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Sevgili Dostlar
En yüksek mevkie de çýksalar, fesattan, hileden
ve kötülükten baþka bir þey düþünmeyen kimseler
vardýr. Onlar asla akýllý kimseler deðildirler. Çünkü
akýllý insan, kendi çýkan için baþkalarýna ve çevresine
zarar vermeyi düþünemez. Akýllý insan, bilir ki ne
ekerse onu biçecektir. Akýllý ve iyi insan, baþkalarým
candan sever, herkese iyiliði ve hizmeti ön plânda
düþünür. Akýllý, bilgili ve iyi insan, baþkalarýný
sevmenin en büyük mutluluk kaynaðý olduðunu ve
en büyük ibadet olduðunu çoktan fark etmiþtir. Çünkü sevmek, iyilik etmek doðru
olmak ve bilgide yükselmek Yaratan'ýn en büyük emridir.
Dünyada kendini akýllý sanan, ama burnunun uçunu göremeyen cahil ve akýlsýz
insan o kadar çok ki... Akýlsýzlýk, bilgi ve tecrübelerin noksanlýðýndan kaynaklanýr.
Çünkü bilgi ve tecrübe aklý geliþtiren esas unsurlardýr (Öðe). Bilgi ve tecrübesi
noksan olan aklýný geliþtiremez. Öyleleri yalnýzca kendi çýkarlarýný, yakýn çýkarlarýný
düþünürler. Doðru Yaþam Bilgileri'nden haberleri olmadýðý için, ileride baþlarýna
gelecekleri bilemezler ve göremezler. Kendi hatalarýnýn ve kötülüklerinin
sonuçlarýyla karþýlaþmaya baþlayýnca da, ya þunu bunu suçlarlar, ya da þikâyet
ve isyana saparlar. Suçun kendilerinde olduðunu bir türlü görmek istemezler.
Ama kanun iþlemeye devam eder: Ýyilik de, kötülük de sahibine döner. Herkes
ne ekerse onu biçer. Aldattýðýný zanneden aslýnda aldanandýr. Akýlsýz ve cahiller
de acý çeke çeke bir gün doðru bilgileri ve doðru yolu bulacaklardýr. Bu, belki
bu hayatlarýnda, belki de tekrar dünyaya geliþlerinde olacaktýr. O'nun hükmü
þaþmaz ve O'nun insan için çizdiði yol, çizdiði kader deðiþtirilemez.
Doðru Yaþam Bilgileri'ni öðrenenler, baþkalarýnýn tecrübe ve bilgilerinden de
yararlanarak hýzlý geliþmenin ve akýllarýný geliþtirmenin yollarýný bulurlar. Onlar
iyide ve doðruda olmanýn, çalýþmanýn, bilgilerini arttýrmanýn, herkesi evlâdý gibi,
kardeþi gibi sevmenin gereðini ve zorunluluðunu anlarlar. Her üstünlük ve her
deðer, doðru bir çabanýn, doðru yolda azimle, sapmadan yürümenin ve büyük bir
emeðin ürünüdür. Üstün deðerlere ve üstünlüklere ulaþanlar, hem Yaratan'ýn, hem
insanlarýn sevgisini ve övgüsünü kazanýrlar. Hem de lekesiz, sürekli bir huzura
ve mutluluða ulaþýrlar.
Bu gerçekleri ülkemizde tekrar tekrar söylemeye, gittikçe daha çok kiþiye
benimsetmeye o kadar çok gerek var ki... Her gün türlü akýlsýzlýklarý, türlü
cahillikleri, incir çekirdeðini doldurmayan boþ lâflarý, boþ iþleri dinlemekten,
görmekten bunalýyoruz. Bu basitliklerden kurtulmak için insanlarý uyandýrmaya
ve bilinçlendirmeye çok ihtiyaç olduðunu görüyoruz. Bu görev doðrularý görenlere,
aklýný geliþtirenlere, gönlünü sevgiyle dolduranlara düþüyor öncelikle.

En derin sevgilerimizle
Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU
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Sevgi Dünyasý

Sevgiyi Ýþleyen
Sanat Eserleri
Dr. Refet Kayserilioðlu

Gene gel, gene
Ne olursan ol,
Ýster kâfir ol, ister ateþe tap, ister puta,
Ýster yüz kere tövbe etmiþ ol,
Ýster yüz kere bozmuþ ol tövbeni
Umutsuzluk kapýsý deðil bu kapý;
Nasýlsan öyle gel...

Sevgi Dünyasý
Sevginin güzelliklerini, kazandýrdýklarý deðerleri, verdiði gücü ve
mutluluðu belirten ve en güzel þekilde
hissettiren sanat eserleri insanlarda
sevme ve sevilme özlemini artýrýr.
Büyük bir aþký dile getiren bir romanýn,
bir tiyatro eserinin, bir filmin veya
müziðin insanlar üzerinde etkisi çok
büyük ve çok derin olur. Ýnsanlar
birbirlerinden ve hele sanat eserlerinden
etkilenirler. Büyük bir sanat eseri,
büyük bir sevginin, derin bir düþüncenin, güçlü bir duygunun ve bunlara
eþlik eden engin bir ilhamýn ortaklaþa
çalýþmasýyla meydana gelir. Ýçinde
böyle yoðun bir duygu, sevgi, düþünce
ve ilham taþýyan eserin gönüllere
girmesi de elbette kolay olacaktýr. Öyle
eserler kütleler üzerinde derin izler
býrakýrlar. O eserlerdeki kahramanlarla kendilerini özleþtirenler çok olur.
Eserdeki kahraman, aþký uðruna intihar etmiþse, intihar edenler çoðalýr.
Büyük fedakarlýklar yapmýþsa benzer
fedakarlýklarý yapanlar artar. Ýhanete
uðrayan bir aþýk, intikam peþinde
koþuyorsa, intikam isteðiyle yanýp
tutuþanlar fazlalaþýr.
Ýþte bu sebepten bütün sanat eserlerinde bencillikten uzak, fedakârlýkla,
saygýyla birleþmiþ olan gerçek sevgiyi
belirtmek ve yüceltmek çok gereklidir.
Çünkü ancak bu tarz sevgiler, övülür,
yüceltilir ve çok beðenilirse, o tarz
sevgilere yönelenler de çok olur.
Ýnsanlarý güçlendiren, gönül kapýlarýný
açan, enerji olan, ýþýk olan ve yücelten
sevgiler de iþte bu tarz gerçek
sevgilerdir. Gerçek sevgiler bir kiþiyi
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sevmeyle de baþlasa, yavaþ yavaþ baþka
insanlarý ve canlýlarý da sevmeye doðru
götürür insaný.
Müzik, sevginin duygu yönünü en
güzel þekilde canlandýrabilir. Sözlü
müzik içinde de insanlara gönle iþleyici en deðerli ve gerekli mesajlar verilebilir. Resim, heykel ve diðer plastik
sanatlar gözden gönle giden yolu
açarlar. Edebiyat eserleri ve bilhassa
þiir kolayca gönüllere giren ve gönül
kapýlarýný açan etkiye sahiptir. Yunus'un
ve Mevlâna'nýn insana ve Yaratan'a
olan sevgilerini dile getiren þiirleri,
asýrlar boyunca tazeliðini kaybetmeden
gönülleri coþturmuþ, insan ve Allah
sevgisini gönüllerde canlý tutmuþtur.
Bu tarz þiirlere, günümüz þairlerinden
yenilerinin eklenmesi gerekmektedir.
Bu tarz þiirler, güzel bir þekilde bestelenince gönüllere girmesi, benimsenmesi çok kolay olmaktadýr.
ÝNSAN SEVGÝSÝNÝ VE
YARATAN SEVGÝSÝNÝ
ÝÞLEYEN
ÞÝÝRLERE ÖRNEKLER
Önce MEVLÂNA þu þiiriyle tüm
insanlara nasýl kucak açýyor:
GENE GEL
Gene gel, gene
Ne olursan ol,
Ýster kâfir ol, ister ateþe tap,
ister puta,
Ýster yüz kere tövbe etmiþ ol,
Ýster yüz kere bozmuþ ol tövbeni
Umutsuzluk kapýsý deðil bu kapý;
Nasýlsan öyle gel...
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Sevgi Dünyasý

Yine Mevlâna'dan
BÝRLÝÐE ULAÞ þiiri:
Beri gel, daha beri, daha beri
Bu yol vuruculuk nereye dek
böyle?!.
Bu hýrgür, bu savaþ nereye
dek?
Sen bensin iþte, ben senim
iþte...
Ne diye bu direnme böyle, ne
diye?
Ne diye aydýnlýktan kaçar
aydýnlýk, ne diye?
Topumuz bir tek olgun kiþiyiz,
bir tek.
Ne diye böyle þaþý olmuþuz,
ne diye?
(A.Kadir,
"Bugünün Diliyle Mevlâna")

Sevgi Dünyasý
Burada tüm insanlarýn bir tek kiþi
olduðunu, insanlýk bedenini teþkil ettiðini ifade ederek, ne diye bu gerçeði
göremiyoruz, ne diye þaþý olmuþuz diye
esefle soruyor. Sen bensin ve ben senim
iþte, öyleyse bu hýrgür, bu kavga nereye
kadar sürecek? Elbette kardeþ olduklarýný iyice idrak edip, birbirlerini gerçek
sevgiyle sevmeye baþlayýncaya dek.
Ve YUNUS sözü alsýn, hangi
sevgilerden haber getirecek bakalým:
Gelin tanýþ olalým,
Ýþi kolay kýlalým
Sevelim, sevilelim,
Dünya kimseye kalmaz.
Ýnsana ne güzel bir çaðýrýþ, ne güzel
bir el uzatýþ. Birbirimizle tanýþalým, iþleri zorlaþtýrmayalým, aksine kolaylaþtýralým. Sevelim, sevilelim, iþin
esasý, özü budur çünkü. Dünya malýna
tamah ederek gönül kýrma boþ yere.
Çünkü dünya kimseye kalmaz.
Yunus basit sözcükler içinde büyük
gerçekleri nasýl güzel dile getiriyor:
Ben gelmedim dava için,
Benim iþim sevi için
Gönüller dost evidir
Gönüller yapmaya geldim.
Bu dünyaya dava görmek için, kavga yapmak için gelmedim. Ben sevmek
ve sevilmek için geldim. Gönüller dost
evidir. Yani dost bildiðim insanlarýn
evidir, ya da Yaratan'ýn evidir. Çünkü
O, ancak temiz gönüllere gelebilir.
Öyleyse gönül yapmak, Yaratan'ý da
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memnun etmektir.
Sen sana ne sanýrsan
Ayruða da aný san
Dört kitabýn manâsý
Budur eðer var ise
Kendini baþkasýndan, baþkasýný kendinden ayrý tutma. Kendine istediðini
baþkasýna da iste. Dört din kitabý da
aslýnda bu büyük gerçeði benimsetmek
için vardýr.
Dünya benim rýzkýmdýr
Halký benim halkýmdýr.
Tüm insanlarý kardeþ bildiðinin bir
güzel ifadesi var burada.
Gönül Çalabýn tahtý
Çalab gönüle baktý
Kim gönül yýkar ise
Ýki cihan bedbahtý
Gönül kýrmanýn Yaratan'ýn evini
yýkmak olduðu, gönül yýkanýn iki
cihanda, hem dünyada, hem de ahirette
bedbaht (mutsuz) olduðunu söylüyor.
Bir kez gönül yýktýn ise
Bu kýldýðýn namaz deðil
Yetmiþ iki millet dahi
Elin yüzün yumaz deðil
Gönül yýkmakla kýldýðýn namazlarýn, yaptýðýn ibadetlerin bütün sevabýný götürüyorsun. Yetmiþ iki millet
bir araya gelse senin elini yüzünü
yýkayamaz. Tek çare gönlünü yýktýðýn
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kiþinin seni baðýþlamasýdýr.
Yetmiþ iki millete
Bir göz ile bakmayan
Halka müderris olsa
Hakikatte asidir.
Tüm insanlara bir göz ile bakamayan, halka dini öðreten bir hoca bile
olsa, gerçekte o Allah'a isyan etmektedir. Çünkü O'nun kullarýný, Sevgisinden Varettiklerini ayýrmaktadýr.
Canlar canýný buldum
Bu caným yaðma olsun
Ballar balým buldum
Kovaným yaðma olsun
Yaratan'a kavuþmuþ, canlar canýný
bulmuþ, O'nunla bir olmuþ, bu can
yaðma olsun diyor. Balýn en güzelini
bulunca, kovandaki bal yaðma olsun
isterse, diye ekliyor.
NAZIM HÝKMET "YAÞAMAK"
þiirinde insanlarýn kardeþliðini,
kardeþçe ve birlikte yaþayýþý ne güzel
dile getiriyor:
Yaþamak
Bir aðaç gibi
Tek ve hür..
Ve bir orman gibi
Kardeþçesine
Bu hasret bizim
Yaþamak
Birer, birer
Ve hep beraber
Ýpekli bir kumaþ
Dokur gibi

