiþtirmek büyük
bir sorumluluktur. Bu sorumluluðun
yeterince yerine getirilebilmesi için
sorunlar varsa onlarýn meydana
vurulmasý, hiçbir þeyin üstünün
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örtülmeden, yok sayýlmadan menfiliklerin, uygunsuz hallerin giderilmeye çalýþýlmasý gerekir. Oysa ana
ve baba olma hali bir tabu gibi, üzerinde fazla ve derinlemesine konuþulmadan, belli kliþeleri doðru kabullenerek hemfikir olduðumuzu düþündüðümüz durumlardan birisidir. Oysa
bazý yaþananlar tahmin edilenden de
fazla farklýlýklar gösterir.
Anne babanýn çocuklarla, çocuklarýn
anne babalarýyla aralarýnda bitmez
tükenmez bir kiþilik mücadelesi, bir
türlü yeniþemedikleri gizli ya da açýk
savaþlarý vardýr. Kimisi kuþak çatýþmasý
adýný verip de iþe felsefi bir boyut eklemeye çalýþsa bile, bu düpedüz egolarýn
çatýþmasýdýr. Anne ya da baba olmakla
insan kendiliðinden birdenbire
egolarýndan arýnamaz. Normal olarak
bu çatýþmadan, itiþ kakýþtan zararlý
çýkan çocuklar olacaktýr. Herkes anne
babalarýn çocuklar için neler yaptýðýný söylerken, bütün þuuraltlarýný, korkularýný, nefretlerini üzerlerine boca
ettiklerini, onlarý iyi yetiþtiriyoruz
derken komplekslerini tatmin etmeye
çalýþtýklarýný, iyi bir gelecek hazýrlarken
kendi yapamadýklarýný onlara yaptýrmaya çalýþtýklarýný hesaba katmaya
yanaþmaz. Okumuþ, kültürlü çevrelerde
bile, egolarý söz konusu olduðunda ana
babalarýn çocuklarýnýn ruhlarýný davranýþlarýyla ve sözleriyle nasýl acýmasýzca kanýrtmaya çalýþtýklarýný,
yarattýklarý þaþkýnlýk, çaresizlik ve

üzüntü ve öfke tablosu karþýsýnda,
onlarý bir þekilde etkilemiþ olmanýn
verdiði memnuniyetle, nasýl zafer
kazanmýþ gibi maðrur bir edayla süzüldüklerini görmüþsünüzdür. Her anne
baba evlâdýný olduðu gibi kabul edip,
onun gözlerinin içinden ruhuna ulaþmaya çalýþarak, onun kim olduðuyla,
gerçekte ne istediði ile ilgileniyor
diyebilir miyiz? Böyle bir yakýn temas
kurup iþi sonuna kadar götürecek
cesaret her ana babada var mýdýr?
Çocuklar büyüseler de, her zaman
küçüktürler, yönetilmeleri gerekir,
bizim patron olduðumuzu unutmamalý
ve baþkalarýnýn yanýnda bizi küçük
düþürmemelidirler diye düþünülür.
Anne babalarýnýn serzeniþlerine,
þikâyetlerine bir son vermek için
çýrpýnýrken ne yapsa onlarý memnun
edemeyen kiþileri görmüþsünüzdür
çevrenizde. Kýzlarýný kýskanan, ona
düþmanlýk besleyen, ondan ölesiye
nefret eden annelerin sayýsý sanýldýðý
kadar az deðildir; keza oðullarýna kötü
davranan babalarýn da. O çocuklar baþkalarýnýn Kim bilir ne yaptý da, annesi
ya da babasý ona böyle davranýyor, ateþ
olmayan yerden duman çýkmaz
diyeceðini tahmin ettikleri için, anne
babalarýný bu denli kýzdýracak, bir türlü
fark edemedikleri çok fena bir suçlarý
olduðunu düþünerek, kývranýp dururlar.
Ýçlerinden bazýlarý zamanla gerçeði anladýklarýnda, yani kendi yanlýþlarýndan deðil, anne ve babasýnýn önünü
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alamadýklarý içlerindeki düþmanlýktan
bunu yaptýklarýný fark ettiklerinde, bu
sefer de anne ve babalarýndan bu denli
nefret ettikleri için suçluluk duyarlar.
Kýzlarýný küçük yaþlardan itibaren
kadýn gibi kullanan erkekler (baba
demeye dilimiz varmýyor), onlarla
ensesi iliþkiye girenler, yani onlarýn
bedenlerinin ve ruhlarýnýn esenliðinden
bu dünyada birinci derecede sorumlu
olduðu halde bunu yapanlar için ne
diyebiliriz. Sayýlarý azdýr mý? Bu
konularla ilgilenen bilim insanlarý,
bunun bilinen vaka sayýsýndan çok daha
fazla yaygýn olduðunu, korkudan ve
utançtan özellikle kýz çocuklarý
tarafýndan gizlendiðini söylüyorlar.
Maðdur erkek çocuklarýnýn sayýsý da
azýmsanamayacak kadar çok. Ýnsan
gerçeði, maalesef bu dünyada böyle
þeyler oluyor demeyelim lütfen.
Dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde bu
durum çocuklarýn cinsel istismarý
adý altýnda hukuken aðýr bir suç olarak
kabul ediliyor.(1) Ülkemizin kanunlarýnda ise cinsel suçlar topluma karþý
iþlenen suçlar baþlýðý altýnda deðerlendirildiði, bireye yönelik suçlar
kapsamýnda deðerlendirilmediði için
çocuklarýn cinsel istismarý tanýnmýyor
ve ensest-fücur (aile içi cinsel iliþki)
suç olarak kabul edilmiyor.
(1) Batýda bu konunun araþtýrmasý 20-25 yýldýr
yapýlmakta olup çocuklarýn cinsel istismarýnýn %89unun
aile içinde meydana geldiði, birinci derecede failin babalar
olduðu, geliþmiþ ülkelerdeki her 4 çocuktan birinin ensest
kurbaný olduðu kanýtlanmýþtýr.

13

Bu fiiliyata ceza verilmediði
yetmezmiþ gibi, tecavüze uðradýktan
sonra evinden kaçmak isteyen çocuk,
bulunup tekrar babasýnýn evine
gönderilmektedir. (2) Ve en acý olaný
ise Türk Ceza Kanunu Tasarýsýnda,
çocuklarýn cinsel istis-marýnda
rýzalarýnýn olabileceði ihti-malinin
d i k k a t e a l ý n m a k i s t e n m e s i d i r.
Hal böyle iken, insan kendi gibi
düþünüp yaþayan yakýn çevresine
bakarak yalnýzca güzel þiirlerle, katýksýz
sevgi dolu olduðunu düþündüðümüz
sözlerle anamýyor anneler gününü,
babalar gününü. Çünkü çoðunluk
dýþarýya bir þey belli etmemeye
çalýþýyor, ama evlerin içinde ne dramlar
yaþanýyor. Dinen ve ahlâken kesinlikle
günah ve yasak olan bu eylemin
ülkemizde hukuken de suç sayýlmasý
gerekmektedir.
Ýnsanlarý, hele çocuklarý incitmeden
yaþamak gerektiðine inananlarýn, akýllarýnýn ve ruhlarýnýn kaldýramayacaðý
bu gibi durumlarda, doðru bulmadýklarý
ama hiç istemeden de olsa sýðýnýp teselli
aradýklarý bir söz vardýr: Ýnsan düþünebilen hayvandýr.
(2) Türkiye' de ensestle ilgili yapýlan araþtýrmalar;
kurbanlarýn yüzde 87'sinin 4-12 yaþ grubundaki kýz
çocuklarý, saldýrganlarýn ise yüzde 45'ini babalar, ikinci
sýrada üvey baba, üvey amca, aðabey, kayýnpeder gibi
akrabalar, üçüncü sýrada da öz dayý, amca ve dedeler, son
sýrada ise aðabeylerin oluþturduðunu göstermektedir.
Bu araþtýrmalara göre, saldýrganlarýn yaþ ortalamasý
28'in üstünde daha çok 40-52 yaþ arasýnda, hepsi okuryazar ve çoðunun sabýkasý bulunmamaktadýr. (Kaynak:
Devlet Bakaný Güldal Akþitin baþkanlýðýnda 21.10.2003
 13.11.2003 tarihlerinde Adalet Komisyonu üyelerinin
yaptýklarý toplantýnýn sonuçlarýndan alýnmýþtýr.

Nelda Bayraktar

Ekmek Fýrýnýnýn Teknesi
Pazartesi akþamlarý bir TV kanalýnda yayýnlanan Ekmek Teknesi adlý
diziyi bilenleriniz vardýr. Dizide maçoluk taslayan erkeklerin, modernleþmenin
nimetlerinden faydalanmaya çalýþýrken bir türlü özgürleþemeyen kadýnlarýn ve
kýzlarýn varlýðýndan geçilmiyor. Dizi baþladýðýndan beri ellerinde tek bir kitap
görmediðimiz için okumadýklarýna kani olduðumuz, kendini yetiþtiremeyen
insanlarýn yaþadýðý bu mahallenin tek bilgesi ve adeta tapýlaný olan Fýrýncý
Nusret, zor kararlarda, iþin içinden çýkýlmayan durumlarda söylediði manalý
sözlerle duruma son noktayý koyarak maneviyatý, ahlâký, mahalleyi, memleketi
kurtarýyor.
Dizi, kaybolan deðerleri insanlara hatýrlatmak vazifesi gördüðüne inandýrmaya
çalýþýyor bizleri. Salt bu yüzden fýrýna borcunu bir türlü ödeyemeyen ailenin
evine gönderilen ekmeðin içinden altýn çýkýyor. Tek diþi kalmýþ medeniyetin
çarklarý arasýnda kaybolmaya yüz tutmuþ olan deðerler, zaman zaman mahallenin
raconu olup çýkýyor. Kýskançlýktan adamlar dövülüyor, aðýzlarý burunlarý
daðýtýlýyor. Aðýr abilerin, maçolarýn olduðu diðer diziler de TV kanallarýnda
diz boyu.
Ekmek Teknesinin maneviyatý koruyan tek patronu Nusret Bey geçenlerde
öyle bir þey yaptý ki erkekler ve kadýnlar ikiye bölündü. Evine kocasýndan ha-
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bersiz kýzýnýn hediyesi olan mini fýrýn alan, eþinin baþýna öyle bir iþ açtý ki diziyi
seyredenleri þaþkýna çevirdi. Çünkü Nusret Bey, erkek adamýn iþi eðer fýrýncýlýk
ise ve kocaman bir fýrýný varsa, evinde asla fýrýný olamaz fikrine saplanmýþtý.
Böylece Ayhan hanýmýn caný gece bir börek çekse veya kýzlar kek istese
yapamayacaktý. Gündüz vakitleri ise yemeklerini fýrýna sokulmayan cinsinden
yapmalýydýlar. Böylece taþ fýrýn sahibi Nusret Bey diziyi seyredenlerin gözü
önünde eþinin mini fýrýnýný en üst kattan aþaðýya yuvarlayarak paramparça etti.
Gelelim diziyi seyredenlere ve diziden sonra ikiye bölünenlere. Bir kýsým
halk (ki bunun çoðunluðunu kadýnlar temsil ediyor) Nusret Beyi haksýz buluyor.
Yaptýðýný insan haklarýna ve daha çok kadýn haklarýna aykýrý buluyor. Erkeklerin
bazýlarý ise Ayhan Hanýmýn yaptýðýný bir saygýsýzlýk olarak addediyor ve Osmanlý
terbiyesine göre formatý çizilen bu dizide senaryo gereði Ayhan hanýmýn evinden
içeriye gizlice aldýðý, mutfaðýna soktuðu, içinde türlü yemekler, tatlýlar ve
çörekler piþirdiði mini fýrýna düþmanlýk besleyerek, en çok da Ayhan hanýmýn:
Bey, bey, herkes kendi fýrýnýný bilsin. Senin tek fýrýnýn var, o da köþe baþýndaki
deyiþine içerliyorlar.
Erkeklerin kayýtsýz, þartsýz, Tanrýnýn onlara biçtiði rol nedeniyle kadýnlar
tarafýndan saygý duyulma ve sevilme arzularý var. Bu saygýnýn hak edilmiþ bir
saygý olmasýndan ziyade her þart altýnda yerine getirilmesini istiyorlar. Bunu
saðlamak için de güçlü ve sert bir erkek portresi çizmeye çalýþýyorlar. Alev
Alatlý bize soruyor: Gördüðünüz güçlü, sert bir erkek mi, yoksa ben yalnýzým
diye aðlayan bir çocuk mu? Alev Alatlýya göre maçoluk olarak gördüðümüz,
aslýnda annesinden kurtulmak isteyen erkeðin ona duyduðu öfkeyi kadýna
yansýtmasý demek oluyor. Türkiyede gerek kýzlarýn gerekse erkek çocuklarýn
anneden bir türlü kopamadýðýný ve yetiþkin bir insan olmadýðýný belirtiyor.
Erkekler ise maço tavýrlý, kadýna deðer vermeyen oluyor ama bunlar aslýnda
anneci ve kadýncý erkekler. Kendi baþýna olmak istemeyen, evini terk edip
gitmeyen bir erkek bundan memnun olmadýðýndan hep sorun çýkarýyor. Bunun
nedeni ise onu dürten erkeksi öðeleri oluyor.
Her aþýrý duygu ve davranýþ gibi maçoluðun da zararlý olduðunu söylüyor
uzmanlar. Ýngiltere de yayýmlanan Erkeðin Saðlýðýisimli kitapta maçoluðun
erkeðin erken ölümüne yol açtýðý iddia ediliyor. Kitabý hazýrlayan Dr.Roger
Kirby Tam bir erkek olduðunu kanýtlamanýn dýþýnda hiçbir kaygýsý bulunmayan
maçolar, hep zoru ve sert olaný seçiyor. Spor yaparken bile yürüyüþ yerine daha
zor olan raftingi seçebiliyor. Doktora gitmeyi bile kadýnca bulabiliyor diyor.
Ýlginç olan nokta maçoluðun kötü taraflarý basýnda uzun süre yer alýnca bazý
erkeklerin kendilerini light maço diye nitelemesi. Bu tarz erkekler ev iþi
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yapabiliyorlar, kendilerine özen gösterebiliyorlar ama geleneksel deðerlere
sahip çýktýklarýný ve Osmanlý olduklarýný yineliyorlar. Kontrolün sonuçta
kendilerinde olmasý gerektiðini ve bir noktaya kadar demokratik olduklarýný
savunuyorlar. Kadýnlarýna fiziksel þiddet uygulamýyorlar ama dilleriyle dövüyorlar.
Baðýrabiliyorlar ve hiddetlenebiliyorlar.
Sen benim kahramanýmsýn!, Ayaklarýnýn turabý olurum, Caným sana
feda, Baþýmýn tacýsýn, Emretmen yeter! tarzýndaki içinde büyük hayranlýðýn
ve sevginin olduðu cümleleri hatýrlayýn. Bunlarý her zaman erkekler kadýnlara
deðil, kadýnlar da erkeklerine söylüyorlar. Yoðun sevgi ve hak edilmiþ hayranlýk,
karþýsýndakine mutlak bir hizmet yapma ihtiyacý doðuruyor çünkü. Bu hizmeti
yaparken de onun boyunduruðu altýna girmiþ gibi hissetmiyor. Bu sözleri
doðuran sevgi ve karþýlýklý duygular ayný kaldýðý sürece ne kadýn ne de erkek
hiçbir þeyin hesabýný tutmuyor. Aralarýndaki özel hukuk, kendine has kurallarýyla
yumuþak, hoþgörülü, saygýlý ve sevecen bir biçimde sürekliliðini koruyor. Taþ
fýrýn sahibi Nusret Beye geri dönersek, dizinin mini fýrýnlý bölümünü yukarýda
paragrafa uygun çektiðimizde Ayhan hanýmýn önceden saygýlý bir biçimde,
eþine haber vermesi, onun da sevgi dolu gözler ve hayranlýk uyandýran sözlerle
neden istemediðini ifade etmesini beklerdik. Sonunda Ayhan haným belki de
Bey, bey sen benim baþýmýn tacýsýn! diyecek, biz de onlarýn arasýndaki bu
özel sevginin ve baðýn hukukunu sorgulamayacaktýk. Ancak yaþam, her zaman
ters giden durumlarda ne yapmamýz gerektiði hususunda bizi sorgular.