Ve hep bir aðýzdan
Sevinçli bir destan
Okur gibi yaþamak.
Bu þiirinde hem tekliði ve hürlüðü,
hem kardeþliði, birlikte hareketi ne güzel dile getiriyor þairimiz.
ÜMÝT YAÞAR OÐUZCAN, þu
dörtlüðünde sevme ve verme gereðini
ve bunun büyüklüðünü ne güzel dile
getiriyor:
Biz sevmeyi din, vermeyi
iman saydýk
Bencilliði, en korkulu
düþman saydýk
Aldatmýyor artýk, bizi günler
geceler...
Sürseydi o düþ, keþke hep
aldansaydýk.
Þairimiz bencilliði düþman sayýyor,
sevmeyi din ve vermeyi iman sayýyor.
Keþke bu dileðim, bu düþüm hep sürseydi de, yani gerçekleþseydi de, hep
aldansaydýk, yani herkese vererek, severek aldanýyorsun deselerdi. Sevmeyi
din, vermeyi iman ve bencilliði düþman
saymasý ne güzel.
NÝZAMÝ NEFESLÝ dostumuz
"SEVGÝYE GEL" þiirinde insanlarý ne
güzel sevgiye ve birliðe çaðýrýyor:
Býrak kini, garazý
Sevgiye gel, sevgiye...
Tanrýya et niyazý.
Sevgiye gel, sevgiye...
Sevgi olmayan yerde.

Sevgi Dünyasý
Çare bulunmaz derde.
Gönlünü dosta ver de.
Sevgiye gel, sevgiye...
Sevgi nurdan ayettir,
Bulana saadettir,
En büyük ibadettir,
Sevgiye gel, sevgiye...
Yarataným buyurdu,
Yüce Dostum duyurdu,
Cennet bir sevgi yurdu,
Sevgiye gel, sevgiye...
Bu þiir sevginin ne olduðunu çok
güzel anlatýyor. Kini garazý býrakýp
sevgiye gel diyor. Çünkü sevgi olmayan yerde dertlere çare bulunmaz.
Sevginin nurdan ayet oluþu çok güzel
bir buluþ, çok doðru bir anlatýþtýr. Ve
sevgi en büyük ibadettir. Aslýnda cennet
de bir sevgi yurdudur.
Ve benim iki þiirim "Bir Can
Yoðruldu" kitabýndan:
"SENDE O'NA BAKARSIN"
Berrak gönlün kapýsýný açmýþsa,
Coþkun ruhun kanadýný takmýþsa,
Kýsmetine aþk ateþi çýkmýþsa,
Duramazsýn öyle rahat güzelim
Görmek için, yanmak için koþarsýn.
Gözyaþlarýn kahkahana karýþýr,
Mutluluðun acýmsý bir tat taþýr;
Ruhun artýk, kâinatla barýþýr...
Bir zerreden bir aleme akarsýn,
Sende O'na, O'nda sana bakarsýn.
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Bu þiirde gerçek sevginin, aþkýn
insaný nasýl geliþtirdiði, birliðe ve Yaratan'a götürdüðü, tüm varolanlarla bütünleþtirdiði dile getiriliyor.
SEVGÝ ÖZDE
Sevgisinden yaratýldýk ilk baþta,
Onun için sevgi arar dururuz,
Sevgi özde, sevgi sözde oldukça,
Sevgiliyi yanýmýzda buluruz.
Herkesi dost, kardeþ bilip seversen,
Hizmet eder, yardým eder, verirsin;
Sevilirsin, yardým görür büyürsün,
Ancak öyle hür ve mutlu olursun.
Bu þiirde niçin sevgiyi arayýp durduðumuz, sevgiliyi yanýmýzda bulmak
için neler yapmamýz gerektiði, gerçek
hürriyete ve gerçek mutluluða nasýl
ulaþacaðýmýz anlatýlýyor.
Ve "Sevenlerin Dünyasý" þiirinde
dünyanýn olmasýný dilediðimiz hali
anlatýlýyor.
SEVENLERÝN DÜNYASI
Evrende duyulacak,
Yeni ismi dünyanýn
Sevenlerin dünyasý...
Sevenlerin dünyasý...
Gerçeði görenlerin,
Bilenlerin dünyasý.
Hükmedenin hükmüne
Uyanlarýn dünyasý.
Sevgiyi çiçek çiçek
Verenlerin dünyasý...
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Evrenin dört yanýndan
Görmeye hayýrlýlar,
Sevgiden nasibini
Almaya koþacaklar.

Kötülükten el çekmeye,
Büyüdükçe küçülmeye,
Birlik için can vermeye,
Söz verenler koþsun bize...

Mutlu, coþkun dönecek,
Orayý bir kez gören...
Sonra haber salacak
Evrenin her yanýna:
"Gidin görün orayý,
O aydýnlýk dünyayý."

Özü, sözü doðru olan,
Candan veren, hakça alan,
Her insaný kardeþ sayan,
Hayýrlýlar koþsun bize...

Bir incidir evrende
Sevenlerin dünyasý...
Bir örnektir herkese,
Sevenlerin dünyasý...
Bir kurtuluþ, bir müjde
Sevenlerin dünyasý.
"KOÞSUN BÝZE" þiirimde, sevgiye,
birliðe susamýþ hayýrlý insanlara çaðrý
var:

Gurur, benlik terk eyleyen,
Kýskançlýða yol vermeyen,
Hizmet için, sevmek için,
Er olanlar koþsun bize...
Gerçek sýrrý gören ersen,
Sen'i, Ben'i bir etmiþsen,
Rabbin eli, dili isen,
Ayrý durma, koþ gel bize.

Sevgi Dünyasý

e s i n l e r
Arkada kalýrsan olursun sürü
Ýleri gitmek için önde yürü
*

*

*

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

*

*

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

*

*

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

*

*

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

*

*

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

*

*

Bilge için en iyi ortam
Sakin ve sade bir yaþam

olgay göksel
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Aman,
Þartlanmalara
Dikkat!
Güngör Özyiðit
Psikolog

Þartlý refleks, iyi ya da kötü, bütün heyecan
alýþkanlýklarýmýzýn köküdür. Ýnsana birçok iþlerini yaptýran,
saatini vaktinde kurduran, saatinde yemek yedirten,
yatma zamanýnda uyumayý isteten hep bu reflekstir.
Þartlanma olayýnda köpekten insana deðiþen
fazla bir þey yok. Þu farkla ki, insan, eðer isterse,
þartlanmalarýnýn akla uygun
ve iyi yönde olmasýný saðlayabilir.
Bu da önemsiz bir fark olmasa gerek.
(Ýnsanda Buluþalým kitabýndan)

Sevgi Dünyasý
Güller aþkýn ve gençliðin simgesidir.
Rengi, biçimi, kokusu, her biri ayrý bir
anlam taþýr. Baharýn öz kokusu, aþkýn
müjdesi, gençliðin neþesi, geçimin güzeli hep gülde toplanmýþtýr.
Bunlarý hep bilirsiniz de, þimdi söyleyeceðim þey belki biraz þaþýrtacak
sizi. Gülün insaný ölürcesine öksürttüðünü duydunuz mu hiç? Doðrusu
ben de duymamýþtým.
Adam telefonda, astým nöbeti içinde
boðulurcasýna öksürürken arada þunlarý
söyler doktora Güller doktorcuðum,
Allahýn cezasý güller... Hizmetçi koymuþ onlarý kahvaltý masama. Nefes
alamýyorum, týkanýyorum, nerdeyse
öleceðim. Bana yardým edin. Suyla
beþ adrenalin hapý alýn. der doktor.
Adam devam eder Bu astým beni
öldürüyor. Adrenalin aldým. O da fayda
etmiyor. Size mutlak gelmem gerek.
Ýþte bakýn, yine yakalandým. Ve gerçekten adam bir öksürük nöbetine daha
tutulur. Nöbetten kurtulduktan sonra
da, tekrar telefon ederek doktora öðleden sonra saat dörtte geleceðini bildirir.
Astým, bilindiði gibi, ciðerlere giden
borularýn spazmýdýr (kasýlmasýdýr). Bu
borular ya da bronþlar aslýnda içi boþ
kaslardýr. Hastanýn alerjik olduðu bir
maddeyle zehirlenince, bu borular havayý içeri çektikten sonra kasýlýr. Böylece hastanýn içindeki pis havayý dýþarý
atmasýný engeller. Hasta kýpkýrmýzý
olur, nefesi kesilir, þakak damarlarý
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þiþercesine öksürür ve boðulacak gibi
olur.
Meðer adamcaðýz da güllere karþý
alerjikmiþ. Gülleri nerede görse, derhal
astým nöbetine tutulurmuþ. Hani dostlarýndan biri yanýlýp da kendisine hediye diye gül götürse, bilmeden en büyük
kötülüðü etmiþ olacak.
Doktor, birkaç saat sonra muayenehanesine gelecek ve ondan derdi için
çare umacak hastasýnýn durumunu