Sevgi Dünyasý
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Çýkýntýlar ve Girintiler
Arasýnda Yaþamak
NADÝDE KILIÇ

Günlerce kalemime hükmeden
düþüncelerim ve duygularým beni hep
bu konunun merkezinde yaþatýyor. Acý
ve utanç dediðimiz þey vahþet
arenasýnda kapýþýyorlar. Þeref locasýnda
seyr-ü sefa eyleyen görünmez gücün
(Törenin), hangi bunak kurallarýn
gölgesinde serinlediðini merak
ediyorum.
Ýnsan aklýný ve ruhunu dumura
uðratýp esir alacak kadar yayýldýðý
toplumun temel yapýsýna azgýn bir
kobra gibi oturmuþ... Aðusunu kadýn,
erkek, yaþlý, genç herkesin içine
akýtýyor. Geleceklerini korkunun ve
ecelin soðuk terlerine terk etmelerine,
yine sadece karabasanlarda çýnlayan
kahkahalarýnýn zevkiyle izleyip semiren
bu canavarýn yaþayan kutsallýðýný yýkýp

yok etmenin çaresizliðini mi
yaþýyorum? Bilim çaðý dediðimiz çok
þükür en ücra köylere kadar
televizyonlarýn ve radyolarýn
yayýnlarýný ulaþtýrabildikleri bugünlerde
bir panzehir icat edilmeli, diye
düþünüyorum. Düþünüyorum da,
Binbir Gece Masallarýnda iyilerin
karþýsýna çýkan kötü devler gibi, binbir
görünmez kolu olan Törenin
kötülüðünün kökünü, insanlarýn
akýllarýndan ve gönüllerinden söküp
atmak o kadar kolay mý?
Bir yýlanýn aðusunu yüz yýllar
boyunca artýrýp yok edilemeyecek
büyüklüðe getirmesi gibi, töre de bütün
insanlardaki çaresizlikle yürekleri
daðladý.
En umulmadýk zamanlarda sinsice
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binbir kolunu birilerinin boynuna
dolayarak sýkmasý yetti... Her bir kolu
ile bir yeri, bir insaný esir alýp kendi
bendi yaptý. Kimileyin toplumun en
saygýn insaný vasýtasýyla hüküm sürdü.
Kimileyin mahalle kadýnlarýnýn saçak
altý sohbetlerinden, dedikodularýndan
beslendi... Her yerde, her þekilde
çoðunluða boyun eðdiren, içini
korkuyla ürperten, saygýya benzer bir
saygýnlýk kazandý.
Bir ayrýk otunun gövdesine
dolandýðý aðaçtan beslenip, onu
kurutmasý gibi, güçlendikçe yaþamýn
güzelliðini ve tazeliðini soluyup
kurutur. Bu nedenle toplumda sinsice
her zaman, her biçimde ve halde
zehirini akýtýp, toplumu temelinden
sarsarak çökmesine sebep olur. Böyle
bir toplumda, insan bebeklikten beri
onun görünmez varlýðýnýn tedirginliðini
yüreðinde hissederek yaþayýp yaþlanýr.
Kiþi (Törenin) çocukluðundan beri bu
görünmez gücün çevresindekilerde
yarattýðý vahþeti gözlemleyerek kadûk
bir bilince esir düþer. Etrafýndakiler,
sanki Kurban Bayramýnda Yaratana
akýtýlan mübarek kaný (!) akýtýr gibi,
bu güce sevdiklerinin kanlarýný helâl
kýlarlar. Ya da onun Törenin halis neferi
gibi, en yakýnlarýnýn kanýný akýtýrken,
adaðýný yerine getiren insanlarýn
teslimiyeti içinde gönül rahatlýðýna
eriþirler. Çocuk dikkatiyle olup biten
her þey, istisnasýz, bilincine yerleþir.
Gün geçtikçe gözleriyle süzdüðü kadûk
hayatý, hiçbir itiraza yer vermeyen
mübarek bir emir (!) gibi kabullenir.
Çünkü asýrlar boyu insanlara vahþetini

salan güç, dünyanýn en mukaddes
hasletinin, namusunun bayraktarlýðýný
üstlenerek ortaya çýkmaktadýr.
Namusun lügat anlamý, insanýn
ahlâk kurallarýna karþý beslediði
baðlýlýk duygusudur. Ahlâk kurallarý,
bir toplumda insanlarýn uymak zorunda
kaldýðý davranýþ kurallarý olarak
düþünülmektedir. Ahlâk kurallarýnýn
geniþ kitlelerce benimsenmesi ve
yaþatýlmasýnda en büyük etken,
topluma verdiði huzur ve güvendir.
Kiþinin toplumdaki varlýðý ve özlük
haklarýnýn bilinmesi ve korunarak
güvence altýna alýnmasýdýr.
Kiþinin özlük haklarý tabii ki,
hukukun düzenlediði kanunlarla
korunmaktadýr. Ancak toplum
bütünlüðünü saðlayan en önemli etken,
gelenek göreneklerle de ortaya çýkan
ahlâk kurallarýdýr. Daha doðrusu
toplumsal huzur ve güven, namuslu
insanlarýn yaþama etkin biçimde
katýlmasýyla mümkün olmaktadýr. Bu,
kanun koyucunun zafiyetinden çok
daha önemlidir. Çünkü toplumsal
geleneðin, evrensel deðerlere inanan
gelecek nesillerin oluþturulmasý, gerçek
anlamda namus kavramýný özümsemiþ
insanlar sayesindedir. Bugün ve
gelecek, hüsran ve acý içinde kangren
olmuþ bir halde toplumsal kurallar
içinde sýkýþmýþsa, o toplumun namus
kurallarý, çaðýn gerçekleri ve zamanýn
ilerlemesiyle miyadýný doldurmuþ olsa
bile, geniþ halk kitleleri üstünde vahþeti
en üst dozda yaþatabilir. Burada
yaþanan dehþetin vebali, o toplumun
eskimiþ namus kurallarýný hâlâ semer
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gibi sýrtýnda taþýyan namus timsali
insanlara birer yafta gibi yapýþýr kalýr.
Baðlandýklarý namus kurallarýnýn
toplumu kökünden sarstýðýný
anlayamayacak bir idrak donukluðu
içindedirler. Bu öyle bir donukluktur
ki, toplumsal varsýllýðýna leke
düþürmemek, ahlák kurallarýna ters
düþmemek pahasýna, kiþiyi kendi
insanlýðýndan vaz geçirir. Namus
kirinden kurtulayým derken, cana
kasteden bir katil olup çýkar. Namusunu
sahiplenmek!... Kanunlar karþýsýnda
suçlu görülmek!.. Bu ikilem karþýsýnda
kala kalýr. O sadece köylüsünün,
kentlisinin yanýnda baþýný dik tutmak,
yine kahvehanede tesbihini
þakýrdatarak oturmak için, elini kana
bulamýþtýr.Oysa bu kan, aile þerefini,
haysiyetini, onurunu koruyacaktý.
Namus bunu emrediyordu, töre böyle
buyuruyordu.
Evet! Töre sanki Güneydoðu ve
Doðu Anadolu þehirlerinin hiç
tahtýndan inmeyen yarý tanrýsý gibi,
gücüne güç katýyor. Orada, yýllarca
yüksek daðlarýn içine sýkýþmýþ kuru
yaþamlarýn, ölü býraktýðý duygularýn
dumura uðramýþ bilinçlerini
canlandýran, korkunun çemberinde
insanlarý birleþtiren, ayakta tutan tek
itici güç olarak duruyor.
Orada, daðlarýn arasýnda töre
bekçiliðine seçilmiþ doðan tüm erkek
çocuklar... Erkek çocuklar zor, zor
olduðu kadar kutsal (!) bir göreve
seçilmiþ olmalarýnýn karþýlýðýný kat be
kat alýyorlardý. Herkesten toplumsal
bir itibar, sonsuz bir saygý ve kayýtsýz
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þartsýz bir itaat görüyorlardý. Bu, ancak
tanrýsal bir icazete mazhar olmuþ
insanlarýn hak ettiði türdendi. Öyle ki,
erkekler daha kundakta iken, bu sýnýrsýz
saygýnýn ve hayranlýðýn etkisi altýna
giriyorlardý. Çünkü analar çocuklarýnýn
pipisini hayranlýkla öpüp koklamadan
bezleyemiyorlardý. Bu, içten gelen,
engelleyemedikleri bir sevgi
gösterisiydi. Sanki saygý ve sevgiyle
baðlandýklarý þýhlarýnýn eteðini, ellerini,
öptükleri zamanki gibi, törensel bir
huþu içinde çocuklarýnýn erkeklik
organýna sarýlýyorlardý. Erkek, o yüksek
daðlarýn, sýcak rüzgârlarýn, kuru,
verimsiz topraklarýn arasýnda,
omuzlarýna abanan yükten bihaber,
cennet bekçisi melekler kadar mutlu
ve hür yaþýyordu. Hattâ toplumun tek
hakimi olma rolüne gün be gün kendisi
de sahip çýkýyordu. Sahip çýktýðý,
gücünü fark ettiði bir þey daha vardý:
Bebekliðinden beri, anasýnýn bile
bilinçsizce hayranlýk duyduðu, ona
erkekliðini kazandýran organý.
Binlerce yýl öncesinden gelen bu
hayranlýk, bir zamanlar ayný toprak
üstünde yaþamýþ, parlak medeniyetler
kurmuþ insanlarýn, Asurlular ýn,
Urartulularýn da dayanak noktasý
olmuþtu. Bereketin özü, hayatýn,
canlýlýðýn kökü olarak kabul edilmiþ,
inanç sistemlerinin temel dayanaðý
olmuþtu. Ancak o devirlerdeki
insanlarýn yaþam þartlarý ve çaðýn
gerçekleri, bu inanç sistemini doðrular
nitelikteydi. Henüz hiçbir teknik
donanýmýn olmadýðý, taþýn tek alet
olarak kullanýldýðý o zamanlarda,
(Devamý 44.üncü sayfada)
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (13)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz

"Aþk, üç harf, beþ nokta...
(1) "eski dilde idi, güncel yeni dilde: "SEVGÝ, TEK nokta, BEÞ
harf..." TEK olana ulaþtýran, beþ basamak ve sonuncu mertebe...

Sevgi Dünyasý
Sizlerle yola çýkýp, musiki ses ve
renklerle dost olduðumuz dolu dolu
bir yýlý tamamladýk. Aldýðým bilgileri
sizlerle paylaþtýkça, yeni bilgilere kanal
olduðumu büyük bir memnuniyet
içinde gözlemekteyim.
Ezelden beri hazýrlanmýþ hayýr
yollarýnda yürüyüp olgunlaþmaktayýz.
Aslýnda tek çâre ve tek yolun "teslim
olmak" olduðunu ve inanýp teslim
olanlarýn "yollarý çizilenlerden"
olduðunu biliyoruz ve o incecik düz
yolda yürümeye tâlibiz...
Hep o yolda yürürken beyaz, sarý,
kýrmýzý ve ebrûli güllere benzettiðim
gülyüzlülere rastlayacaðýmýzý düþünürüm... O güzel yolda elele tutunup
"Birlik" olabilmek için birbirimizi
beklediðimizi ve gönüllerimizin
"Gerçek Sevgi" ile dolu olduðunu.
Yolda olup inananlarýn gönlüne
inanç katmak için döktüðün berrak
sularla birlikte akmak için.
Ve elbette ki: Ellerimiz!..
"...Sizi iki elimle topraktan yarattým,
size Ruh'umdan üfleyerek can verdim.
Bütün yaratýklardan üstün ve onurlu
olabilmeniz için size, iki EL ve bir
AKIL verdim..." demiþtin...
Ellerimiz, hep hayýr için çalýþan,
kendimize ve tüm insan kardeþlerimize
yardým için durmayan, duramayan;
sonra her nefesimizde O'nu hatýrlayýp,
O'na DUA için açýlan ellerimiz...
Aklýmýzla gönlümüzü, ikisini bir
ettiðimizde, o hiçbir yaratýkta bulunmayan, hayýr için hayýrda olan iki elimizin imkânsýzý bile baþarabileceðini
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düþündüm.
Düþündüm ki ikisini bir ettikten
sonra, ayaklarýmýzýn da saðlam basmasýný bilip, o güzel yolda, yol almasýný, "Varmak" için...
Bizler o sevgi yolundan gideceðiz
GERÇEÐÝ bulmaya ve o yolun bizi
Sevgi'ye ve sevgi ile gözlerimizi kamaþtýran aydýnlýða götüreceðini biliyoruz ve inanýyoruz!
Bu ay gönlüm coþtu, ben, sen ve o;
biz, siz ve onlar birlikte olduðumuzda,
sevgi enerjisinin birleþtirici etkisiyle.
Kadim kutsal bilgiler veren bir
kitapta gözyaþlarýmý tutamadan
okuduðum, gönül titreten, huzur,
cesaret, ve güç veren þiirsel uyarýnýn
küçük bir kýsmýný zikir usûlünde bir
tedavi tableti olarak besteledim,
hepimizin hayrýna...
Özellikle Çarþamba günleri okumanýzý veya dinlemenizi sevgiyle
öneririm. (Aslýnda her Çarþamba günü
O'na yönelip gönüllerimizi dinlendirebilsek!..)
Bu tablet, sonsuzluk (gideceðimiz
yol) ve yer çekiminden kurtulma duygusu verir. Dinlediðinizde yaratýcýlýk
duygusunun ve ilhâmýn geldiðini
hissedersiniz: Yalnýz hayrý dilemeliyiz.
Hayýr için olmasýný istediðimiz her
þeyin, eðer hayýrla istemeyi biliyorsak,
mutlaka olacaðý bilincindeyiz...
Huzur ve Sevgi verecek tedavi edici
bu tablet'in kendim uyarladýðým
sözlerini veriyorum; okunacak,
bilinecek, uygulanarak çevremize
örnek olacaðýmýz kutsal öneriler...

22

Sevgi Dünyasý

Sevgi Dünyasý
Güzellikleri, dostluðu, birliði,
sevgiyi ve barýþý birlikte ve beraber
yaþamak ve gönülden paylaþmak,
birbirimizin gönüllerini asla kýrmamak,
olgunluk sýnavlarýmýzý en üstün
baþarýlarla vermek, evrenimizin en
güzel renkleri, sesleri, muhteþem
sessizliði ve muhteþem armonisi,
musikisi ile tekâmül etmek için saðlýk
ve hayýr dolu gelecekler, yüzümüz
O'na doðru, gönüllerimizde inancýn
ateþi, dudaklarýmýzda mutluluk tebessümü, güzel gözlerimizde alçakgönüllülük saygýsý ile dolu gerçek sevgi,
ellerimizin ve
aklýmýzýn kýymetini
bilerek ve aklýmýzla
gönlümüzü bir
ederek, ellerimiz
birlik ve sevgiyle kenetlenmiþ hep el ele
olsun.
Ne olur güler yüz,
tatlý dil hepimizden
uzak olmasýn. Yalnýz
hayrý dileyelim
lütfen. Hayýr için,
olmasýný istediðimiz
her þey, eðer hayýrla
istemeyi biliyorsak,
mutlaka olacaktýr!..
Ne olur, bir kere
daha deneyelim,
lütfen.
(1) Aþk kelimesi
Arap harfleri ile
AY N - Þ I N - K A F
þeklinde yazýlýr ve
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Þýn'ýn üzerinde üç nokta, Kaf'ýn
üzerinde iki nokta vardýr. Nasýl bir
manâsý vardýr bilemem. Mevlâna,
"Kâinat üç harf beþ nokta üzerine
kuruludur." demiþ! Evet, Evren sevgi
üzerine kurulmuþtur ama insanýn
sevmeyi ve kendini sevdirmeyi
öðrenmesi lâzým! Onun için "Sevgi
TEK nokta BEÞ Harftir." deyimini
daha doðru buluyorum: TEK olana
ulaþmak için tekâmül yolunun
(Yükselmenin Beþ Basamaðýnýn)
Beþinci basamaðýna ulaþmak... Tüm
insanlara nasip olsun...

Sevgi Dünyasý
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ÝNTERNETTEN ÖYKÜLER

ARKATAÞ
Orta Asya'da, savaþýn ok ve yay ile
yapýldýðý dönemlerde Türk savaþçýlar,
arkalarýndan gelebilecek bir saldýrýyý
önlemek için, sýrtlarýný önceden bu
amaçla hazýrlanmýþ bir TAÞ'a
dayarlardý.
Bu taþ, "ARKA-TAÞ" veya
Azerbaycan'daki telâffuzuyla "ARKADAÞ" olarak adlandýrýlýrdý. Dostluk
kavramýnýn zaman içinde, insanýn
arkasýný yaslayabileceði ve kendisini
olabilecek kötülüklerden koruyacaðý
fikri ile özdeþleþtirilmesi sonucu
"arkadaþ" kelimesi "dost" anlamýnda
Türkçedeki yerini buldu. Sýrtýnýz
"arka-taþ"sýz kalmasýn...

ÝNTERNETTEN ÖYKÜLER

FARKINA VARMAK
Bir kýz kardeþin deðerinin farkýna
varmak için, bunu, kýz kardeþi olmayan
birisine sorun.
On yýlýn ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, yeni
boþanmýþ olan bir çifte sorun.
Dört yýlýn ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, yeni mezun
olmuþ birisine sorun.
Bir yýlýn ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, son
sýnavýnda baþarýsýz olmuþ bir öðrenciye
sorun.
Dokuz ayýn ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, henüz
doðum yapmýþ olan bir anneye sorun.
Bir ayýn ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, prematüre
doðum yapmýþ olan bir anneye sorun.
Bir haftanýn ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, haftalýk
çýkan bir derginin editörüne sorun.
Bir saatin ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, birbirine
kavuþmak için bekleyen aþýklara sorun.
Bir dakikanýn ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, trenini,
otobüsünü veya uçaðýný kaçýran birisine
sorun.
Bir saniyenin ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu, kazadan
kurtulmuþ olan birisine sorun.
Bir milisaniyenin ne demek
olduðunun farkýna varmak için, bunu,
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Olimpiyatlarda Gümüþ Madalya
kazanmýþ olan birisine sorun.
Bir arkadaþýn ne demek olduðunun
farkýna varmak için, bunu arkadaþýný
kaybetmiþ birine sorun.
Zaman hiç kimseyi beklemez. Sahip
olduðunuz her anýn deðerini bilin.

baþka bir hastam da olmadýðý için
yarasý ile ben meþgul oldum. Tetkik
ettiðimde yaranýn çok güzel iyileþtiðini
görünce doktorlardan birisine bantlarý
açmasýný ve yeniden sarmasýný
söyledim. Yaranýn tedavisi esnasýnda
konuþmaya baþladýk. Bu kadar acelesi
olduðuna göre acaba bu sabah bir
doktorla mý randevusu olduðunu
sordum.
Bana hayýr diye cevap verdi. Bakýmevine gidip eþi ile kahvaltý etmek için
acelesi olduðunu söyledi. O zaman
eþinin sýhhatinin nasýl olduðunu
sordum.
Bana orada uzun bir süredir
kaldýðýný ve Alzheimer hastalýðýnýn bir
kurbaný olduðunu nakletti. Konuþurken
yarasýný da sarmýþ bulundum ve karýsý
onu beklerken biraz da geç kalmýþ
olmasýndan dolayý acaba eþiniz endiþe
duyar mý dedim. Bana beþ seneden beri
onun kim olduðunu bile
bilmediðini ve kendisini
tanýmadýðýný söyledi.
Þaþýrmýþtým. "Sizi
tanýmadýðý halde yine de
her sabah onu görmeye
mi gidiyorsunuz?"diye
sordum. Elimi okþayarak
gülümsedi:
"O beni tanýmýyor
ama ben hâlen onun kim
olduðunu biliyorum"
dedi.