Bunlarý hep
bilirsiniz de, þimdi
söyleyeceðim þey
belki biraz þaþýrtacak
sizi. Gülün insaný
ölürcesine
öksürttüðünü
duydunuz mu hiç?
Doðrusu ben de
duymamýþtým.
enine boyuna düþünür. Çok orijinal bir
buluþ gelir aklýna. Ve hastasýna sürpriz
bir sahne hazýrlar.
Uzatmayalým, hasta, dörtte muayenehaneye gelir. Doktorun odasýna
girer. Koltuða oturur. Bir de ne görsün!
Doktorun masasýndaki vazoda kýrmýzýdan beyaza, pembeden sarýya kadar rengârenk güller yok mu?! Derhal
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çenesi sarkmaya, alný kýrýþmaya baþlar,
nefesi tutulur ve öksürük krizi gelir.
Bunun üzerine doktor, hastayý muayene
odasýna alýr, bir iðne yapar ve öksürüðünü keser.
Hasta, kendine gelince Nasýl bu
kadar dikkatsiz olursunuz? diye çýkýþýr doktora ve devam eder Güllere
karþý alerjim olduðunu söyledim size,
bilmeniz gerek.
Doktor masasýna doðru gider...
Gülleri alýr ve hastanýn gözü önünde
onlarý bir bir yýrtarak þöyle der: Gördüðünüz gibi, bu güller kaðýttan. Hem
biliyor musunuz, size yaptýðým iðne de
adrenalin deðil, damýtýlmýþ saf su idi.
Hasta olduðu yerde þaþkýnlýktan donmuþ, öylece bakakalýr. Ve doktor devam eder: Evet, astýmsýn. Fakat, sen
de gördün ki, bunun sebebi güller deðil.
Bir heyecan çatýþmasý, yani nevroz.
Daha önce gülle birlikte þartlandýðýn
hoþ olmayan bir yaþantý. Onu unutmak
istiyorsun. Ama gülü görünce organizma, þartlanma gereði, otomatik olarak tepkide bulunuyor. Þimdi gerçek
sebebe yaklaþtýk sayýlýr. Onu bulup
bilince çýkarýp da, akla uygun çözümleyince astýmý uðurladýk demektir.
Gerçekten öyle olur. Ve doktor hastanýn geçmiþindeki bir yaþantýda,
hastalýðýn esas sebebini yakalar. Þöyle
ki, hasta, gençliðinde kolejde iken bir
kýza aþýk olur. Ve ona her gün bir demet
pembe gül gönderir. Böylece onu nasýl

sevdiðini ve düþündüðünü anlasýn ister.
Fakirdir. Çok kere gülleri satýn aldýktan
sonra kendisi aç kalýr. Ancak kýzdan
beklediði karþýlýðý bulamaz. Kýz da
onun kendisini aldattýðýný zanneder.
Birbirlerine açýlmakta çekinirler. Giderek, bu gizli aþk her ikisinin de
kendilerini suçlu hissetmelerine sebep
olur. Ýþ birbirini suçlamaya, kýskançlýða, münakaþaya ve kavgaya dökülür.
Sonunda kýz bir baþka erkekle niþanlanýr Bunun üzerine delikanlý ruhen
çok sarsýlýr. Ve kýzý tamamen unutmaya
karar verir. Aslýnda bir çeþit piþmanlýktýr bu. Korkaklýðýnýn, yaptýðý yanlýþýn
karþýlýðýdýr. Bunlarý içten içe anlar gibi
olursa da kabul etmek istemez.
Acýlarýndan alerji diye söz etmek
hoþuna gider. Ne de olsa, bu söz kulaða
Histerik Bronþ Nevrozundan daha
hoþ gelir. Ne var ki, gerçekleri gizlemekle, onlardan kaçmakla insan kurtuluþa ve iyiliðe eremez. Nitekim hasta,
olayý unuttum zannetmesine raðmen
nefes borularý unutmaz. Ayrýlmalarýndan sonra, her gül gördüðünde nefesi
tutulur ve sýkýlýr. Daha sonra bu alýþkanlýk bilinçsiz bir refleks halini alýr.
Ve nihayet gittikçe artarak astýma
dönüþür. Ýþte hastalýðýn gerçek sebebi
böylece bulunmuþ olur.
Þartlý refleks, iyi veya kötü, bütün
heyecan alýþkanlýklarýmýzýn köküdür.
Ýnsana birçok iþlerini yaptýran, saatini
vaktinde kurduran; saatinde yemek
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yedirten, yatma zamanýnda uyumayý
isteten hep bu reflekstir.
Þartlý refleks üzerindeki aydýnlatýcý
bilgileri Rus fizyoloðu ve psikoloðu
Pavlova borçluyuz. Pavlov, deneylerinde insanýn sadýk dostu köpekleri
kullandý. Aç bir köpeðin önüne et
konduðunda köpeðin aðzýndan salya
akar. Burada et þartsýz bir uyarýmdýr.
Yani organizmanýn yaradýlýþý gereði
Kiliselerin yapýsýný
inceleyen bir mimarýn,
her kiliseden içeri
girdiðinde aðzý sulanýr.
Bazen kusacak gibi olur.
Çünkü çocukluðunda,
Avrupada din düþmanlýðý
olduðu sýrada ona,
kiliselerin önünden
geçerken tükürmesini
öðretmiþlerdi.
tepkide bulunduðu uyarýmdýr. Oysa
hiçbir köpeðin zil sesi duyunca veya
ýþýk yanýnca aðzýndan salya aktýðý
görülmez. Ancak köpeðe et vermeden
önce bir zil çalýnsa veya ýþýk yakýlsa
da, sonradan et verilse ve bu iþlem birkaç kez yinelense (tekrarlansa), köpek
bu kere salt zil sesine veya ýþýk uyarýmýna da aðzýndan salya akýtarak
tepkide bulunur. Böylece organizma,
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önceden tepkide bulunmadýðý yeni bir
uyarýma þartlanma yoluyla tepkide
bulunmayý öðrenmiþtir.
Þartlanma yoluyla köpeklerde bile
nevroz meydana getirilebileceði deneylerle gösterilmiþtir. Örneðin, köpeðe
et vermeden önce þartlý uyarým olarak
bir daire gösterilmiþ, sonra et verilmiþtir. Yine ayný deneyde daire yerine
elips gösterilip et verilmeyince, köpek
aradaki farký Öðrenmiþ ve elipse tepkide bulunmamýþtýr. Ancak elips
daireye çok benzer bir þekilde çizildiðinde, hayvan, ikisi arasýndaki farký
ayýrt edememiþtir. Ve bu uyarým karýþýklýðý yüzünden köpek nasýl davranacaðýný þaþýrmýþ, sinirlilik tepkileri
göstermiþ ve saldýrgan bir tavýr takýnmýþtýr. Ýnsanda olsun, hayvanda olsun
þartlanma, önemli bir yer tutmakta ve
birçok heyecan çatýþmasýnýn nedeni
olmaktadýr.
Kiliselerin yapýsýný inceleyen bir
mimarýn, her kiliseden içeri girdiðinde aðzý sulanýr. Bazen kusacak gibi
olur. Çünkü çocukluðunda, Avrupada
din düþmanlýðý olduðu sýrada ona, kiliselerin önünden geçerken tükürmesini öðretmiþlerdi.
Görüldüðü gibi, þartlanma olayýnda
köpekten insana deðiþen pek bir þey
yok. Þu farkla ki, insan, eðer isterse,
þartlanmalarýnýn akla uygun ve iyi
yönde olmasýný saðlayabilir. Bu da,
önemsiz bir fark olmasa gerek.

Nelda Bayraktar

Garip Durumlar ve Tutumlar
Iraktaki körfez savaþýndan döndükten sonra içindeki öldürme güdüsü yok
olmamýþtý. Müthiþ bir duyguydu bu onun için. Öldürdüðü sayýsýz düþmanlara
bu kez, kendi ýrkýndan ve milletinden olanlarý da eklemeye baþlamýþtý. Elbette
ki bu böyle devam edemezdi. Onu yakaladýlar ve bir hücreye kapattýlar. Adý
A.P. Jones idi. Amerikan Ordusunun zorlu fizik ve yazýlý sýnavlarýndan geçerek
albaylýða kadar yükselen Türk psikiyatristi Aylin Radomisli ya da genç kýzlýk
soyadýyla Devrimel idi onu iyileþtirecek olan. Çünkü ordu, ondan savaþtan
dönen askerlerin psikosomatik rahatsýzlýklarý ile ilgilenmesini istemiþti. Aylin
birebir uyguladýðý seanslarda, askere duygularýnýn resimlerini çizdirdiði
kaðýtlardan, Körfez Savaþý esnasýnda onlara bir çeþit cesaret haplarýnýn içirildiðini
tespit etti. Haplar öylesine etkiliydi ki, savaþ bitmiþ olmasýna raðmen beyin
hâlâ kendisini savaþta zannediyordu. Kim bilir kaç tane parlak bilim insaný,
ömürlerinin nice zamanlarýný harcayarak bu ilaçlarýn üretilmesine katkýda
bulunmuþlardý. Aylin, bu gerçekleri Orduya kendine has korkusuzluðu ve
gözüpekliðiyle bir bir anlattý. Ama bir süre sonra sebebi bugüne deðin hâlâ
anlaþýlamamýþ olan garip bir kazaya kurban gitti. Onu Ordu töreniyle gömdüler.
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Adý Aylin, Ayþe Kulinin yazdýðý gerçek ve etkileyici hayat hikâyelerinden
birisi. Böyle yazýlar olmasa bizlerin de bu cesur kiþilerin yaþamlarýndan kesitler
öðrenmemiz mümkün olmayacaktý. Baþýna gerçek sözcüðü eklenmiþ hayat
hikayeleri ya da internet üzerinden postalanan gerçek iþkence resimleri, içimizde
uyandýrdýklarý korkunç ürpertiler, midelerimizde meydana getirdikleri spazmlarla
baþka bir gerçeðin mührünü basýyorlar yüreklerimize.
Savaþmak ve iþkence etmek, bir insanýn kolayca gerçeði haline getiriliyor.
Zaten aklileþtirilmiþ her þey, kolayca gerçek olabilir bir insan için. Dünya pek
çok savaþ ve iþkence gördü. Ama fotoðraf makinelerine fütursuzca ve haince
gülümseyen ve de çýplak kurbanlarýn yanýnda baþ parmaðýyla zafer iþareti yapan
iþkencecileri görmedi. Gelinen bunca teknolojik seviyeye, katedilen bilimsel
baþarý yollarýna raðmen, insanýn insana yaptýðý zulüm bitmiyor. Elden ele
dolaþan sayýsýz iþkence resimleri, çaðýmýzýn en güzel ilerlemelerinden biri
sayýlan bilgisayar teknolojisi yoluyla insanlara ulaþýyor. Bu resimler Iraktaki
vahþetin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Hiç þüphesiz buralarda
bulaþýcý bir kollektif çýlgýnlýk kol geziyor ve karþýlarýndaki zavallýlarýn insan
olmadýklarýný fýsýldýyor onlarýn kulaklarýna. Onlar sadece bir objeden ibaretler.
Nitekim bunu Vietnam Savaþýndan, elindeki kutu içinde insan kulaðýyla dönen
ya da kýz arkadaþýna Noel hediyesi olarak düþman kafatasý gönderen
psikopatlaþmýþ askerlerde de görmüþtük.
Iraka saldýrmak için uygun bir mazeret bulan Amerikanýn, savaþ öncesinde
sarfettiði kamuoyu yaratma çabalarý ne derece inandýrýcýysa, ortaya çýkan
resimlere çok üzüldüklerini ve kendilerinin bilgilerinin dýþýnda yapýldýðýný
beyan etmeleri de o derecede inandýrýcý olsa gerek. Geliþmiþlik(!) seviyesi
arttýkça oyunu kuralýna göre oynamak ve insanlarýn gözünün içine baka baka
yalan söylemek belli ki daha kolay oluyor ve aklileþtirilmiþ her þey insanýn
gerçeði haline geliyor.
Diðer yanda Talabani, gördüðü iþkence resimleri için: Bunlar gayet normaldir
ve her savaþta olur gibi garip sözcükler sarfederek kendi gerçeðini ortaya
koyuyor. Kocaman yalanlarýn, yanýlsamalarýn ve inkârlarýn etrafýna sarýlýp da
yumak haline getirildiði bir Dünyada yaþayýp gidiyoruz. Ýþkenceyi normal gören
bir zihniyet, kocaman bir yanýlsamanýn içinde yuvarlanmaktansa, yuvarlaðý
tam görmeye neden çalýþamýyor? Toz, toprak, kan içinde debelendikleri yerlerde
baþka þey görmediklerinden mi acaba? Eninde sonunda uygarlýða eriþecekleri
nokta Amerikanýn geldiði yer olsa ne yazar diye düþünüyor insan. Amerika,
yalanlarýný doðruluk ambalajýna sarmaya çalýþýrken, Talabani, görmeyen
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gözleriyle gerçeði gördüðüne inanýyor.
Güney Doðuda yoksulluktan ve hijyen ortamýn saðlanamamasýndan dolayý
her yýl birçok bebek ve çocuk çeþitli hastalýklardan ölüyor. On birinci çocuðu
böyle bir hastalýktan ölen anneye, ondan daha fazla üzülen muhabir soruyor:
Peki þimdi ne yapacaksýn? Kadýn þöyle cevap veriyor: Ne olacak ki, kadermiþ
iþte. Bir tane daha yaparýz. Dýþ þartlarýn deðiþmediði, hatta deðiþmeye bile yüz
tutmadýðý yerlerde insanlar varolan acýlarýný ve çektiklerini yaþamýn normal bir
parçasý gibi kabul etmeye baþlýyorlar. Saflýklarýnýn zorlandýðý yerde ise,
baþkalarýnýn acý çekmesine kolayca sebep olabiliyorlar veya seyirci kalabiliyorlar.
Geliþmiþ ve uygarlaþmýþ refah toplumlarýnda da, insan, ýstýrabý ve acýyý sadece
kendisi ve çok yakýnlarý için reddederken, bir çeþit kurnazlýk ve insafsýzlýk da
geliþtiriyor.
Gelinen nokta þu ki, geliþmiþlik ve uygarlýk insanlarýn içindeki öç alma,
kýskançlýk, kötülük yapma, kötülükten ve iþkenceden zevk alma duygularýný
azaltmýyor. Salt bu yüzden dünyanýn en ileri nükleer araþtýrma merkezi olan
CERNde çalýþan üç binin üzerindeki dâhi denilebilecek, birkaç dili birden ana
dili gibi konuþan, çeþitli müzik aletlerini çalabilen fizikçiler arasýnda bile
birbirlerine zarar verebilecek derecede kýskançlýklar olabiliyor. Birbirlerinin
deneylerini çalabiliyorlar ve bilgisayarlarýnda bulunan ve özenle hazýrlanmýþ
çalýþmalarýný silebiliyorlar. Korkunç rekabetin, baþarý fýrýnýnýn yakýtý olduðu
yerlerde insan, karþýsýndakini, kolayca ezilebilecek bir obje gibi görmeye
baþlýyor. Ve o noktadan itibaren de kendine yapýlmasýný istemediðin bir þeyi
baþkasýna yapma sözcükleriyle ifade edilen büyük erdemi de çöpe atmýþ oluyor.
Sonuçta: Ben her þeyi yapabilirim demeye baþlayan insanýn düþünceleri de
çarpýlmaya baþlýyor. Ýstanbulun göbeðinde kadýn avukata tecavüz eden kiþiler
yakalandýklarýnda, hakim þu soruyu soruyor: Ayný þey, senin ablanýn veya
kardeþinin baþýna gelseydi, ne olurdu? Eðitimsiz cahil þöyle cevaplýyor:
Öldürürdüm.
Aldýðý eðitimlerle, yaptýðý harika görevlerle içindeki kýskançlýðý ve kötülüðü
yok edemeyenlerle, eðitimsiz cahilin gözlerini kör eden duygularý arasýndaki
nüanslarda gidip gelirken, karþýmýzdaki insaný ayný özden varedilmiþ kardeþimiz
olarak ne kadar görebildiðimiz gerçeðine takýlýyor insan. Sokaktaki insan
kalabalýðýnýn içinde yürüyüp giderken, kuyrukta onlarýn arasýnda beklerken,
kafamýzdaki þablona uymayanlarýna hiddetlenirken onlarý ne kadar kendimizden
görüyoruz acaba?
Belki iþe buradan, en yakýndan yani gönlümüzden baþlamak gerekecek
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Dört Kadýn
Üç Kitap
Nadide Kýlýç

Kadýn olmanýn onuruna sahip olmak
için mücadele etmekle geçmiþti ömrü..
onursuzluða baþ kaldýrmak erkek

hegemonyasýna karþý esir düþen
kadýnlýðýný özgürleþtirmek için gözünü
budaktan esirgememiþti. Samsun
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Ladikin bir köyünde doðmuþtu. Henüz
on üç yaþýný sürerken evlendirilmiþti
Menekþe. Daha þey olmadan kendinden
on beþ yaþ büyük bir adama kadýnlýk
etmek için verilmiþ, imam nikahlý
kumalýða sesini çýkaramamýþtý.
Niþanlýlýðý süresince anasý, orada rahat
edeceksin kuzum.. Vaziyetli, zengin
insanlar. Yoksulluk görmeyeceksin
diye onu teselli ediyordu. Anam
aslýnda kendini teselli ediyordu.
Aslýnda bana kýyamýyordu ama..
köylük yerde diye düþünüyor, anasýnýn
arzusuna boyun eðiyordu. Günler geçti
koca evinde hepsi birbirinin ayný
günler. Koca binanýn temizliði hayvanlarýnýn bakýmý yemek yapmak
derken ayaklarý sýzlayarak yataða
giriyordu. Kayýnvalide kaprisi olsa da
kocasýyla bir sorun yaþamýyordu. Bu
da zor hayatýna katlanmasýnýn nedeniydi. Gelin deðil de bir ýrgat gibi
çalýþtýrýlmasýna aldýrýþ etmiyordu.
Çünkü kocasýndan ahretliði gibi dayak
yemiyordu. Evlenmeden ahdetmiþti.
Karadedenin mezarý baþýnda. Yatýrý
þahit tutmuþtu. Bir fiske yerse eve terk
edecekti.
Bir gün geldi, dedesinin vefat
ettiðini öðrendi. Üzüntüden ocaktaki
yemeði ateþte býrakýp baba evine koþtu.
Yemek yanýp kömür olmuþtu. Kocasý
eþek sudan gelene kadar onu dövmüþ
aðzýný burnunu kan içinde býrakmýþtý.
Elinden kurtulup babasýna nasýl
gittiðini hâlâ hatýrlamýyor. Allah

yardým etti diyordu. Ýþte bu olaydan
sonra Menekþenin hayatý solmuþ, farklý
bir iþkence ile yüzyüze kalmýþtý. Ailesinin ona kolkanat germesi sorunu
çözmüyordu. Hiç beklemediði yerde
ve zamanda karþýsýna erkekler dikiliyordu. O elindeki sopayý, týrmýðý,
sýrasýnca süpürgeyi kalkan gibi
kullanarak onlardan kendini koruyordu.
Bir gün bunu fark eden babasý onu alýp
Ladikteki halasýnýn yanýna götürdü.
Menekþe köyde gözden kaybolunca
imam nikâhlý kocasý ayaða kalkmýþtý.
Çünkü onu tekrar almanýn yollarýný
arýyordu. Döndüðü gün üçten dokuza
diye þart etmiþti. Menekþe anlatýrken
bana Sen bilirsin, Kuranda kadýn
içinde üçten dokuza diye bir þart yok
mu ola? diye sorunca gülmeye baþladým. niye gülüyorsun diye terslendi
Bir düþünsene böyle bir þey olsa,
bütün Anadoludaki evlilikler fos çöker
biber dedim Bana sorarsan erkekler
için de böyle bir þart yok. Onlarýn
uydurmasý olmalý dedi.. Kocasý yeniden onunla evlenebilmesi için töre
gereði baþýndan bir nikâh daha
geçmeliymiþ. Köyün delisi ile evlenmesi için yapýlan baskýya direnip
günlerce samanlýklarda saklanarak
Karadedeye verdiði sözü tutmuþtu.
Ama bu kez kocasý mahkemeye baþvurup onun kendine kaçtýðýný, bakire
olmadýðýný söyleyerek iftira etmiþti.
Menekþe bu iftiralara inatla direniyordu. Kadýnlýk onuruna sahip çýk-
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mak kasabasýnda baþý dik gezebilmek
için karþý dava açtý. Parasý yoktu,
avukat tutmak için. Dilekçe yazamýyordu. Çünkü okuma yazmasý yoktu.
Halasýnýn komþusunun yardýmýyla
müracaatýný yapabilmiþti. Ancak
mahkeme sürdüðü müddetçe savunmasýný sadece kendisi yapýyordu.
Günlerce ne söyleyeceðini düþünüyor.
Hafiye gibi iz sürüyor, onlara karþý
inançla direniyordu. Kendisini itham
eden karþý avukatýn yakasýna yapýþmaktan çekinmiyordu. Artýk hayatý bir
cehenneme dönse de mahkeme
salonlarýnda gençliði heder olsa da
yýlmýyordu. Deðme avukatlara parmak
ýsýrtacak bir savunma ile karþý tarafýn
tezini çürütmeyi bildi. Bütün bu
mahkeme koþuþturmalarý sýrasýnda
þimdiki kayýnpederini kendine hayran
býraktý. Mücadeleci ruhu, gözü pekliði,
dürüstlüðü onu cezp etmiþti. Oðluyla
evlenmesi için aracýlar koydu. Menekþe
Eðer bekarsa resmi nikah yapacaksa
ben varým, yoksa ben deli deðülüm
adiye þartýný bildirdi. Hiçbir mesleði
olmayan mevsimlik tardým iþçisi olarak
çalýþan müstakbel eþinin resmini
görünce aþýk olmuþtu. Kýsa süre sonra
evlendiler. Ama eski kocasý kan davasý
gibi peþlerini býrakmýyordu. Menekþenin arkasýndan sahte nikah yapmakla
kalmayýp ona tehditler savuruyordu.
Menekþe yeni eþiyle birlikte çareyi
Ýstanbula göç etmekte bulmuþtu.
Ýstanbul, büyük, uçsuz bucaksýz bir
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þehir. Ýçine giren herkes gibi onlara da
kucak açmýþ.. altý sene hiç sorunsuz
yaþadýktan sonra bir gün tuhaf mektuplar gelmeye baþladý. Ýkisi de okuma
yazma bilmediði için kocasý, mektubu
alýp bakkala götürdü. Ama eve dönerken ateþ püskürüyordu. Çünkü
mektup eski kocasýndandý ve Menekþeye abuk sabuk laflarla aþk sözleri
sýralýyordu. Menekþeye gelen
mektuplar kocasý ile arasýný açmýþtý.
Artýk kocasý huysuz, sinirli, aksi biri
haline geldi. Mutaasýplaþmýþtý. Onun
iyi giyinip dýþarý çýkmasýný istemiyordu.
Oysa ki çalýþmaya ihtiyaçlarý vardý.
Bir apartmanda kapýcýlýk yapsalar da
Menekþenin de çalýþmasý gerekiyordu..
Menekþe artýk sara hastasý olmasýna
raðmen evlere temizliðe gidiyordu.
Çalýþkanlýðý, dürüstlüðü sayesinde her
gün iþ bulmaya ve kocasýndan daha
çok kazanmaya baþlamýþtý. Aslýnda çok
mutlu bir yaþamlarý olacak iken bu
mektuplarla cehennemde gibi yaþýyorlardý. Çünkü bu kez kaçýþýnýn adýna
geliyordu. O zaten bakire deðildi.
Baþka erkeklerle düþüp kalkmýþtý v.b
cümlelerle eþini büyük bir þüphe içine
düþürüyordu. Menekþe ne yapacaðýný
bilemiyor, bir türlü eþini ikna edemiyordu. Sonunda dayanamadý. Temizliðe gittiði bir hanýma derdini açtý.
Ve onun yardýmýyla bir hastaneye
gittiler. Muayene olup rapor aldýlar.
Kocasý yaptýðý bütün huysuzluklardan
piþman olmuþ ayaklarýna kapanmýþtý,
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af dilemiþti. Bu kez gelen mektuplarý
delil göstererek yeniden mahkemeye
baþvurdular. Böylece kadýnlýk onuruna
ve özgürlüðüne sahip oldu. Üç çocuðunu da cahil býrakmamak için hepsini
okutabilmek için hiç dinlenmeden
çalýþýp didiniyordu. Gerçekten analýk
ve kadýnlýk görevini yerine getiriyordu
Kýz çocuðuna karþý gösterdiði
ihtimam ve saygý, sanki yaþayamadýðý
genç kýzlýk sevincini yeniden ona
baðýþlýyordu. Kýzýnýn kendi ekmeðini
kazanan erkeðinin karþýsýnda boynunu
eðmeyen bir kadýn olmasýný diliyordu.
Dün tam baþka bir konu ile ilgili
araþtýrmalarýmý yapýp, yazýya dökecekken, menekþe büyük bir heyecan
ve sevinçle içeri girdi. Ne o cennetten
müjde mý aldýn? diye þaka yapacak
oldum. Gülerek Evet gerçekten sana
müjde getirdim artýk okuma yazmayý
söktüm. Diploma da verdiler. Artýk
hiçbir þeyden korkmuyorum. dedi.
Sevim Koçyiðit Sivasýn bir
köyünde doðmuþ okumak istediði halde
okula gönderilmemiþ, yine Menekþe
gibi çocuk yaþta evlendirilmiþ. Evlenirken okuma yazma bilmediði için
imza yerine parmak basmak zorunda
olmuþ. Bu sevim Koçyiðiti derinden
yaralamýþ. Tesadüf iyi bir adam
düþtüm de okuma ya=zmayý bana
öðretti diye ilave ediyor. Heceleyerek
okumaya yazmaya baþlýyor. Þimdi ise
kitap yazýyor. Ýlk kitabýný yayýmlamýþ.
Parmak Acýsý adý altýnda kendi karanlýk