ÝÞTE SEVGÝ
Oldukça yoðun bir sabah. Tahminen
saat 8:30 da seksenlerinde, yaþlý bir
adam baþparmaðýndaki dikiþleri
aldýrmak üzere içeri girdi. Çok acelesi
olduðunu söyledi, zira saat tam 9:00
da bir randevusu varmýþ. Onun canlý
titreþimlerini hissettim adeta ve
kendisine oturmasýný söyledim.
Çünkü tedavisinin bitmesi ve onun
birisini görmesi en azýndan bir saat
sürerdi. Saatine baktýðýný görünce,
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan
Geçen ay ruh dünyasýndaki varlýklar arasýnda oynanan eðlenceli oyunlardan bahis ederek,
bu dünyanýn bazýlarýnýn algýladýðý gibi sert, disiplini fazla, eðlencesiz bir yer olmadýðýný
vurgulamýþtýk. Olay 53ten de öðrendiðimiz gibi ruhlarýn bazýlarý eðlenceli oyunlardan
hoþlanýrken diðerleri de sessiz ve izole bir ortamda bulunmayý ve buralarda tefekküre
dalmayý seviyorlardý. Onlarýn bu izole durumunu her varlýk saygýyla karþýlamaktaydý
çünkü bu durum, eðitimleri nedeniyle genellikle diðer enerji formlarýyla ilgilenmeleri
gereken ruhlar için söz konusu olmaktaydý.
Kurallarý sýký olmayan bu oyunlarý oynayanlar arasýnda belli bir rekabet olmasýna raðmen,
dünyadakine benzer bir duygusal saldýrganlýk da görülmemekteydi. Ruhsal oyunlar,
birinin kazanmasý diðerinin de kaybetmesi üzerine kurulmuyor ve gayretli bir þekilde
ancak tasasýzca oynanýyordu. Oyunlar vasýtasýyla ruhlar, enerji hareketlerini, grup içindeki
düþünce iletiþimini ve el çabukluðunu tecrübe ediyorlardý.
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ÝLERLEYEN VE
YÜKSELEN RUHLAR
Mezuniyet
Her ruh için ana grubundan
ayrýlacaðý ve baþka bir yere gideceði
bir zaman vardýr. Olay 54de anlatýlanlar, binlerce yýl dünyaya gelip
gittikten sonra üçüncü kademeye
yükselen bir ruhun hikâyesidir. Þimdiki
hayatýnda öðrenme özürlü çocuklara
öðretmenlik yapan sujemin aþaðýda
anlatacaklarý belki size de tanýdýk
gelecektir.
OLAY 54
D r. N : K o n s ü l ü n h u z u r u n a
çýkmaktan dolayý oldukça mutlu ve
coþkulu olduðun belli oluyor.
S: Evet, bedenimin üzerindeki son
zýrhý da sýyýrmýþ durumdayým.
Dr.N: Beden zýrhý?
S: Evet, incinmeme engel olan ve
beni koruyan zýrh. Ýnsanlara güvenmek
ve kendi kýzgýnlýklarýndan dolayý beni
inciten insanlara karþý gönlümü
açabilmek için asýrlar harcadým.
Bu benim en son mücadelemdi.
Dr.N: Neden senin için bu denli zor
oldu?
S: Ruhsal gücümden ziyade
duygularýmla özdeþleþmiþtim de ondan.
Bu da, benden daha güçlü ve bilgili
olduklarýný algýladýðým kiþilerle olan
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iliþkilerimde kendimden þüphe etmeme
neden olmuþtu. Aslýnda onlar o kadar
da güçlü deðillerdi.
Dr.N: Son mücadelen kendi
kimliðinle ilgili olduysa eðer, kendini
þu anda nasýl görüyorsun?
S: Istýrap ve acýlardan oluþan
uçurumun üstüne çiçeklerden örülmüþ
bir ip gerdim. Þimdi gereksiz yere
enerjimi harcamýyorum. Fiziksel ve
ruhsal sýkýntýlar insanýn kendini nasýl
tanýmladýðýyla ilgilidir. Son bin yýl
içindeki dünya yaþamlarýmda, en ters
durumlarda bile kimliðimi elde etme
hususunda geliþtim. Artýk bu konuda
kimsenin beni geçemeyeceðini düþünüyor ve bununla onur duyuyorum. Ve
bundan sonra da bunu elde etmek için
bir beden zýrhýna ihtiyaç duyabileceðimi de zannetmiyorum.
Dr. N: Kendini tanýmlamanla alâkalý
olan olumlu eylemlerin hususunda
konsül heyeti ne düþünüyor?
S: Bu zor sýnavý geçmiþ olmamdan
ve pek çok yaþamýmdaki zor ve ters
þartlarýn, kendimle ilgili vizyonumun
üstünde baský kurmamasýndan dolayý
memnunlar. Gayret ve sabýr göstererek,
en yüksek potansiyelimi gerçekleþtirmiþ olmam da hoþnutlar.
Dr.N: Dünyada neden bu kadar çok
çektiniz?
S: Ateþin içinden geçip de güçlenmezsem baþkalarýna nasýl öðretebilirim?
Dr.N: O halde... (Sujem, o anda sö-
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zümü keserek baþka bir þey söylüyor!)
S: Aa... Bana bir sürprizleri varmýþ.
Çok MUTLUYUM!
Not: Sujem birdenbire mutluluk
gözyaþlarýna boðuldu. Bir kutu mendili
ona uzatarak konuþmamýza devam
ettim.
Dr.N: Biraz daha ilerleyip bu
sürprizin ne olduðunu anlatabilir misin?
S: Bu bir mezuniyet! Bir tapýnakta
toplanýyoruz. Rehberim Aru da burada
ve konsül heyetinde. Her yerden gelen
öðretmenler ve öðrenciler burada
toplanýyor.
Dr.N: Bunu biraz daha detaylý
anlatabilir misin? Kaç tane öðretmen
ve öðrenci var?
S: On iki öðretmen ve kýrk kadar
öðrenci var.
Dr.N: Bu öðrencilerin çoðu senin
ana grubundan mý?
S: Ayný gruptan olan üç kiþiyiz.
Diðer öðrenciler farklý gruplardan hazýr
olmuþ olanlar. Onlarý tanýmýyorum.
Dr.N: Sanki tereddüt ediyor gibisin.
Grubunun diðer üyeleri neredeler?
S: (piþmanlýk içinde) onlar henüz
hazýr deðiller.
Dr.N: Çevrende bulunan öðrencilerin temel renkleri hangisi?
S: Parlak bir sarý. Her birimizin
burada toplanabilmek için kaç ömür
verdiðimizi tahmin dahi edemezsin.
Dr.N: Belki biliyorumdur. Orada

neler olduðunu biraz anlatabilir misin?
S: (Derin bir nefes alýyor) Herkes
bir festival havasý içersinde. Sanki bir
partiden çýkýyorlar. Ben önde oturacaðým. Aru bana uzaktan gülümsüyor.
Benimle onur duyduðunu belli ediyor.
Öðretmenlerimiz, gösterdiðimiz gayretin ne kadar çok olduðu hususunda
konuþuyorlar. Sonra da isimlerimiz
okunuyor.
Dr.N: Tek tek mi okunuyor?
S: Evet. Ýsmimi iþitiyorum. Iri...
Öne doðru süzülüyorum ve üzerinde
ismim yazýlý olan diplomamý alýyorum.
Dr.N: Bu diplomanýn üzerinde baþka
neler yazýyor?
S: Bu özel bir þey. Baþardýðým
þeyleri ve zorluklarý nasýl yendiðimi
yazýyor.
Dr.N: O halde bu, diplomadan da
öte bir þey. Yaptýðýn çalýþmalarla ilgili
bir takdirname gibi bir þey.
S: Evet
Dr.N: Herkes, kep takýp, cüppe mi
giymiþ?
S: Hayýr! (gülümsüyor) Galiba
benimle dalga geçiyorsunuz.
Dr.N: Evet, belki de biraz öyle.
Þimdi, seremonilerden sonra neler
olduðunu anlatabilir misin Iri?
S: Bize verilen yeni ödevlerimizle
ilgili toplanýp, konuþuyoruz. Uzmanlýk
alanýmda bulunan varlýklarla tanýþma
fýrsatý buluyorum. Bundan sonra yeni
sýnýflarýmýzda toplanacaðýnýz.
Dr.N: Ýlk ödeviniz hangisi?
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S: Genç ruhlarý eðiteceðim. Fidelerinden itibaren çiçekleri yetiþtirmekten
sorumlu olmak gibi bir þey. Onlarý
yumuþaklýk ve anlayýþla beslemek
gerekir.
Dr.N: Bu ruhlar nereden geliyorlar?
S: (Duraksýyor) Ýlâhi yumurtadan
geliyorlar. Yaratýlýþýn rahminden. Ýpek
ipliðinin yumaðýndan bir tele benziyorlar. Önce onlarla ilgilenen ana
okulu annelerine sonra da bize teslim
ediliyorlar. Heyecan verici bir iþ.
Üzerimize aldýðýmýz sorumluluk da, o
denli zor.
ORTA KADEMELERE
ÝLERLEMEK
Üçüncü kademeye geçiþ yapan
sujelerde, bir miktar karýþýklýk duygusuna tanýk olurum. Hipnoz esnasýndayken her suje, sahneleri zihninde
hemen canlandýrýp bunlarý spiritüel
yaþamýnýn çerçevesine monte edemez.
Hipnoz operatörünün görevi, bu
nedenle oldukça yavaþ ilerleyip, sujenin
zihnindekileri açmasýna yardýmcý
olmaktýr. Grubundan ayrýlma zamaný
gelmiþ, ancak henüz kopamamýþ olan
bir sujem bir keresinde þöyle demiþti:
Ailemden koparýlýyormuþum gibi
hissediyorum. Daha önce birlikte hiç
çalýþmadýðým ruhlar var çevremde.
Ruhun, bundan önce hep birlikte
olduðu ana grubu onun zihninden hiç
çýkmaz. Arkadaþlarýyla olan baðlarýný
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asla kaybetmezler. Ne de olsa yüzlerce
enkarnasyonda birlikte olmuþ ruhlardýr.
50 bin yýldýr ayný grupta olan ruhlar
biliyorum. Üçüncü kademeye geçmenin kolay bir iþ olmadýðý, buraya
geçenlerin sayýsýnýn çok az olmasýndan
bellidir. Ancak bu kademeye geçtikten
sonra da ruhlarýn daha da hýzlandýklarý
bir gerçektir çünkü bunlar, yükselme
ve tekâmül yollarýnda farklý beceriler
ortaya koymaya baþlarlar. Eðlence ve
sosyalleþmeyle daha az ilgilenen ruhlar,
genellikle kozmik bilince katkýda
bulunmak için belli beceriler üzerinde
ustalaþmak için yoðunlaþmaktadýrlar.
Üçüncü kademeye geçen ruhlarda
belirgin bir davranýþ deðiþikliði
gözlemlenmektedir. Ýlerleyen ruhlar
daha önceden öðrendiklerini bir kenara
atmadan yeni öðrendiklerinin ve
mükemmel olabilmek için yapmalarý
gerekenlerin büyüsüne kaptýrýrlar
kendilerini. Dördüncü kademeye doðru
yaklaþtýklarýnda geçiþ dönemi
tamamlanmýþ olur.
Tek bir sýnýfa baðlý olmadýklarýný
anlarlar. Eski arkadaþlarý da neler olup
bittiðinin farkýndadýrlar ama bu konu
hakkýnda fazla sorgulama yapmazlar.
Bir ruhun belli bir konuda uzmanlaþmasý için yetenek, geçmiþ deneyimleri
ve þahsi arzusu büyük rol oynar. Ruhlar
orta kademeye doðru yükseldiklerinde
bir çeþit lonca veya özel cemiyet
oluþumu içine girerler. Ancak bu, Orta
Çaðdaki Gizemcilik okullarý oluþumu
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gibi bir þey deðildir çünkü bu tarz
gruplar oldukça gizli ve sadece üyelere
açýktý. Gizlilik ve özellik, seçilmiþ
ruhlara ait olmasý gereken özelliklerdir
ancak bu asla bir seçkinlik iþareti
deðildir.
Belli görevler ve uzmanlýklar için
bir araya getirilmiþ olan ruhlar ilk baþta
birbirlerine sýkýca baðlý deðillerdir.
Bunlar baðýmsýz çalýþma gruplarý
gibidirler. Eðitim periyodik olarak
uzman öðretmenler tarafýndan yavaþ
yavaþ verilir. Verilen ödevleri ne derece
yerine getirdikleriyle doðru orantýlý
olarak eðitim hýzlandýrýlarak daha zor
hale getirilir. Ýlk baþlarda ayrýldýklarý
ana gruplarýndaki rehberleri de onlarla
birlikte olurlar. Baðýmsýz çalýþma
gitgide daha da önemli hale gelir.
Uzmanlýk dallarý daha önceki bölümlerde de anlatýldýðý gibi þunlardýr:
Rüya Üstadlarý, Kayýp Ruhlarýn
Kurtarýcýlarý, Nötrlüðü Koruyanlar,
Restorasyon Üstadlarý, Anneler, Arþivci
Ruhlar, Hayvanlardan Sorumlu Ruhlar,
Müzik Direktörleri.
Bu bölümde ruh uzmanlýklarý için
daha ileri örnekler de vereceðim.
Sanýrým bu satýrlarý okurken kendinize
hangilerinin uyduðunu daha iyi tespit
edebilirsiniz.
Konsül heyetinde bulunan varlýklar
çeþitli uzmanlýk dallarýndan gelmiþ
ruhlardýr. Rehberlerin aralarýnda da
kademe farklýlýklarý bulunabilmektedir.
Tüm ruhlarýn nihai amacý birer

öðretmen veya rehber olmak deðildir.
Belli bir konuda uzmanlaþmak mutlaka
öðretmen olmayý gerektirmemektedir.
(Gelecek ay. Uzmanlýk konusuna
devam edeceðiz.)
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Çift Bedenlenme Nedir?
Materyalizasyon olayýnda nasýl ki
bir fizik medyumun bedeninden çýkan
ektoplazma baþka bir beden haline
gelebiliyorsa, bazý fizik medyumlar,
ektoplazmalarýna kendi bedeninin
aynýsýný yaptýrabilirler. Bu ikinci beden,
birincisinin benzeri veya kopyasý deðil,
her þeyi ile aynýsýdýr. Bir insanýn ayný
anda iki ayrý yerde görünmesi þeklinde tezahür eden bu olayýn ilmi adý dedublemandýr. Bir bedensiz varlýðýn

etkisiyle meydana gelen materyalizasyondan farký, oluþan ikinci bedenin
tamamen medyumun kontrolünde, ona
ait olmasýdýr.
Seyrek görülen bu ilgi çekici ve
önemli olay, çoðunlukla þahsýn iradesi
ve bilgisi dýþýnda meydana gelir; ikinci
bedenin, birincisinden çok uzakta
göründüðü de olmuþtur. Göründüðü
yerde aktifken, esas beden dalgýnlýk
ve uyku haline geçer. Ýkinci bedenin
(Sevgi Dünyasý Cilt 27 den)
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yaþadýklarýndan ve algýladýklarýndan
kiþi þuurunda olmasa bile ruhu haberdar olur; birinci beden uyku halinde
olduðundan, ikincinin yaþadýklarýný
rüyasýnda gördüðünü zanneder. Oysa
o uykudayken onun rüya dediði olayý,
ikinci bedeni, tanýdýðý veya tanýmadýðý
uyanýk ve þuurlu insanlar arasýnda
aynen yaþamaktadýr.
Çift bedenlenme çoðunlukla kendiliðinden meydana gelen ruhsal bir
olaysa da, bazý araþtýrmacýlar, deneysel
olarak manyetik hipnozun somnambül
safhasýnýn en derin aþamasýnda gerçekleþebildiðine de tanýk olmuþlardýr.
Aþaðýda bahsedilen örneklerden ilk
ikisi, Dr. Bedri Ruhselmanýn Ruh ve
Kâinat isimli kitabýndan, birbirinden
ilginç örnekler arasýndan alýnmýþtýr.
Sonuncusu ise benim çok yakýndan
tanýdýðým iki insanýn anlattýðý bir
olaydýr.
Baþ rahip olan Alphonse de Liguri
21 Eylül sabahý kilisede ibadetini
tamamladýktan sonra evine gelip bir
kanepeye uzanýyor ve o gün, o gece ve
ertesi gün geç vakte kadar, öylece uyuyor. Günün sonunda yapýlacak önemli
bir dini merasimi onun yönetmesi
gerektiði için, bu duruma þaþmalarýna
raðmen, onun bir vecd halinde olduðunu düþündüklerinden uyandýrmaya
cesaret edemeyen yakýnlarý, sonuna
doðru iyice telâþlanarak, rahibin aslýnda
din adamý olmayan erkek kardeþine
onun elbiselerini giydirip töreni

yönetmesi için ikna etmeye çalýþýrlarken, rahip uyanýyor ve kardeþinin
niçin kendisinin elbiselerini giymiþ
olduðunu, evindeki bu kalabalýðýn ve
telâþýn sebebini soruyor. Ona iki gün
ve bir gece boyunca bir ölü gibi
uyudun diyorlar. Evet diyor baþ
rahip Ama ben burada uyuduðum süre
içinde, henüz sizler bilmiyorsunuz,
Papanýn Romadaki cenaze törenine
katýldým diyor. Orada bulunanlar
rahibin rüya görmüþ olduðunu
düþünüyorlar ama, iþin içinde Papa
olduðu için, haberi hýzla yayýlýyor.
Olayýn peþinden Papa 14. Clemannýn
22 Eylülde öldüðü haberi resmen ilan
ediliyor. Romadan gelen resmi tamimde ise þunlar yazmakta: Cenaze
merasimine baþ rahiplerden birçoðu
iþtirak etmiþtir. Fakat bir mucize olarak
kendisi halihazýrda çok uzakta bulunan
muhterem Alphonse de Liguri cenaplarý
da cenaze merasiminde görünmüþtür.
Bu suretle kendisinin bu kutsi ayine
olan baðlýlýðýnýn derecesi anlaþýlmýþtýr.
(*)
Spitüalizmayla ilgilenen hemen
herkesin bildiði bir olay da 1845 yýlýnda
Livoniede soylu ailelerin çocuklarýnýn
da bulunduðu bir pansiyonda geçer. 32
yaþýndaki müdür muavinini Emilie
Sagée oraya gelmesinin üzerinden bir
hafta geçtikten sonra, ayný anda
pansiyonun içinde baþka baþka yerlerde
görünür; her iki ayrý yerdekiler, onu o
anda kendilerinin gördüðünü iddia
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ederler. Sonralarý genç kýzlar ayný yerde
iki Emilie Sagée görmeye baþlarlar.
Bir keresinde bir kýzýn elbisesini
arkadan iðnelerken, kýzcaðýz aynada
arkasýnda iki tane Emilie görür ve
korkudan bayýlýr. Bazen o yemek
yerken dublesi tam arkasýnda durur,
onu taklit eder görünür, bazen o
sandalyesinden kalkýnca dublesi oraya
oturur. Bir gün 42 pansiyoner kýz alt
katta iþ iþlerlerken Emilienin bahçede
çiçek topladýðýný görürler. Sonra
salonda önceden boþ duran koltukta
tekrar onu görürler. Bahçeye baktýklarýnda çiçek toplayan Emilie, ayný
anda salonda oturuyordu. Salonda
dublesi belirince, bahçedeki bedenin
ýstýrap çeker gibi hareketlerinin
aðýrlaþtýðýný görürler. En cesur iki kýz
onun salondaki bedenine dokunurlar,
eller içinden öteye geçer ve bir müddet
sonra duble kaybolur.
Ýkileþtiðinden haberi olmayan, bunu
baþkalarýndan öðrenen Emilie Sagée
orada bir sene kaldýktan sonra, anne
babalar endiþelenerek kýzlarýný oradan
alýrlar ve pansiyon da kapanýr. (*)
Yakýndan tanýdýðým, gerçekçi
olduklarýný bildiðim karý-kocanýn
anlattýðý bir olay da ilgi çekicidir.
Hadise ben onlarý tanýmadan baþlarýndan geçmiþ ve herkesçe iyi,
fedakâr, verici ve alçakgönüllü olarak
bilinen bir insana ait. Karý-koca, her
zaman toplandýklarý lokale, gene bir
toplantý için giderlerken, lokalin
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sokaðýnda o kiþiyi aksi yöne doðru,
lokalden uzaklaþýrken görürler.
Hayrola .... Bey, nereye böyle? diye
sorarlar. O, merak etmeyin, birazdan
geleceðim anlamýna gelen iþaretlerle,
gülümseyerek selâm verir.
Karý-koca, tek kapýsý olan, baþka
giriþi olmayan lokal binasýna girerler,
toplantýnýn yapýlacaðý kata çýkýp
dairenin zilini çalarlar. Yolda lokalden
hýzla uzaklaþýrken gördükleri .... Bey,
onlara kapýyý açar. Elbette çok þaþýrýrlar
ve boþ bulunarak Seni þimdi yolda,
baþka yere giderken gördük. Nasýl
olur? derler. O bir þey söylemez ve
sadece gülümser.
Onlar bir daha bu konudan ona
bahsetmezler ama onun dublesini
gördüklerini anlamýþlardýr.
(*) Bedri Ruhselman Ruh ve Kâinat.
s.585
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ÝÞ BAÞINDA DUYGUSAL ZEKÂ
Daniel Goleman
Derleyen: Belgin Tanaltay

Sezginin gücü
Ýþ yaþamýnda, kredi
müdürleri, sayýlar güzel
görünse bile bir anlaþmanýn kötüye gidebileceðini sezmelidirler. Üst
düzey yöneticiler, yeni bir
ürünün geliþtirilmesi için
gereken zamana ve paraya
deðip deðmeyeceðine
karar vermek zorundadýrlar. Ýnsan kaynaklarý
uzmanlarýnýn, bir iþe
baþvuran adaylar arasýnda
grup çalýþmasýna en
yatkýn kimyaya kimin
sahip olduðuna dair
mantýklý bir tahmin
yürütmeleri gerekir. Bu
kararlarýn tümü, neyin
doðru neyin yanlýþ olduðu
hakkýndaki sezgisel anlayýþýmýzý karar verme iþlemine dahil etme kapasitesini gerektirir.
Nitekim, karar verme
konusundaki bir incelemede üç bin üst düzey
yönetici arasýnda, geniþ

bir mesleki yelpaze içinde
ilk sýralarda yer alanlarýn
en baþarýlý olduklarý konu,
kararlarýný verirken sezgilerini kullanmaktý.
Sezgi iþ yaþamýndaki
en büyük rolünü, insanlar
söz konusu olduðunda
Duygusal bilinci
hepimizin içinde
varolan his akýþýna
uyum saðlamakla ve
bu duygularýn
algýladýklarýmýzý,
düþündüklerimizi ve
yaptýklarýmýzý nasýl
þekillendirdiðini
anlamakla baþlar
oynayabilir. Çok uluslu
firmalara üst düzey yöneticiler bulup yerleþtirmekte uzmanlaþmýþ bir
insan kaynaklarý firmasýnýn Zürihteki baþkaný
olan Bjorn Johansson

þöyle diyor: Bu iþ Adan
Zye sezgiden ibarettir.
Önce þirketin iklimini deðerlendirmek zorundasýnýz; yürütme kurulu baþkanýný, onun kiþisel vasýflarýný ve beklentilerini,
yarattýðý havayý, sonuçta
ortaya çýkan þirket kültürünü tartmalýsýnýz. Yönetim ekibinin nasýl çalýþtýðýný, birbirlerine nasýl
davrandýklarýný anlamak
zorundasýnýz. Her þirketin
 havasý denebilecek bir
iklimi vardýr; duyumsayabileceðiniz, ayýrt edici
bir niteliktir bu.
Johansson bu havayý
kokladýktan sonra, olasý
iþ adaylarýný buna göre
deðerlendiriyor. Esas
yargýsý sezgiye dayalý: 
Biriyle tanýþtýktan sonraki
otuz saniye içinde, bu kiþinin kimyasýnýn müþterime uyup uymadýðýný
anlarým. Elbette ki ayrýca
kariyerini, referanslarýný
ve benzeri özelliklerini
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analiz etmeye de ihtiyaç
duyarým Buna karþýn,
aday ilk bariyeri geçemez, yani benim sezgisel
duyularýma göre iþe uygun görünmezse hiç canýmý sýkmam. Ama eðer
beynim, kalbim ve altýncý
hissim, hep bir aðýzdan
doðru kiþi olduðunu söylüyorsa, tavsiye edeceðim
kiþi o olur.
Bu görüþ, Harvardda
yapýlmýþ incelemelerden
elde edilen verilere de
uyuyor: Ýnsanlar, bir karþýlaþmanýn ilk otuz saniyesi içinde, diðer kiþi
hakkýnda on beþ dakika 
ya da altý ay  sonra temelde nasýl bir izlenime
sahip olabileceklerini sezinleyebiliyorlar. Örneðin, öðretmenlerin sýnýftaki konuþmalarýnýn sadece
otuz saniyelik bölümlerini
izleyen kiþiler, her birinin
ustalýðýný yaklaþýk yüzde
80 doðrulukla kestirebiliyorlar.
Böylesine anlýk bir sezgisel zekâ, eskiden tehlikeye karþý erken uyarý vermeye yarayan, bugünse
endiþe gibi hislerde yaþamayý sürdüren hayati bir

sistemin kalýntýsý olabilir.
Ünlülere güvenlik hizmeti
veren Gavin de Becker,
endiþeyi korkunun lutfu
olarak adlandýrýyor. Bu
tehlike radarý, bir þeylerin
yolunda gitmediðine
dair öncül bir his uyandýrarak bizi tetikte tutar.
Sezgi ve altýncý his,
duygusal belleðin içimizdeki haznesinden  kendi
bilgelik ve yargý haznemizden  gelen mesajlarý
duyumsama yetisini gösterir. Bu yeti özbilincin
esasýdýr ve özbilinç de üç
duygusal yeterlilik için
hayati önem taþýyan temel
beceridir:
1)DUYGUSAL
BÝLÝNÇ
Kendi Duygularýný ve
Bunlarýn Etkilerini
Kavramak
Bu yeterliliðe sahip
olan insanlar
· Hangi duygularý hissettiklerini ve bunlarýn
nedenini bilirler
· Düþündükleri, yaptýklarý ve söyledikleri þeylerle hisleri arasýndaki
baðlarýn farkýndadýrlar
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. Hislerinin performanslarýný nasýl etkilediðini anlarlar
· Deðerleri ve hedefleriyle ilgili yol gösterici
bir bilince sahiptirler
Wall Streetteki çok
büyük bir yatýrým
bankacýlýðý firmasýnýn
ortaklýðýna aday olan
birinin baþý belâdadýr.
Danýþmasý için þirketi
tarafýndan gönderildiði
psikiyatr þöyle diyor:Her
þeyi ve herkesi kendi tarzýnda altederek yükselmeyi baþarmýþ. Ama bu
savaþçý merhametsizliðini uygunsuz zamanlarda
kullanýyor. Çok kolay sinirleniyor, öfkesi yüzünden insanlara kýrýcý davrandýðýný duyumsamaktan aciz. Hiç kimse onunla birlikte ya da onun için
çalýþmak istemiyor. Duygularýna nasýl kapýldýðýnýn
farkýnda deðil.
Duygularýmýzýn davranýþýmýzý nasýl etkilediðinin
farkýnda olmak, temel bir
duygusal yeterliliktir. Bu
yetenekten yoksunsan, o
yatýrým bankacýsý gibi,
baþý boþ duygularýn bizi
aþmasý tehlikesi karþýsýnda
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savunmasýz kalýrýz. Her
türlü iþte performansýmýzýn ince ayarýný yapmakta, baþkaldýran hislerimizi yönetmekte, motivasyonumuzu sürdürmekte,
etrafýmýzdakilerin hislerini doðru algýlayarak
uyum saðlamakta ve liderlikle ekip çalýþmasý
için önem taþýyan beceriler dahil, iþ hayatýyla
ilgili sosyal becerilerimizi
geliþtirmekte bize rehberlik eden þey, bu bilinçtir.
Önde gelen danýþmanlarýn ve psikiyatristlerin
bu beceriyi sergilemesi
belki de rastlantý deðildir.
Danýþmanlarda özbilinci
inceleyen Richard Boyatzis,  Bu, bir odaklanma
yetisidir. Size ne hissettiðinizi söyleyen içsel sayaçlarý ve gönderdikleri
ince iþaretleri bilmek ve
bunlarý, iþinizi nasýl yaptýðýnýz konusunda size süekli bilgi veren bir rehber
olarak kullanmak demektir, diyor
Çoðu iþ türünde, özellikle de herhangi bir
hassas konuda insanlarla
uðraþýlmasý gereken iþlerde ayný beceri devreye
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girer. Örneðin, Amerikan
Express Mali Danýþmanlýk firmasýnda, mali danýþmanlarýn, kendi duygularýnýn bilincinde olmasý, bu
iþte mükemmel performansa eriþebilmek için
merkezi nitelikte bir yeterliliktir. Bir mali planlamacýyla müþterisi arasýndaki
etkileþim son derece naziktir, çünkü iþin içinde
parayla ilgili zor sorunlarýn yaný sýra, yaþam
sigortasý gündeme geldiðinde daha da duyarlý bir
konu olan ölüm vardýr.
Þirket, bu etkileþimlerin çoðunlukla satýþ yapma telâþý içinde göz ardý
edilen sýkýntý, tedirginlik
ve güvensizlik hisleriyle
yüklü olduðunu bulgulamýþtýr. Amerikan Express,
mali danýþmanlarýnýn
müþterilerine daha iyi
hizmet verebilmek için bu
duygu selini algýlayýp,
müþterinin hisleriyle etkili
bir biçimde baþ etmelerine
yardýmcý olmasý gerektiðinin farkýna varmýþtýr.Ve
mali danýþmanlar duygusal açýdan daha özbilinçli
olmak ve müþterilerine
daha fazla empati göster-
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mek için eðitim gördüklerinde, uzun vadeli, güven
dolu iliþkiler kurmayý daha iyi beceriyorlardý ve bu
iliþkiler, müþterilerden her
birine daha fazla satýþ yapýlmasý anlamýna geliyordu.
Duygusal bilinç, hepimizin içinde var olan his
akýþýna uyum saðlamakla
ve bu duygularýn, algýladýklarýmýzý, düþündüklerimizi ve yaptýklarýmýzý
nasýl þekillendirdiðini
anlamakla baþlar. Bu da
hislerimizin etkileþimde
bulunduðumuz kiþileri
etkilediði bilincini doðurur. Mali danýþmanlar için
bu, kendi duygularýnýn
müþterilerle etkileþimlerine  iyi ya da kötü 
anlamda yansýyabileceðini bilmek demektir.
(Bu konu ilerideki kýsýmlarda daha ayrýntýlý olarak
anlatýlacaktýr.)
Bu yetisini geliþtiren
kiþi, her an kendi duygularýnýn bilincindedir ve çoðu
zaman bu duygularýn doðurduðu fiziksel hisleri de
tanýr. Bu hislerini kelimelere dökebildiði gibi,
sosyal açýdan da uygun