dünyasýnýn öyküsünü kaleme dökmüþ.
Þimdi yeni kitaplarýna hazýrlanýyor.
Cemile Yiðit de Tokattan evlenip
yurtdýþýna gidiyor. Onun içi de okuma
aþkýyla yanýp tutuþuyor. Ama yaban
ellerde öðrenmek zor oluyor. Almanca
öðrenemiyor çünkü Türkçe yazamýyor.
Büyük meþakkatler sonucunda baþarýyor. Bütün yaþam mücadelesini
genç kýzlýk kadýnlýk hayallerini Cemile
isimli kitabýnda kaleme almýþ. Yalnýz
Kadýn kitabýnda ise kendisi gibi olan
bütün kadýnlarýn yaþam öykülerini
Yalnýz Kadýnda toplamýþ.
Bir baþka kadýn Sema Karaca. O
Liseyi bitirmiþ. Yabancý ülkelerde
varlýðýný ve hayallerini gerçekleþtirmesinin mücadelesini, adý Umudun
ardýndan Git dediði bir kitapta toplamýþ.
Onlar, Menekþe, Sevim, Cemile ve
Sema bir elin parmaklarý kadar az belki ama kadýn olarak Anadoluya
doðmanýn en güzel örnekleri. Her türlü
yobazlýða ve toplumsal baskýya raðmen
kadýn olmanýn onuruna sahip
olabilmiþler.
Menekþe yaþam öyküsünü anlatýnca
þakalaþmak istedim: Menekþe senin
hayatýn da Türk filmlerini geçmiþ.
Roman gibi bir ömür yaþamýþsýn
deyince gülen yüzü buðulandý ve:
Biliyor musun, bunca mücadeleyi
kadýn olarak sayýlmak için verdim ama
kadýnlýðýmý hiç bilmedim. Ama kýzým,
asla benim gibi olmayacak ya, bu da
bana yeter dedi.
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (15)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz
ÜZÜLMEYÝNÝZ  YARDIM EDÝNÝZ

NEVÂ-KÂR
Birliðin Gül fidaný yeþerip geliþmekte,
Bilgi sunan Gülyüzlü nerede?
Bahar rüzgârý esmekte;
Gönüle tad veren bâde-i gerçek nerede?
Her yeni Gül, bir Gülyüzlüyü andýrýyor,
Kim o sevgi dolu göz,
Hani sözü duyan kulak nerede?
Birlik meclisinin o mis kokusuna da
düþkünüz,
Ey nefesi hoþ sabah rüzgârý!
Sevgilinin mis kokulu zülfü nerede?
HÂFIZ ÞÝRÂZÎ
(Türkçeye uygulayan: Yavuz Yekta
06.04.1998) (ITRÎ (1640-1712) tarafýndan
NEVÂ-KÂR olarak bestelenmiþ Klâsik
Türk Musikisinin birinci þâheseri)
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Bu ay sizinle üzüntülerimizi nasýl
yok ederiz veya nasýl ederiz de
üzülmeyiz konusunu paylaþmak ve
musiki ile üzüntülerimize çareler
bulmak üzerine birlikteyiz.
1. Boþ kaldýkça yaratýcý imgelemeyi
düþünmek ve yapmak en hayýrlýsý:
Baþlýyorum. Bütün kötülükleri içimden
atýyorum. Her zaman her yerde iyi
þeyleri ve iyi olmayý düþünüyorum,
istiyorum ve Yüce Yaratanýmdan talep
ediyorum. Kuranýn hemen birinci
suresini anýmsarým: Yalnýz Sana
taparým, yalnýz Senden dilerim.
Þükürle görüyorum ki, bütün
üzüntülerim, bütün dertlerim birden
yok olmuþ!
2. O, bizi sever. O, bizi sevgisinden
yarattý. O, bizi baðýþlar. Biz de
birbirimizi baðýþlamalýyýz. Birbirimizin
ne iyisinde, ne de kötüsünde gözümüz
olmamalý. Birbirimizin her þeyi için
sevinip, üzülen insan kardeþlerimizin
üzüntülerini gidermek için
birleþmeliyiz. Ta ki, Ondan gelen,
üzüntü verdiðini zannettiðimiz olaylarýn
da bizim hayrýmýza olduðunu anlama
(idrâk etme) düzeyine gelinceye
kadar
3.Boþ zamanýmýzý deðerlendirebilirsek Zamanýn bizden þikâyetçi
olmayacaðýný düþünerek üzüntüde
olmayacaðýz.
4. Biz hayýrda oldukça, her þeyimiz
hayýrda olacaktýr. Kendimizi üzmekten
vazgeçmeliyiz. Çünkü üzüntüde olanýn
kaybý çoktur. Çünkü üzülen bütün
hayýrlara kanallarýný kapatýr.
5. En þerefli yaratýk ÝNSAN olarak

yaratýldýðýmýzý bilerek þöyle
düþünüyorum: O, bizi dert ve üzüntü
için deðil, derde ve üzüntüye çare
bulmak için yarattý!
6. Herkes yaptýðýndan ve yaptýðýnýn
getireceðinden memnunsa, üzülecek
bir þey yok demektir. Sonunda,
yaptýklarýmýzla mutlaka ölçülecek ve
yargýlanacaðýz. Hiç þüphesiz O,
baðýþlayýcýdýr. Tekrar etmemeye karar
ve söz verdiðimiz hatâmýzdan da,
gerçekten tekrar etmeyeceksek
üzülmemeliyiz. Çünkü O, gerçek bir
baðýþlayýcýdýr.
7. Bilmediðimiz þeylere üzülmek,
bildiðimiz þeylerle övünmek kadar abes
olur. Onun yerine, bilmek için bulmak,
bulmak için öðrenmek lâzým.
Öðrenmek için çok çalýþýrsak üzülmemize gerek kalmaz.
8. Yüce Yaratanýmýzýn yasasý
vermektir. Onun için, üzülmek
gerekirse, alamadýðýmýza deðil, veremediðimize üzülmek insanlýðýmýza
yakýþýr. Veremediðimize de üzülmek
yerine, hemen vermeye baþlamak üstün
insan olma yoludur
9. Bazý olaylara da boþu boþuna ve
bilgisizliðimizden üzülür dururuz.
Halbuki o olaylardaki hayrý görebilsek,
üzüleceðimize seviniriz. Meselâ, bir
türlü doðru beslenmeyi uygulayamayan
bu yazýlarý yazan kardeþinize Yüce
Yarataným GUT veya Nikris denen ve
ömür boyu devam edecek bir hastalýk
verdi. Benim 75 yaþýnda yememem
lâzým gelen tüm yiyecekler, bu Nikris
hastalýðýnda yenmemesi gerekiyor!?
Yaratanýmýn bana mecburi bir diyet
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ÝNTERNETTEN ÖYKÜLER
KÖPEK ve
BÝN AYNALI TAPINAK
"Hindistan'da yüksek bir daðýn
doruðuna yapýlmýþ "BÝN AYNALI
TAPINAK" adlý görkemli bir tapýnak
vardý. Günlerden bir gün bir köpek
daða týrmandý, tapýnaðýn
merdivenlerinden çýkarak "BÝN
AYNALI TAPINAK"a girdi. Tapýnaðýn
bin aynalý salonuna geçtiðinde bin tane
köpek gördü. Korkarak tüylerini
kabarttý; kuyruðunu bacaklarýnýn
arasýna sýkýþtýrdý; korkutucu hýrýltýlar
çýkararak diþlerini gösterdi. Ve bin
köpek de tüylerini diktiler; kuyruklarýný
bacaklarýnýn arasýna alýp korkunç sesler
çýkartýp diþlerini gösterdiler.
Köpek
paniðe kapýlarak
tapýnaktan kaçtý.
Ve o andan
itibaren bütün
dünyanýn
tehlikeli,
korkunç köpeklerle dolu olduðuna
inandý. Bir süre sonra bir baþka köpek
gelip daða týrmandý. O da tapýnaðýn
merdivenlerinden çýkýp "BÝN AYNALI
TAPINAK"a girdi. Tapýnaðýn bin
aynalý salonuna geldiðinde bin tane
köpekle karþýlaþtý ve çok sevindi:
Kuyruðunu salladý; neþeyle oradan
oraya zýpladý ve köpekleri oynamaya
çaðýrdý. Bu köpek tapýnaktan çýktýðýnda
dünyanýn dost ve sevecen köpeklerle
dolu olduðuna inanýyordu."