bir biçimde dýþa vurabilir.
Amerikan Express Danýþmanlýk firmasý, þunun
farkýna varmýþtý: Mali
danýþmanlarýnýn hislerinin bilincinde olmalarý tek
baþýna yeterli deðildi; hem
kendi iþ yaþamlarýna, saðlýklarýna ve ailelerine verdikleri önemin dengeli
olup olmadýðýný duyumsayailie, hem de iþlerini kiþisel deðer ve hedefleriyle
uyumlu olarak yürütebilmeliydiler. Bunlarýn tümü, ileride göreceðimiz
gibi, özbilinç temeli üzerinde geliþen yetilerdir.
Duygu Akýþý
Arka planda kalan duygu akýþý, düþünce akýþýmýzla kusursuz bir koþutluk içindedir. Gündelik
yaþantýmýzý sürdürürken
içimizde kabaran ya da
alçalan ince ruh halleriyle
genelde uyumlu olmasak
bile, her an hissetmekte
olduðumuz bir ruh hali
mutlaka vardý: Uykudan
uyandýðýmýzda hissettiðimiz sýkýntý ya da neþe,
yoðun trafikte iþe gitmenin uyandýrdýðý hafif
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tedirginlik, günün iniþ
çýkýþlarýyla içimizden
gelip geçen, yüzlerce hatta
binlerce irili ufaklý duygu.
Mesai günlerinin telaþý
ve baskýsý içinde, zihinlerimiz düþünce akýþýnýn
iþgali altýnda kalýr; sýradaki iþi planlamak, elimizdeki iþe dalýp gitmek, bitirilmemiþ iþlere kafayý takmak gibi. Ruh hallerinin
derinlerden gelen mýrýltýsýna duyarlý hale gelebilmek için zihinsel bir mola
vermek gerekir ve bunu
çok ender yaparýz. Hislerimiz her zaman bizimledir, ama nadiren onlarla
birlikte oluruz. Oysa biraz
dikkat etsek, onlarý böylesine güçlü bir þekilde
ortaya çýkmalarýndan çok
önce fark edip daha hafif
düzeyde yaþayabiliriz.
Modern yaþamýn ritmi
ve hýzý, özümleme, düþünme ve tepki vermemiz için
bize çok az zaman tanýr.
Bedenlerimiz daha yavaþ
bir ritme ayarlýdýr.Kendi
içimizi gözlemleyebilmek
için zamana ihtiyacýmýz
vardýr, ama bu zamaný
bulamayýz; ya da ayýramayýz. Duygularýn kendi
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gündemleri ve zaman çizelgeleri vardýr, ama koþturmaca içinde geçen yaþamalarýmýz onlara hiç
fýrsat tanýmaz, nefes aldýrmaz; bu yüzden yeraltýna
inerler. Tüm bu zihinsel
baský, hayatýmýzýn yönünü
belirlemekte kullanabileceðimiz, inançlarýmýzýn
oluþturduðu içsel bir
kýlavuz sunan daha hafif
bir iç sesi bastýrýr.
Hislerini tanýyamayan
insanlar son derece dezavantajlýdýr. Bir anlamda,
duygusal okur yazarlýktan yoksun sayýlýrlar. Ýþ
yaþamý bir yana, yaþamýn
bütününde baþarýlý olmak
için hayati önem taþýyan
bir gerçeklik aleminin farkýna varamazlar.
Bazý insanlarda, duygusal tonlara karþý saðýrlýk öyle bir hal alýr ki,
bedenleri ters giden bir
þeyler olduðunu onlara 
kronik baþ aðrýlarý, bel aðrýlarý, kaygý nöbetleri þeklinde  bildirmeye çalýþtýðýnda bile, bu mesajlarýn
farkýna varmazlar. Diðer
aþýrý uçta ise, aleksimitiden mustarip olanlar
vardýr. Aleksimiti, kendi
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hisleri hakkýndaki bilinci
karmakarýþýk olan kiþiler
için kullanýlan psikiyatrik
bir terimdir. Bu insanlar
için, dýþ dünya kendi iç
evrelerinden daha açýk ve
belirgindir. Duygu yelpazeleri geniþ deðildir,
özellikle mutluluk gibi
olumlu ruh halleri söz
konusu olduðunda iyice
daralýr. Onlar için duygu
nüanslarýný yakalamak
çok zordur, dolayýsýyla
düþünce ve eylemlerine
rehber olarak altýncý
hislerini kullanamazlar.
Ama özbilinç geliþtirilebilir. Karar verme sürecine sezgiyi de dahil
etme yeteneðini olumlayan Silicon Graphicsin
eski Yürütme Kurulu Baþkaný Edward McCracken
þöyle diyor: Bizim sektörde çoðu kez düþünmeye zamanýmýz olmaz.
Ev ödevinizi tam olarak
yapmanýz gerekir ama
sonra aklýnýzýn iþe karýþmasýna izin vermeden
sezginizle hareket etmek
zorunda kalýrsýnýz. Mc
Crackenýn sezgisel hislerinin ortaya çýkmasýný
saðlamak için on yýldýr

uyguladýðý yöntemse, her
gün meditasyon yapmaktýr.
Onun yaklaþýmý, hislerin derinlerden gelen sakin
sesiyle temasa geçmeyi
saðlayan eski ve geçerli
bir yola baþvurmaktýr:
Hiçbir þey yapmamaya
zaman ayýrmak. Üretime
yönelik hiçbir þey yapmamak, sadece çalýþmamak deðildir, zamaný tembellik ederek harcamaya
yarayan iþlerle  sözgelimi, televizyon seyrederek veya daha da kötüsü
televizyon seyrederken
baþka bir þeyler yaparak
 doldurmamak anlamýna
da gelir. Bir süre için
hedefe yönelik diðer tüm
etkinlikleri bir kenara
býrakýp, zihnimizi daha
derin ve daha sessiz bir
duyarlýlýða açan bir þey
yapmak demektir.
Gelecek ay, Duygusal
Bilinç in diðer alt
konularý olan, Ýçimizdeki
Kýlavuza Göre Yaþamak,
Kariyeriniz Yönetmek,
ve Dikkat konularýyla
devam edeceðiz.
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Atlantisin
Hikâyesi
Derleyen: Arýn Ýnan

Milattan önce yaklaþýk 11.000
yýllarýnda, Atlantik Okyanusunun
ortasýndaki bir adada asil ve güçlü bir
ýrk yaþýyordu. Topraklarýndaki doðal
kaynaklar nedeniyle bu insanlar
oldukça varlýklýydýlar. Ada alýþ veriþ
ve ticaretin merkeziydi. Bu ülkenin
idarecileri sadece kendi halklarýný deðil,
Avrupa ve Afrikayý da yönetiyorlardý.
Bu adanýn ismi Atlantis idi.

Atlantis Poseidonun yani Denizlerin Tanrýsýnýn mülküydü. Poseidon bir ölümlü olan Cleitoya aþýk
olduðunda onu korumak için adanýn
ortasýndaki tepeye kocaman bir saray
inþa etti ve etrafýný halka þeklinde su
ve toprakla çevirdi.
Cleitonun doðurduðu beþ tane ikiz
oðlan, Atlantisin ilk krallarý oldular.
Ada, kardeþler arasýnda bölüþüldü ve
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hepsinin kralý en büyük kardeþ olan
Atlas oldu. Atlasa tepenin ve çevresindeki alanlarýn sorumluluðu verildi.
Merkezdeki tepenin en üstünde
Poseidonun anýsýna inþa edilmiþ
bulunan bir tapýnak vardý. Ýçinde ise
Poseidonun som altýndan yapýlmýþ bir
heykeli duruyordu. Poseidon kanatlanmýþ atlarýn çektiði bir arabayý
kullanýyordu. Yöneticiler, kanunlar ve
verdikleri yargýlar üzerinde burada
konuþuyorlar ve Poseidona olan
baðlýlýklarýný tazeliyorlardý.
Seyahati ve ticareti kolaylaþtýrmak
için güneye doðru denize inen dokuz
kilometrelik su kanallarý inþa etmiþlerdi.
Atlantis þehri, en dýþtaki su halkasýna kurulmuþtu ve yaklaþýk 1.7 km.lik
daire içinde yer alýyordu. Halkýn
çoðunluðunun yaþadýðý ve nüfusun en
yoðun oldu halka burasýydý.
Þehrin ötelerinde 530 km. uzunluðunda ve 190 km. geniþliðinde olan
verimli topraklar uzanýyordu. Burada
bir diðer kanal bu topraklarý çevreleyerek nehirlerden ve daðlardan gelen
sularý topluyordu. Ýklim öylesine
elveriþliydi ki, bir yýl içinde iki kez
hasat alýnabiliyordu. Kýþýn yaðan
yaðmurlarla beslenen toprak, yazýn
kanallar vasýtasýyla sulanabiliyordu.
Kuzeyde ise yüksek daðlar bulunuyordu. Daðlarýn üzerini, köyler,
göller, nehirler ve çayýrlar süslüyordu.
Adada her çeþit bitki, meyve ve tahýl
yetiþiyordu. Filler de dahil olmak üzere
adanýn üzerinde bol miktarda hayvan
yaþýyordu.