ÝNTERNETTEN ÖYKÜLER
ZAMAN VE SEVGÝ
Bir zamanlar üzerinde mutluluðun,
mutsuzluðun, bilginin ve sevginin
yaþadýðý bir ada varmýþ. Bir gün bu
adanýn batacaðý duyurulmuþ. Tüm
duygular adayý terk etmiþler, sevgi
hariç. Kalan tek duygu sevgiymiþ.Týpký
bir geminin kaptaný gibi, Sevgi son
dakikaya kadar kalmak istemiþ. Ada
neredeyse sulara gömülecek iken, sevgi
yardým dilemiþ. Oradan zenginlik
geçiyormuþ: Zenginlik, lütfen beni de
yanýna alýr mýsýn? Zenginlik cevap
vermiþ: Hayýr alamam. Botumda epey
miktar altýn ve gümüþ var. Senin için
yer yok. Sevgi, bu kez, adanýn çok
yakýnýndan muhteþem yatýyla geçen
Kibire seslenmiþ: Lütfen bana yardým
eder misin? Kibir cevap vermiþ: Sana
yardým edemem. Her tarafýn ýslanmýþ,
muhteþem yatýmý kirletirsin. Sevgi bu
kez mutsuzluða seslenmiþ: Lütfen
beni de yanýna alýr mýsýn? Mutsuzluk
ise þöyle cevap vermiþ: Öylesine
mutsuzum ki, sadece kendime
yetiyorum. Mutsuzluðun ardýndan bu
kez de mutluluða seslenmiþ ve yardým
dilemiþ. Ancak mutluluk öylesine
mutluymuþ ki, sevginin ne söylediðini
duymamýþ bile. Derken baþka bir bilge:
Ben seni yanýma alabilirim demiþ.
Sevgi öylesine mutlu olmuþ ki nereye
gittiklerini bile sormamýþ. Karaya
vardýklarýnda bilge kendi yoluna devam
edip, gitmiþ. Sevgi bu kez, diðer
bilgeye yani Bilgiye: Bana kim yardým
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etti? diye sormuþ. Bilgi cevap vermiþ:
O zamandý. Zaman mý? diye
yinelemiþ sevgi. Fakat niye zaman?
Bilgi, engin bir bilgelikle
gülümsemiþ ve: Sevginin ne denli
deðerli olduðunu ancak Zaman
anlayabilir demiþ.

küçük ama daha yavaþ hareket eden
bir yavru daha vardý. Kardeþlerine
yetiþmek için elinden geleni yapýyordu
ama beceremiyordu. Ben bunu
istiyorum dedi çocuk. Çiftçi eðilerek:
Bak oðlum dedi Bu yavru senin
olamaz çünkü diðer yavrular gibi asla
koþup, oynayamayacak.
Çocuk bir adým geri çekilerek
pantolonunun paçasýný sýyýrdý.
Bacaðýnýn her iki yanýndan aþaðýya
inen çelik teller özel olarak yapýlmýþ
ayakkabýsýna baðlanýyordu. Çiftçiye
doðru bakarak çocuk þunlarý söyledi.
Gördüðünüz gibi efendim, ben de iyi
koþamýyorum. Ýþte bundan dolayý onun
da kendisini anlayacak birisine ihtiyacý
var:
Dünyamýz, baþkalarý tarafýndan
anlaþýlmaya ihtiyacý olan pek çok
insanla doludur.

SATILIK KÖPEKLER
Bir çiftçi elindeki köpek yavrularýný
satmak istiyordu. Çitin üzerine satýþ
ilanýný asarken birisinin pantolonunu
çekiþtirdiðini hissetti. Bu küçük bir
çocuktu ve köpeklerden birini satýn
almak istiyordu. Çiftçi: Bak oðlum
dedi Bu hayvanlarýn anneleri ve
babalarý cinstir ve epey para ederler.
Çocuk pantolonun ceplerini iyice
karýþtýrdýktan sonra bulduðu parayý
uzatarak: Sadece 39 centim var.
Onlara bir kez bakmam için yeterli olur
mu? Elbette dedi
çiftçi ve bir ýslýk çalarak
Buraya gel Dolly! diye
baðýrdý.. Köpek
kulübesinden çýkan
Dollynin ardýndan dört
minik köpek koþmaya
baþladý. Çocuk yüzünü
çitin demirlerine
gömerek iyice bakmaya
çalýþtý. Köpekler çite
doðru koþmaya
baþladýklarýnda, bir þey
çocuðun dikkatini çekti.
Diðerlerinden daha

26

Sevgi Dünyasý

Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan
Geçen ay sizlere OLAY 54ü sunarak, tekamül eden ruhlarýn vardýðý üçüncü kademeyi
anlatmýþtýk. Bilindiði gibi ruhlar dünyaya binlerce kez gidip gelerek tekamül etmeye
çalýþmaktadýrlar. Belli bir tekamül seviyesine vardýktan sonra, ruh dünyasýnda baðlý
olduklarý ana gruplarýndan ayrýlma vakti de gelmiþ olmaktadýr. Bu, uzun zaman
boyunca onunla birlikte olan ve artýk ailesi gibi olmuþ olan ruhlardan ayrýlýp baþka bir
plana geçme anlamýna da gelmektedir. Üçüncü ve daha sonraki dördüncü kademe,
ruhlarýn daha çok baðýmsýz çalýþmalar yaptýklarý ve uzmanlaþtýklarý kademelerdir.
Bir araya gelen uzmanlarýn kendilerine has özellikleri ve gizlilikleri vardýr.
Uzmanlýðýný geliþtiren ruh her zaman bir rehber varlýk veya öðretmen olmamaktadýr.
Bu sayýmýzda uzmanlýk konusuna devam edip, detaylarýný vereceðiz.

Sevgi Dünyasý
UZMANLIKLAR
Ana Okulu Öðretmenleri
Bu kitabýn birinci cildinde gençlere
ve yaþça büyük olanlara öðretmenlik
yapan rehber varlýklarýn aktivitelerini
anlatmýþtým. Ýlerleyip tekâmül etmiþ
ruhlarýn ilk eðitmenlik hayatlarýnda
neler yaptýklarýyla ilgili fazla bilgi verilmemiþti. Bunlara Ana Okulu Öðretmenleri denilmektedir. Çünkü çalýþtýklarý ufak çocuklar, henüz dünyadaki
enkarnasyonlarýna baþlamamýþlardýr.
Beþinci bölümde Olay 26nýn hemen
ardýndan anlattýðým gibi, yeni ruhlar
hemen dünya ortamýna itilmemektedirler. Dünya eðitim için öylesine zor
bir okuldur ki, bu genç ruhlarýn, fiziksel
enkarnasyonlarýndan önce ruh dünyasýndaki bir oryantasyon eðitiminden
geçirilmeleri gerekmektedir. Aþaðýdakiler bir sujemin, konuyla ilgili
anlattýklarýndan alýnmýþtýr:
Çok genç bir ruh iken ilk kez dünyaya geldiðimi hatýrlýyorum. Yanýmda
birkaç arkadaþým da vardý. Kapasitemizi ve adaptasyon kabiliyetimizi
kontrol etmek için biraz dolanmýþtýk.
Yanýmýzda öðretmenimiz de vardý. Bu
gezegenin manyetik titreþimlerini nasýl
toplayacaðýmýz ve onlarý kendimizinki ile nasýl harmanlayacaðýmýz öðretilmiþti bize. Fiziksel bir bedende olmanýn
ne demek olduðunu öðrenmemiz
gerekiyordu.
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Sujelerimin pek çoðu rehber varlýk
olmak istemektedir. Bunun nedeni,
rehber varlýklarýn onlarýn üzerinde
daima güçlü etkiler býrakmýþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Öðretmenlerin iyi birer iletiþimci olmasý
gerekmektedir. Yine de iletiþim
kabiliyeti üstün olan bir varlýk, fiziksel
bedenleri içinde insani egolarla uðraþan varlýklarýn zihnine tam bir giriþ
yapamayabilir. Genç ruhlarla çalýþan
ana okulu öðretmenleri de pek çok nedenden dolayý, rehber olmayý istemeyebilirler. Çocuk ruhuyla çalýþmak zordur ve mücadele gerektirir.
Olay 55te yer alan kiþi dördüncü
kademeye adým atmýþ bir ruh. Bana üç
varlýktan oluþan grubundaki sarý-mavi
karýþýmý ýþýklarý anlatýyor.
OLAY 55
Dr.N: Çevrende gördüðün renkler
sadece bu kadar mý?
S: Hayýr, on bir çocuk var. Beyaz
ýþýklar. Solumuzda bir arada duruyorlar.
Enerjileri henüz küçük, az ve daðýnýk.
Küçükler çok hayat dolu.
Not: Tam bu noktada sujem çok
heyecanlandý çünkü orada gördüðü
çocuklardan birisi þu anda kendi
çocuðuydu. Bu aný iyice yaþamasýný
ve çoþkusunu tatmasýný istediðimden
dolayý, onu bir süre kendi haline
býraktýktan sonra devam ettim.
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Dr. N: Bu on bir ruh arasýnda ýþýk
yönünden farklýlýklar var mý?
S: Pek fazla yok. Ýçine kapanýk ve
utangaç ruhlarýn ýþýklarý daha solgun.
Dr.N: Bu çocuklarla ne gibi bir
alakan var?
S: Ýki arkadaþýmla birlikte onlarýn
eðitimlerinden sorumluyuz.
Dr.N: Üçünüzün, sizi bu eðitime
hazýrlamýþ olan ortak bir Dünya hayatý
geçmiþi var mý?
S: Biz öðretmenlerdik, kutsal
insanlardýk ve þifacýydýk. Bu iþi yapabilmek için büyük bir sabýr ve duyarlýlýk gerekiyor. Ancak öðretmenler
de öðrencilerinden çok þey öðrenir.
Dr. N: Bu çok doðru. Ruh dünyasýnda þu anda neredesiniz ve ne
yapýyorsunuz?
S: Eðitim için nötr olan alanlara
gönderildik. Bunun nedeni, normal
eðitim alanlarýnýn (örneðin sýnýflar gibi)
çocuklar için kýsýtlayýcý olmasýdýr.
Dr.N: Þu anda neler oluyor?
S: (gülüyor) Sadece yaramazlýk yapýyorlar ve oraya buraya koþturuyorlar.
Enkarne olmaya baþlayýnca bazý þeyler
ister istemez deðiþecek.
Aþaðýdaki satýrlar henüz enkarne
olmaya baþlamýþ varlýklara öðretmenlik
yapmýþ olan bir sujemin anlattýklarýndan alýnmýþtýr:
Elimde sekiz tane yaramaz var.
Enkarnasyonlarý sýrasýnda oyun
oynayan kýzlar ve erkekler. Bunlar