Atlantisliler basit ve bilgece yaþam
süren insanlardý. Ancak bir süre sonra
deðiþmeye baþladýlar. Kýskançlýk ve
iktidar hýrslarý onlarý teker teker ele
geçirmeye baþladý. Bunlarý gören Zeus
diðer tanrýlarý topladý ve Atlantislilere
iyi bir ceza verilmesini istedi. Bunun
üzerine dev gibi dalgalar geldi ve
Atlantisi üzerinde yaþayan halký ve
tüm hatýralarýyla beraber yuttu.
Yukarýda yazýlanlar, Milattan önce
360 yýlýnda Eflatun (Plato) tarafýndan
anlatýlmýþ bir hikâyenin özetidir ve
yaklaþýk iki bin yýldan beridir de
üzerinde hâlâ konuþulmaya devam
etmektedir.
Atlantisin gerçekte nerede olduðuna dair pek çok tartýþma yapýlmýþtýr.
Eflatunun hikâyesine göre Atlantis,
Atlas Okyanusunun ortalarýnda þimdiki
Azor adalarý yakýnlarýnda bir yerdedir.
Bilindiði gibi Azor adalarý Portekizin
batý kýyýsýnýn açýklarýnda bulunan takým
adalarýdýr.
Baþka bir görüþe göre de Atlantis
Egede bulunmaktadýr. Giritin kuzeyinde bulunan ve Santorini adýyla da
bilinen Thera adasý Milattan önce 1500
yýllarýnda büyük bir volkanik patlama
neticesinde sulara gömülmüþ ve Minos
uygarlýðý tarihe karýþmýþtý. Bu uygarlýkla Atlantis arasýnda benzerlikler
bulunduðu söylenmektedir. Mýsýrlýlar
bu adayla ticaret yaptýklarýndan dolayý
olan bitenlere de tanýklýk etmiþlerdi.
Eflatun (Plato), eserinde anlattýðý
Atlantis hikâyesinin doðru olduðunu
pek çok yerde yinelemektedir.
Atlantisin yeri hakkýnda birbiriyle
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çeliþen bilgiler olmasýna raðmen pek
çok araþtýrmacý Atlas okyanusunda
olabileceði üzerinde fikir birliði yapmaktadýrlar. 20. y.y.ýn en büyük medyumlarýndan sayýlan Edgar Cayce,
girdiði translar esnasýnda, Atlantis
uygarlýðýný görebilen ender kiþilerden
birisi olmuþtur. Cayce, bu uygarlýðýn
neredeyse bir Avrupa veya Rusya kadar
geniþ bir alana yayýldýðýný söylemiþti.
O dönemde Karpat daðlarýyla ve
Moðolistan çöllerinin yerleþim alanlarý
olduðunu, Afrikanýn kuzeyinin ise
Atlantisin güney doðu bölümünü
oluþturduðunu belirten Cayce, Güney
Amerikanýn sularla kaplý olduðunu
ancak Utah, Nevada ve Arizona
çöllerinin deniz seviyesinin çok
üstünde olduðunu gördüðünü ilave
etmiþti.
Mýsýr Piramitlerinin Atlantis ile bir
ilgisi var mýdýr? Piramidlerin ve
Sfenkslerin Milattan önce 3000 ilâ
5000 yýllarýnda inþa edildiði söylenmektedir. Ancak eski Mýsýrlýlarýn
bunlarý nasýl ve hangi matematik
zekasýyla inþa ettikleri hâlâ bilinmemektedir. Yapýlan yeni çalýþmalarda ise piramidlerin Milattan önce
10.500 yýllarýnda inþa edildikleri iddia
edilmektedir. Bunun nedeni ise üç
piramidin Orion kuþaðýndaki yýldýzlarla
ayný hizaya gelmesinin ve Sfenksin
gökyüzündeki beliren Aslan sembolüne
doðru bakmasýnýn tam olarak bu tarihe
denk düþmesinden kaynaklanmaktadýr.
Belki de piramidlerin kayýp kýta
Atlantis ile bir ilgisi vardý. Piramidlerin
tek bulunduðu yer Mýsýr deðildir.
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Güney Amerika ve Paskalya Adalarýnda da bu tarz yapýlar bulunmaktadýr.
Edgar Cayce, Mýsýrdaki Sfenkslerden birinin sol ayaðýnýn altýnda bir
oda bulunduðunu ve bu odanýn 19961998 yýllarý arasýnda açýlabileceðini
söylemiþti. Sonarla yapýlan çalýþmalar
böyle bir odanýn varlýðýný doðrulasa da
odanýn açýlabilmesi için hâlâ Mýsýr
Hükümetinin iznine gerek duyulmaktadýr. Bu odanýn içinde Atlantis ve
Hindistanýn kuzeyindeki Rama
Ýmparatorluðu ile ilgili bilgilerin olduðu
iþaret edilmiþtir. Özellikle Rama
Ýmparatorluðu ayný dönemlere denk
düþen ve çok ileri seviyede olduðu
söylenilen bir diðer uygarlýktý.
Atlantiste bulunan þehirlere benzer
yerleþim yerleri bulunuyordu ve rahip
krallar tarafýndan yönetiliyordu. Yedi
tane büyük þehri vardý ve o dönemde
Atlantisin rakibi olarak hükmünü
sürdürüyordu.
Edgar Cayce, translarý esnasýnda,
Atlantisin yok oluþuyla ilgili olarak
gördüðü görüntüleri þöyle anlatmaktadýr: Ýnsanlar birbirlerinden nefret
ediyorlar, aþaðýlýyorlar, kan döküyorlar, birbirlerinin haklarýna tecavüz
ediyorlar, tek tanrýya olan inancýn
güçlendirilmesi için sunaklar inþa
edilmiþ ve buralarda ritüeller, seremoniler yapýlýyor, kutsal ateþler yakýlýyor.
Ancak ilk yýkýmdan sonra buralarda
insanlar kurban ediliyor. Barýþýn yerine
kin ve intikam hüküm sürüyor. Ýnsanlar
doðuya ve batýya göç ediyorlar.
(Gelecek ay: Atlantis hikâyesine
devam edeceðiz)
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Argolaþan
Diller ve Yaþamlar
Zehra Ýskender

N

arin yapýlý, iyi eðitim görmüþ bir
genç kýz üstelik de seçkin bir aileye
mensup. Para sýkýntýsý yok. Kenar
mahallede yaþam mücadelesi içinde
bocalayan gençlerin dertleri de onu
ilgilendirmiyor. Onun trendleri var.
Hiçbir zaman kendi ölçülerinden
vazgeçmiyor. Ben merkezci bir yaþam
sürüyor. Kendi ölçülerine uymayan
insanlarý iðnelemeyi ihmal etmiyor.
Sivri diliyle büyük küçük demeden
herkesten hýncýný çýkarýyor. O gencecik
güzel kýzýn kendini müdafaa ederken
çevresine inandýrmak için kullandýðý
dil, öyle çarpýcý sözcüklerden oluþuyor ki þaþmamak imkânsýz. Argo bu
güzel kýzýn dilinin pelesenki olmuþ.
Yukarýdaki genç kýz tipi bir televizyon dizisinin bende býraktýðý
izlenimler. Ama ne kadar tanýdýk deðil
mi? Çevremiz böyle bilgiç bilgiç dolaþan, baþkalarýný pek umursamayan
insanlarla dolu. Argo konuþmalarý da
cabasý.
Argo denince aklýma Ramazan
eðlencelerinde, mahalleye caka satan
býçkýn delikanlýlar geliyor. Yumurta

topuklu, sivri burunlu ayakkabýlarýnýn
üstüne basarak yürüyen bu delikanlýlarýn Heyt! Ulan... diye baðýrarak
çevreye geldiðini belli ediþlerini hatýrlýyorum. Bu delikanlýlar çoðunlukla
serkeþ yaþayan insanlardý. Çevrelerini
rahatsýz etmek hoþlarýna giderdi.
Kendilerini ne kadar güçlü ve özgür
gösterseler de aslýnda son derece
güçsüz ve korkaktýlar. Çoðunluðu ya
okuma yazma bilmezdi ya da zar zor
ilk mektebin üçüncü sýnýfýna kadar
okuyabilmiþlerdi. Yani býçkýnlýklarýnýn
yüzde yirmi beþi cesaret ve
çýðýrtkanlýksa, yüzde yetmiþ beþi
cahillikti.
Argo ve cehalet birbirini çaðrýþtýran
iki sözcük olarak bilindi ve kabul edildi. Ne komik! Daha doðrusu ne traji
komik. Bugün argoyu kullananlar
entelektüel kabul ettiðimiz, görgüsü,
bilgisi itibariyle topluma örnek olarak
nitelenen insanlar. Bu insanlarýn dýþ
görünüþleri, kendileriyle iliþkileri öyle
saðlýklý boyutta ki, onlardan hiç argo
konuþacaklarý beklenmez ama konuþurlar iþte. Eðer þu an liseye ya da üni-
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versiteye giden kýzýnýz, oðlunuz varsa,
onlarýn konuþmasýna dikkat edin. Nasýl
da sular seller gibi argo sözcükleri öðrenmiþler deðil mi? Bir de konuþurken
ne kadar mutlu ve kahkahalarla gülerek
anlatýyorlar. Kýzýnýz, saçýyla makyajýyla, giyimi, kuþamýyla nasýl da

albenili, tam bir hanýmefendi... birdenbire niye içiniz sýkýldý öyle. Bu
kýzla konuþmak baþýnýza mý kaldý? Ne
münasebet caným, þimdi geçer akçe
argo konuþmak mutlak kendisi gibi
konuþan bir gençle tanýþýr merak etmeyin. Latife caným, latife.
Ancak argo konuþmanýn birkaç

43

önemli nedeni var:
· Kiþi kendini daha hür ve rahat
hissediyor
· Kendisini ve bulunduðu durumu
gereðinden fazla önemsediði için argo
sözcüklerde konuþmayý hak görüyor.
· Bütün sýkýntýsýný ve gerginliðini
boþaltma aracý sayýyor. Argo rahatlatýyor.
· Kendini çok akýllý ve bilgili gördüðünden kendi ölçülerine uymayanlarý
tenkid ederken argoya sýðýnýyor.
· Açýksözlülük ve dürüstlükte körkadý doðruculuðunu benimsediklerinden de argo benimsenebiliyor.
· Çevresinde argo konuþulduðu için
dil kaymasý olabiliyor.
· Dilde moda olmasý nedeniyle
kiþiler argo konuþuyor.
Argo sözcüklerin insana olumsuz
etkilerini sayacak olursak:
· Yanlýþ zamanda yanlýþ insanlara
argo hitap etmek ( iþ görüþmelerinde,
patronunun, babasýnýn, kayýnvalidesinin önünde v.s)
· Dostluklarý yýkýcý bir boyuta
çekebilir.
· Küçüklere kötü örnek olabilir.
· Eðer anne-baba olmuþsa çocuklarý
üstünde etkin olamazlar.
· Yaþamdan ne istediklerini tam
anlayamazlar. Dikkat edin, argoyu
benimsemiþ insanlar için hiçbir þey,
çok önemli deðildir.
· Boþ vermiþlik içinde debelenirler.
Ýyisi mi siz debelenmekten vazgeçin..
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(19.uncu sayfadan devam)

toplumsal hakimiyeti kuran kaba güçtü.
Medeniyeti ve yaþamý kolaylaþtýran da
kol gücüydü. O çaðýn þartlarýný
düþünecek olursak, bu durum dünyanýn
her yanýnda aynýydý. Yani toplumu
yöneten, þekillendiren erkeklerdi. Bu
nedenle dinsel temalarda yer almasý,
eski çaðlar içinde o denli gerekli ve
doðal sayýlmalý. Eski Doðu
toplumlarýnýn dininin en yaygýn
biçimlerinden biri de canlýlýktý. Yani
maddi olmayan, doðaüstü erk ve yetiye
sahip, iyi ve kötü güçlere inanmaktý.
Tanrýlarýnýn ve bu güçlerin gazabýna
uðramamak için hayvanlar adamakla
kalmazlar, sýk sýk kurbanlarda sunardý
Kurban çoðunlukla hayvanlardan olsa
da toplumun düzenini bozan insanlarda
(kadýn erkek ayýrýmý gözetmeksizin)
kurban edilebiliyordu. O dönemin kýt
imkanlarýný düþünecek olursak toplum
düzenini koruyup kollamak için ortaya
çýkarýlan bu sistem belki mükemmel
iþlemiþ olabilir. Zaten o dönemlere ait
çözülmüþ metinleri okuduðumuzda da,
köklü bir medeniyet oluþturan,
krallýklarýnýn gücünü pekiþtiren
hükümdarlar sistemlerinde de
deðiþimler yapmayý baþarmýþlardý.
Dünyanýn ilk kanunlarý olan Hamurabi
Kanunlarý o topraklardan çýkmýþtý.
Kanun insanýn uymasý gereken ilkeleri
oluþtururken, Töre kiþiyi derinden
etkiler. Çünkü iç dünyalarýný ve
duygularýný hareketlendirir. Ya
korkunun ya da acý görevlerin içinde
sýkýþtýrýr. Bu nedenle törenin deðiþmesi
reformla toplum dýþýna atýlmasý zor
hatta imkansýz görünmektedir.