sadece çocuk olarak kalmak ve yaþamý
ciddiye almak istemiyorlar. Dünya
zevklerinden fazlasýyla hoþnutlar ve
sýkýya gelemiyorlar. En büyük ilgileri
bir sonraki yaþamlarýnda güzel olmak.
Adý Ulant olan yaþlý rehberim onlarý
benim yanýma býraktý ve artýk eskisi
kadar sýkça yanýma gelmemeye baþladý.
Sanýrým ben fazla hoþgörülü ve merhametliyim. Onlara büyük bir nezaket
ve sevgiyle davranýyorum. Bazý öðretmenler onlarý þýmarttýðýmý ve bozduðumu söylüyorlar. Sert ve katý olan
öðretmenler de var. Bunlar özellikle
çocuklarýn potansiyeli yüksek olduðunda böyle yapmak zorunda
kaldýklarýný söylüyorlar. Konsül benim öðretme metodlarýmla ilgileniyor.
Bana göre, çocuk ruhlar geliþmeye baþladýklarýnda olgunluða atacaklarý adým,
öz güvenleri sarsýlmamýþ olduðundan,
daha hýzlanacaktýr.
Etikçiler
Etik, bana göre eðitimin bir parçasý
olmuþtur hep. Bir sonraki vaka,
Detroitli olan 26 yaþýndaki bir kiþiyle
ilgili. Beþinci kademeye geçmiþ ve
spiritüel adý Andarado. Ýlk baþta onu,
bana gelmekten vazgeçirmeye çalýþtým.
Çünkü 30 yaþýnýn altýndaki hastalarý
almýyordum. Bunun nedeni, ortalama
bir genç insanýn, yaþamýn tüm yollarýndan geçmiþ olma ihtimalinin az
olmasýný düþünmemden kaynak-
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lanýyordu. Hafýza bloklarýnýn sýký sýkýya
yerlerinde duruyor olmasý da büyük
ihtimaldi. Ayrýca genç insanlarýn rehber
varlýklarý, karmik yollarý görmesinin
erken olacaðý endiþesiyle, hipnoz
esnasýnda engellemeler koyabiliyordu.
Andarado bir istisna oldu.
Bu hastam bana bir mektup göndererek: bedensiz varlýk halindeyken
hangi kimlikte olduðunu merak ettiðini,
çünkü nice zamandýr bazý þeyleri
bildiðini hissettiðini, yaþýndan öte
becerilere sahip olduðunu yazmýþtý. Bu
tarz ifadeleri çoðu genç insandan
iþitmiþimdir. Birlikte seans yapýnca
hayal ettikleri gibi olmadýklarý ortaya
çýkmýþtýr. Ancak bu durum Andarado
için doðru deðildi. Onunla ilk karþýlaþtýðýmda, bir konuya odaklanmasýnýn,
farkýndalýðýnýn, kendine olan güveninin
ve kendini tanýmasýnýn yaþýna göre
olaðanüstü olduðu her halinden belli
oluyordu.
Seanslar ilerledikçe, Andaradonun
dünyaya ilk geliþinin Babilin yükselme
devrinde gerçekleþmiþ olduðunu öðrendim. Ýlk enkarnasyonlarýný, duygu
taþýmamalarýna raðmen zeki olan
yaþam formlarýnýn yaþadýðý karanlýk
ve sessiz bir dünyada baþladýðýný
söyledi. Burasý mantýk ve muhakemenin hüküm sürdüðü bir yerdi. Daha
sonra duyarlý bir varlýða dönüþebileceði
parlak bir yere transfer olmayý
istediðinde ona Dünya gösterilmiþti.
Spiritüel bir sýnýfta geçmiþ dene-
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yimlerinin üzerinden geçerken, Andaradonun, gezegensel manyetik
enerjinin bazý dünyalardaki zekâ
davranýþlarýný nasýl etkileyebileceði ile
ilgilendiðini öðrendim. Ona verilen en
son ödev küçük bir yaratýk için beyin
dokusu yaratmaktý. Tasarým Üstadý
olmak istiyordu. Çok þaþýrmýþtým.
(Gelecek ay: OLAY 56 ile konumuza devam edip, Andarado ile ilgili
ilginç bilgilere tanýk olacaðýz.)
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Dualarýn Ýnceliði
Özenç Kayserilioðlu

Bazen en yakýnýmýzdýr Yaratanýmýz.
Hiçbir þeyin fayda etmeyeceðini
bildiðimiz zamanlarda, en
yakýnlarýmýzýn bile bize fersah fersah
uzak olduðunu hissettiðimiz ya da
zannettiðimiz anlarda, bezginlik ve
çaresizlikle kendi köþemize
çekildiðimizde, bir þekilde sýrtýmýzý
dayadýðýmýz yar kucaðý gibi bir yer
o l u r, b a þ ý m ý z ý i n l e y e i n l e y e

yasladýðýmýz duvar, yastýk her neyse
onun omuzlarý, dizleri olur. Haksýzlýða
uðramýþlýðýn verdiði garip bir
arýnmýþlýk duygusu, kimse bilmese
bile bunu kendimizin biliyor olmasýnýn
verdiði izahý güç bir güven duygusu,
bizi bir þeylerin üzerine çýkarýr sanki
ve orada, o sessizlikte soru sormadan,
kýnamadan bizi anlayan, bilen, tanýyan
bir sýcaklýðýn ilgi ve sabýrla bizi
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beklediðinin ayrýmýna varýrýz. Onun
dizlerinde dert dökerken, yangýnýmýzýn
biraz ýlýndýðýný, içimizdeki bizi geren,
buran þeyin biraz gevþediðini fark
ederiz. Zaman geçip de sakin
düþünmeye baþladýðýmýzda, Onun
vaktiyle söylediði sözleri hatýrlarýz.
Her zaman uyarýcý, her zaman yön
çizici, her zaman yol göstericidir o
sözler. Yani öyle veya böyle yapmak
zorunda olup da yapamadýðýmýz
þeyleri hatýrlatýr hep. Buna raðmen
rahatsýzlýk duymak bir yana, Onun
haklý olduðunu hissederiz ve biliriz
içimizden. Yapamadýklarýmýz için
utandýrmaz bizi. Bir tek, bile bile
yapýlan ve yapýlmakta devam edilen
yanlýþlarý sevmediðini biliriz. Onun
dýþýnda hoþgörüsü, merhameti,
toleransý sonsuzdur ve biz bunu da
biliriz.
Bizi Sevgisinden Yaratan için
teoride bildiðimiz her þey, modern,
çaðdaþ, global (!) ve acýmasýz
dünyanýn yaþam þartlarý yanýnda güzel
bir masal gibi, eski çaðlarýn kadim
uygarlýklarýndan kalma bir bilgi gibi,
bazen de Pandoranýn kutusu gibi,
kendi köþesine çekilmiþ, arada sýrada
hatýrlamakla ondan yeterince yarar
saðlayacaðýmýzý düþündüðümüz ýþýklý
sýrlar topluluðu gibi bir yer tutar
hayatýmýzda. Þartlara ve zamana göre
deðiþen dünya kanunlarýna göre
y a þ a n a b i l i r, h e r k e s i n i n a n c ý
kendinedir, din ile bilimi, yaþam
biçimimizle inancýmýzý ayrý ayrý
deðerlendirmeliyiz, diye düþünenler
çoðunluktadýr dünyada. Oysa O, en
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baþýndan beri gönderdiði bilgilerle,
dünyada nasýl hep birlikte ve daha iyi,
daha dostça, daha az zararlý, daha az
hasarlý yaþayabileceðimizin
anahtarlarýný, reçetelerini vermiþtir.
Diðer yandan ortaya konulmasýný
saðladýðý örnekliklerle insanlarý
eðitmek istemiþtir. En büyük eðitici,
En Hakiki Rab Odur. Eðer biz
istersek, yaptýðýmýz her iþte, attýðýmýz
her adýmda, aldýðýmýz her nefeste
Onun iþaretlerini görebiliriz. O zaman
Onu, hayatýmýzýn belli bir
kompartýmanýnda, belli günlerde
hatýrlanýp vazife yapar gibi ziyaret
edilecek, korkutucu ve can sýkýcý bir
aile büyüðü gibi görmek þöyle dursun,
her þeyimizde Onun rýzasýný ve iznini
seve seve diler ve bekler oluruz.
Zamanla insanýn Onu sever ve Onu
bekler hale geldiðini söylerler bazý
zeki ve üstün ruhlu insanlar.
Onunla bu denli yakýn ve sýký
iliþkide olmak isteyenlerin dikkat
edecekleri hususlar vardýr ve bunlarýn
baþýnda sevgiden kaynaklanan saygý
gelir. Aslýnda ibadetin þekil kýsmý bizi
bu hale alýþtýrmak için çok büyük bir
rol oynar. Günün Onun belirttiði
zamanlarýnda temizlenir, düzgün ve
temiz kýyafetlerle huzurunda el pençe
divan durur, yüzümüzü yere süreriz.
Onun bizim yatýp kalkmamýza ne
ihtiyacý var, önemli olan yapýlan iþler
ve hareketlerdir diyenler olduðu gibi,
namazý veya secdeyi, jimnastik olduðu
için faydalý bulanlar da vardýr. Bir
yerde haklý olabilirler. Çünkü,
kardeþin kardeþe olan hakkýnýn
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dýþýnda, kendine olan her þeyi
yüceliðinden affeden bir Yaratýcýnýn
bizlerin secdeleriyle ne kazancý
olabilir ki... Ama o þekilde biz
Ya r a t a n ý m ý z  a h ü r m e t e t m e y e
kendimizi zorlar ve zamaný gelince
rahatça Onunla sevgi alýþveriþi içinde
olmaya hazýrlanýrýz.
Onunla iliþkisini yoðunlaþtýrýp
hayatlarýnýn her alanýnda Onun dileði
ve yeri olsun isteyenler hürmete,
sevgili saygýya daha da önem verirler.
Ondan bir þey dileneceði zaman,
Onun dileyene verdiðini, hazinesinin
tükenmediðini bilmelerine raðmen
çekine çekine ortaya koyarlar
dertlerini, dileklerini. Allahým bana
þunu ver, bunu yap, þunu da diliyorum
senden gibi dualar, Sen beni
sevindirdin, Allah da seni sevindirsin
ya da Sen bana þunu yaptýn ya, Allah
da seni süründürecek, cezaný verecek
gibi, Onu kendi þahsi istekleri,
egolarýnýn bekçisi gibi gören
yaklaþýmlar, onlardan uzaktýr.
Önce dileklerinin haksýz veya
yersiz olup olmadýðýný kesin
bilememiþ olmaktan dolayý,
baðýþlanma dilerler ve sonra eksikli
olduklarýnýn bilinciyle dileklerini
saygýyla ve tüm açýklýðýyla sunarlar,
kuvvetle isteyip yalvarýrlar. Sonra da
kararý tabii yine Ona býraktýklarýný
ikrar ederler.
Elbet ki, Onun hatýrýna, Onun
eserlerine de saygýyla yaklaþýrlar.