Ancak töre hâlâ oradaki insanlarýn
yaþamlarýný daðlarýn arasýna sýkýþtýrarak
eziyor. Týpký geçmiþ devirlerdeki gibi
kurban almaya devam ediyor. Bu çaðýn
bütün imkânlarýna ve bilginin hýzla
yayýlmasýna raðmen erkek, içine
düþtüðü bu kör kuyudan kendini
kurtaramýyor... üstüne abanan töre
bekçiliðinden soyunamýyor. Bu eski
çaðlardan süregelen en önemli gücün(!)
erkekliðinin kendine sunduðu
imtiyazlardan ve güçlerden vazgeçmek
anlamýna geliyor. Çünkü bu sayede
hayatýn can damarýný kendinde, kendi
bedeninde taþýdýðýna iman ediyor.
Kadýn, bu yazýnýn neresinde
yaþýyor? Hangi temiz havada serpilip
büyüyor, olgunlaþýp ana oluyor?!. Hani,
Orta Asyada aile ocaðýnýn orta direði
olan sevgi ve saygýyla erinin yanýnda
yer alan hatun... ciritte ve ok atmada
erkeklerle baþa güreþen o kýzlar
nerede?.. Onlar yok. Onlar bu bozuk
çarkýn içinde Törenin kýrýk diþlisine
takýlýp heba oluyorlar. O töreye adak
olacak koyun kadar uzun ömürlü...
insan olarak kabul görmüyor
çevresinde. Sadece namus sözkonusu
olduðunda babasýnýn, erkek kardeþinin,
amcasýnýn aklýna geliyor. Toplum
kadýnýn namusu erkeðin baþýný eðer
diyor çünkü.
Doðu Anadoluda henüz 13-14
yaþlarýnda iken evlendiriliyor kýzlar...
Kendilerini bilmeden, haklarýna sahip
çýkacaklarý yaþý görmeden, aileleri
tarafýndan satýlýyorlar. Henüz kadýnca
heyecanlarý bilmeden, vücutlarýndaki
zevkleri tatmadan, hiç tanýmadýklarý
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bir erkeðin namusu oluyorlar. Yaþýtý
bir erkeðin, sevgi ve aþk dolu
duygularýna, konuþmasýna tanýk
olmadan, onun yavuklusu olmadan,
namusun boyunduruðuna giriyorlar.
Orada, o yüksek daðlarýn arasýnda
ölüme doðuyor kýzlar... içleri titreye
titreye gergeflerine gerdikleri beyaz
patiskaya Þahmeran Motifleri iþleyerek
ölümü seviyor kýzlar... Ölümün o soðuk
yüzünü, Törenin o melun yasasýna
yeðliyorlar... Sessizce içlerinde
yaþanmamýþ bütün zevklerin
renkleriyle bezedikleri Þahmeran
Motifini iþlemeyi bitirdikleri zaman
bu dünyadan göç ediyorlar... Körpe
bedenler, sessizliðe gömülünce kýzým
gitti diye dövünüyor isimsiz analar.
Ýlk defa kýzlarýnýn adýný haykýrarak
baðýrýyor babalar, kardeþler... Kýzlar
sessizce direniþe geçmenin huzuru ile
ilk defa en derin en güzel uykularýna
yatýyor tabutlarýnda... gülümseyerek.
Son üç haftadýr yoðun biçimde
çalýþmalar sürüyor. Paneller, açýk
oturumlar düzenleniyor. Televizyon
kanallarý programlar yapýlýyor, töreye
çareler üretiliyor. Güldünya, Þemsi
allah ve küçük Nuranýn ardýndan...
Hukukçular, eðitimciler, sivil toplum
örgütleri ve dinayet iþleri baþkanlarý
tarafýndan.
Kýz çocuklarýnýn eðitimine önem
veriyor, o yörelerden Milletvekili
seçilmiþ bir haným Törenin içinden
geldim. Kadýnlarýmýz eðitilirse, kýzlar
okutulursa... diyor. Mor Çatýnýn da
avukatlýðýný yapan haným ise Sýðýnma
Evlerini çoðaltmaktan, cezai
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müeyyideleri artýrmaktan dem
vuruyor. Cýlýz ama gereksiz bir kelam
buyuruyor. O yörelerden seçilmiþ
palabýyýklý Milletvekili bay Ama
namus cinayetini, Töre cinayetinden
ayýrmak lazým... nefsi müdafaa
yapmýþsa erkek... yani karýsýný korumak
için... Herkes, özellikle kadýnlar
alkýþlayarak ona haddini bildirmeye
çalýþýyorlar Bay Milletvekiline. O,
alkýþý farklý algýlýyor olacak ki, þöyle
bir koltuðuna yayýlýp bacaklarýný açarak
onlara gülümsüyor.
Bütün bu konuþmalarýn arasýnda bir
gazeteden kadýnlara sesleniyor, küçük
ama yaman bir söz ediyor psikiyatri
uzmaný Sayýn Nusret Kaya Kadýnýn
klitorisini yok etmeli ki cinsel zevkini
tam yaþayabilsin... Vaginal birleþmeden
alacaðý güçten mahrum olmasýn. Cinsel
birleþmeden her iki tarafa geçecek
yaþam enerjisi kadýn içinde, erkek için
de çok önemli. Tanrý birine çýkýntý,
diðerine girinti vermiþ... Girinti ve
çýkýntýyý birbirinden ayrý tutamazsýnýz...
Elektirik fiþi ve duyu gibi... diyor, ben
demiyorum.
Ama anlýyorum ki oradaki, o
daðlarýn arasýna sýkýþmýþ insanlara bu
da anlatýlmalý. Hatta köklü bir eðitim
de öncelikle seksüel bilgiler ve kadýnla
erkeðin fiziksel, ruhsal etkileþiminin
çok doðal, yaþanýlasý bir Allah vergisi,
Tanrý buyruðu olduðuna inandýrýlmalýlar... Ki namus kavramýnýn üstüne
düþen Töre gölgesi kalksýn, insanlar
namusu kadýnýn eteðinde aramasýn.
Dürüst çalýþkan ve yardým sever
olmakta namussuzluk yapmasýnlar.

46

Sevgi Dünyasý

Baba Olmayý
Öðreniyorum...
Psikolog Ýlknur Kurt
(Tanaltay Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi)

Babalýk, insana doyum saðlayan en
önemli yaþantýlardan biridir. Bir erkek
için, en büyük ödül, çocuklarýný
yetiþtirme sürecinde aldýðý doyumdur.
Duygusal olarak, doyum saðlayabileceði baþka büyük ödül yoktur.

Toplumumuzda erkekler baba olmadan
önce babalýk eðitiminden geçmiyorlar.
Ancak erkekler baba olduktan sonra iþ
baþa düþünce böyle bir eðitimin
gerekliliðiyle yüzleþiyorlar.
Hiç kimse baba olarak doðmaz. Ýyi
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bir baba olmak, sevgi sabýr ve bilgi
iþidir. Baba, kiþilik yapýsýnda sahip
olduðu sevgi ve sabýr donanýmlarý ile
babalýk sürecine baþlar. Ancak, bunlarýn zamanla yeterli olmadýðýný yaþayarak görür. Çocuklar büyüdükçe,babalar da kiþilik donanýmlarýný yeniden gözden geçirirler.Yeni
beceriler, yeni kazanýmlar elde ederler.
Bir baba, çocuk psikolojisini az da olsa
bilmek durumundadýr. Çünkü, genelde,
babalar ile çocuklar arasýndaki çatýþmalar daha çok babalarýn çocuklarý ile
ilgili beklentilerinden kaynaklanýr.
Babalar hangi yaþ döneminde çocuklarýnýn neleri yapabileceklerini bilirlerse, beklentileri de o ölçüde saðlýklý
olur. Bir baba, iyi bir öðretmen olmayabilir. Ancak, öðretme yöntemleri
hakkýnda bilgi sahibi olmalýdýr. Çünkü,
çocuklarýn ilk öðretmenleri anne ve
babalarýdýr. Babanýn yer almadýðý bir
öðrenme ortamýnda anne ne kadar
yetkin olursa olsun çocuk babanýn
yoksunluðundan etkilenir. Bunlarýn
yaný sýra, anne, baba ve çocuk arasýndaki iletiþimin niteliði, çocuðun
duygusal, sosyal ve zihinsel geliþimini
en çok etkileyen unsurlardan biridir.
Babalarýn, evde saðlýklý bir iletiþim
ortamý yaratmadaki rolleri tartýþýlmazdýr. Baba evde, korkulan bir varlýk
olmak yerine, sevilen, rahat iletiþim
kurulabilen bir birey olduðu zaman
çocuklarýn geliþimi de o oranda saðlýklý
olacaktýr. Çocuklar sevilen bir baba ile
daha rahat ve kolay özdeþim yaparlar
ve babalarýnýn rehberliðinden daha
fazla yararlanýrlar.
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BABALIK NE ZAMAN
BAÞLAR?
Babalýk, bir erkeðin eþinin hamile
kaldýðýný öðrendiði anda baþlar. Eþinin,
bu dönemde yaþayacaðý biyolojik ve
psikolojik deðiþmelerin farkýnda olan
bir erkek bu deðiþimlere karþýn en iyi
ilacýn sevgisi, þefkati ve anlayýþý
olduðunu bilir ve davranýþlarýný bu
yönde geliþtirir. Bu yaklaþým, kadýna
mutluluk verir. Bu mutluluk ortamý
henüz doðmamýþ bebeðe anne aracýlýðý
ile ulaþýr.
"Gözünüz aydýn. Nur topu gibi bir
bebeðiniz oldu" sözleri ile erkek, çok
karmaþýk duygular yaþayabilir. Bir
erkeðin nasýl bir baba olacaðý kýsmen
kendi çocukluk yaþantýlarýna ve annebabasýyla olan iliþkilerine baðlýdýr. Eðer
bir baba, eþinin çocuðuna çok zaman
ayýrmasýndan yakýnýyorsa ya da çocuðuyla ilgilenme isteði duymuyorsa,
mutlaka çocukluðuna dönüp bakmalýdýr. Baba çocuðuyla birlikteyken
olumsuz duygular hissediyorsa bu
duygularýn ardýnda yatan ihtiyaçlarýný ortaya çýkarana dek çocuðuyla
iletiþimini mümkün olduðunca en aza
indirmelidir. Çünkü çocuklar olumsuz
duygularý sezgileri yoluyla hissederler
ve bu olumsuz duygulardan kendilerini
sorumlu hissedebilirler.
Bazý babalar, bebeklerini kucaklarýna almak istemezler. Bebeði kucaða
almanýn erkekçe bir iþ olmadýðýný
düþünürler. Gerçekte, kendine güvenen,
kendisiyle barýþýk erkekler herhangi
bir utanç duymadan çocuklarýný ku-
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caklarýna rahatça alýrlar. Bazý babalar
da, çocuklarýyla yeterince iyi olmadýklarý ya da beceremedikleri için
ilgilenmek istemezler. Oysa, baþlangýçta beceriksiz olmak son derece
doðaldýr. Çünkü bebek bakýmý erkek
için oldukça güç bir konudur. Örneðin,
bebeðini biberonla beslerken baþlangýçtaki güçlükler giderek azalacaktýr.
Genelde babalar, çocuklarýyla ilgilenmek için onlarýn büyümesini beklerler. Çoðu kez de ne zaman büyüdüklerini anlamazlar bile. Oðlu ya da
kýzý ile iliþki kuramadýðýndan yakýnýr.
Çünkü çok geç kalmýþtýr. Çocukla,
doðar doðmaz kurulan iliþki, gerçek
saðlýklý iliþkinin temelini oluþturur.
Eðer, bir baba, çocuðunu kucaðýna almýyorsa, mamasýný yedirmiyorsa, ya
da yýkamýyorsa onunla gerçek bir
duygusal iliþki kuramaz. Çünkü,
duygusal iliþki kurmanýn anahtarý,
çocukla fiziksel temas kurmaktýr.
Sevgili babalar, babalýk etmeyi, çocuðunuz büyüyene kadar geciktirmeyin,
daha bebekken baþlayýn, mamasýný
yedirin, yýkayýn. Bunlarý yaparken de
konuþun, onunla oynayýn.
Yaþamýn ilk beþ yýlý, bu sürecin
içinde de en önemli bölümü 0-1 yaþ
dönemi, yani Bebeklik Dönemidir.
Bebeklik döneminin en önemli özelliði,
Benlik kavramýnýn geliþtiði dönem
olmasýdýr. Benlik kavramý, çocuðun
kendisi ile ilgili olarak kafasýnda çizdiði
görünümdür. Bu görünüm, çocuðun
kendine güven duymasýný belirleyecek
en önemli çerçevedir. Benlik kavramý,
doðuþtan getirilmez. Çocuklar, bunu

anne babalarýndan, bir ölçüde de eðer
varsa kardeþlerinden öðrenirler.
Bebeðin gereksinmelerine duyarlý anne
babalarýn bu davranýþlarý, bebeðin
kendisine ve çevresine güven duymasýný saðlar. Anne-baba ve çocuk
arasýndaki bu duyarlý iletiþim çocuðun
hem kendisi ile ilgili duygularýný
(Benlik kavramý) hem de çevresi ile
ilgili duygularýný olumlu biçimde
etkiler. Önemsendiðini, deðer verildiðini hisseden bebek, kendini güvenli
hisseder. Ona bu duygularý yaþatan anne ve babasýna da güven duyar. Ýþte,bu
güven duygusu, onun kiþilik potansiyellerini gerçekleþtirmesinde en
önemli dayanaðýný oluþturacaktýr.
Saðlýklý, kendine güvenen, mutlu
yetiþkinlerin çocukluklarýna baktýðýmýzda, hep çocuklarýnýn yaný baþlarýnda yer alan bir baba modeli
görüyoruz. Sizin çocuðunuz da sizin
sevginiz ve desteðiniz ile yarýnlara
umutla bakacaktýr.