SEVGÝSÝNDEN YARATAN
Ey Güzeller Güzeli!..
Gönüllerin Sultaný,
Sevgilerin kaynaðý,
Sevginden verir misin?!..
Gönlüme nurlar katan..
Seni buldum, tanýdým..
Düzenine vuruldum..
Bak yoluna baþ koydum..
Bilginden verir misin?!..
Yolumu aydýnlatan..
Sana da, kuluna da,
Kul oldum, kurda kuþa,
Hepsi benden sorula!..
Hizmete alýr mýsýn?!..
Sevgisinden Yaratan..
Yana yana yok olsam..
Yoklukta varlýk bulsam..
Ruhumu Sana sunsam,
Beni baðýþlar mýsýn?!..
Alemleri donatan..
Eþiðine yüz sürsem,
Dýþ kapýda beklesem,
Nice canlar getirsem,
Huzura alýr mýsýn?!..
Canlara canlar katan..
Dr. Refet Kayserilioðlu
29.Mayýs.1987
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Atlantisin
Hikâyesi II
Derleyen: Arýn Ýnan

Geçen ay Eflatunun eserlerinden
birinde yer alan Atlantis uygarlýðýnýn
hikâyesini anlatmýþtýk. Bu hikâyeye
göre büyük Deniz Tanrýsý Poseidon
aþýk olduðu ölümlü Cleito ile evlenmiþ
ve adý daha sonra Atlantis olacak
olan adanýn tepesine bir saray inþa
ederek burayý muhteþem bir yer
haline getirmiþti. Cleitodan olan
oðullar daha sonra bu ülkenin
krallarý olmuþlar ve ülke ileri bir
geliþmiþ seviyesine geldikten sonra,
insanlarý sapýtmaya baþlamýþ,

iyiliklerin yerine kötülükler hüküm
sürmeye baþlayýnca dev dalgalarýn
altýnda kalmýþtýr. Yine geçen ay ünlü
medyum Edgar Caycein de girdiði
translar esnasýnda kayýp kýta Atlantis
ile ilgili olarak ilginç görüntüler
gördüðünü yazmýþ ve bunlarý
anlatmaya baþlamýþtýk. Caycee göre
Atlantis, üzerinde yaþayan insanlarýn, inançlarýný kaybetmelerin-den
ve hayvani arzularýný ve nefislerini
ön plana çýkarmalarýndan sonra
batmýþtýr.
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Atlantisin çeþitli þekillerde yýkýlabileceði üzerinde durulmaktadýr. Sel
sularýnýn altýnda kalmýþ olabileceði ya
da büyük bir deprem veya savaþ
sonucunda yok olmuþ olabileceði de
söylenmektedir. Yer kabuðunun yer
deðiþtirmesi teorisi de bu konuda ortaya
atýlmýþ ilginç teorilerden bir diðeridir.
Buna göre kutup bölgelerine çok fazla
kütle yükü bindiðinde yer deðiþtirme
olmaktadýr.
Edgar Cayce, Atlantis uygarlýðýnda
yaþayan insanlarýn hayvanlarý avlamak
için çok fazla sayýda patlayýcý
kullandýklarýný görmüþtür. Yýkýlýþa
doðru da ada, oluþan büyük
depremlerle beþ büyük parçaya
bölünmüþtür. Bunlarýn en büyüðünün
adýnýn Poseida olduðunu söyleyen
Cayce, en büyük yýkýmýn kültürel yýkým
o l d u ð u n u n a l t ý n ý ç i z m e k t e d i r.
Aralarýndan iyi olanlarý baþka
yerlere göç etmiþ ve bildikleri doðrularý
gittikleri yerlerde yaþayan insanlara
öðretmeye çalýþmýþlardýr. Cayce, Amerikan Kýzýlderililerinin öðretilerinde
eski Atlantis inançlarýndan parçalar
bulunduðunu da söylemektedir.
Ýlginç olan nokta ise o dönemde en
büyük rakip sayýlan Rama Ýmparatorluðu ile sürekli savaþ halinde bulunulmasýdýr. Eski Hint Yazýlarýndan olan
Mahabbaratada aynen þöyle denilmektedir: Fýrlatýlan bir güllenin
içinde kâinatýn gücü vardý. Binlerce
güneþe ait olan bir parlaklýðý vardý ve
akkor halinde yanýyordu. Ölümün dev

elçisiydi, demirden yapýlmýþ bir yýldýrým gibiydi ve deðdiði yerdeki her ýrký
küle döndürüyordu. Cesetler öylesine
yanýyordu ki tanýnmýyordu. Saçlar ve
týrnaklar düþüyordu, çömlekler nedensizce patlýyordu ve kuþlarýn rengi
beyaza dönüyordu. Tüm yiyecekler
birkaç saat içinde bozuluyordu. Bu
ateþten kaçan askerler kendilerini nehirlere atýyordu.
Bir zamanlar Rama Ýmparatorluðunun bulunduðu yerlerde kazý çalýþmalarý yapan arkeologlar, eski þehrin
caddelerinde yatan kiþilerin iskeletlerine rastlamýþlardýr. Bunlar adeta gökten gelen bir þeyle yere düþüp ölmüþe
benzemektedirler. Ayrýca bazý evlerde
aþýrý sýcaktan eriyip de cam haline gelen
kilden yapýlmýþ çömleklere de rastlanmýþtýr.
Günümüzdeki Keþifler
2000 yýlýnýn yazýnda ise Kanadalý
iki araþtýrmacý, Küba kýyýlarýndaki
okyanusun dibini tarýyorlardý. Amaçlarý
deniz altýndaki hazineleri keþfederek,
Küba hükümetine finansal destek saðlamaktý. 670 metre derinde, bir þehrin
ilk kalýntýlarýný buldular. Gördükleri,
üzerinde þehirleþmenin yaþanmýþ
olduðu dev bir platoydu ve üzeri kumla
kaplýydý. Yukarýdan bakýnca görünen
þekiller piramidlere, yollara ve binalara
benziyordu. Yapýlarýn üzerindeki yazýlar bile belli oluyordu.
2001 yýlýnda ise Hindistan Ulusal
Deniz Teknolojisi Kurumundan bazý
denizbilimciler, kirlilik ile ilgili bir
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araþtýrma yaparken Hindistan açýklarýnda denizin altýnda uzanan eski bir
þehir buldular. Bu þehrin günümüzden
9.500 yýl önce var olduðu ortaya çýktý.
Bu bölgede bulunan en eski yapý idi.
Japonya açýklarýnda da, günümüzden yaklaþýk olarak 6000 yýl önce
çökmüþ olan bir uygarlýðýn izlerine
rastlandý.
Edgar Cayce, Atlantisin Bimini
Adasý açýklarýnda olduðunu görmüþtü.
Su altý teknolojisi günümüzde inanýlmaz hýzla ilerlediðinden dolayý, bu
konuda yapýlacak olan çalýþmalarýn da
hýzlanacaðýný varsayabiliriz. Arkeologlar günümüzün en büyük arkeolojik
keþfinin Atlantisin bulunmasý olduðunu söylemektedirler.
Atlantis kýtasýyla ilk ilgilenen kiþilerden birisi de Helena Blavatsky
olmuþtur. Bilindiði gibi Blavatsky Teozofi kavramýyla insanlarý buluþturan
ilk kiþidir. Gençliðinden itibaren özel
yeteneklere sahip olan Blavatsky yetiþkinliðe eriþtiðinde Tibete giderek,
oradaki üstadlar tarafýndan eðitilmiþtir.
Geri döndüðünde Teozofi adýný verdiði
öðretilerini kitap haline getiren
Blavatsky hocalarýnýn çok eski bir bilge
grubuna baðlý olan kiþiler olduðunu
söylemiþtir. Batý Dünyasýnýn ilgisini
ilk kez Atlantis üzerine çeken
Blavatsky olmuþtur. Blavatsky daha
sonra ustalýk eseri olan Gizli Doktrini
yazmýþtýr. Bu kitabýnda da Atlantis ile
ilgili detaylý bilgiler bulunmaktadýr.
Blavatskynin en önemli yorumlarýndan birisi de, okyanus dibinin iyice
araþtýrýlmasý durumunda, Atlantisini
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Afrikanýn altýndan Hint Okyanusuna
kadar uzanan bölgede bulunabileceðidir. Blavatskynin zamanýnda okyanuslarýn dipleri yeterli teçhizat ve
teknolojik geliþme olmamasý nedeniyle
taranamýyordu ancak son yüzyýlda gelinen teknolojik seviyede bunlar yapýlmaktadýr.
Bu çalýþmalar ýþýðýnda görülmüþtür
ki, Atlas Okyanusunun ortasýndan bir
resif geçmekte ve bu tektonik bir plato
þeklinde aynen Blavatskynin dediði
gibi uzanmaktadýr. Bu da bize,
Blavatskynin Hindistandaki
hocalarýnýn epey þey bildiðini
göstermektedir.
Blavatsky, Orta Atlantik Resifinde
bulunan Atlantisin çok büyük bir alana
yayýldýðýný söylüyordu. Öyle ki bu alan
Batý Yarýmküreden Afrika kýtasýna kadar uzanýyordu. 1882 yýlýnda Blavatskynin hocalarýndan birisi mektup
yazarak, Atlantisin gerçek batýþ
tarihini vermiþtir. Bu tarih: Milattan
önce 9.564tür. Blavatsky yazdýðý kitapta ayrýca Atlantislilerin uçan makinelere sahip olduklarýný ve bunun
bilgilerinin daha sonra Hindulara
geçtiðini yazdý.
Edgar Cayce de gördüðü vizyonlarda, Atlantislilerin içine gaz doldurduklarý balonlara, uçaklara, denizatlýlara, asansörlere, röntgen ýþýn cihazlarýna ve televizyon benzeri aletlere
sahip olduklarýný söylemiþti.
Hiç þüphesiz ki Atlantis ile ilgili
tartýþmalar, bu konuda daha belirgin
keþifler yapýlýncaya deðin devam
edecektir.
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Üvey mi, Öz mü?
Önemli mi?
Zehra Ýskender

K

imi bozulan evliliklerden, kimi ebeveynin birisini kaybettikten sonra yaþar üvey hayatý.
Babanýn veya annenin yeniden
evlenmesi ile yeni bir anne baba ile
karþýlaþýr. Kaçýnýlmaz olarak kabul
etmek zorunda kalýr üvey anayý ya da
üvey babayý. Ne kadar iyi niyet ortada
olur-sa olsun her iki taraf için nazik
bir konudur üvey olmak. Üvey annebaba olarak hiç beklemediðiniz, sadece
evlenmek için eþ olarak seçtiðiniz insanýn hatýrý vardýr gönlünüzde öyle deðil
mi? Bunu karþýnýzdaki küçücük çocuk

da bilir. Katlanýlan bir þey olduðunun
idrakindedir. Yeni .. olmak zaten baþlý
baþýna bir zorluk yükleyecektir. Bir de
üvey çocuk sahibi olmak fikri geniþ
dünyayý dar eder insana. Dar eder mi?
Dar etmez! Eðer merhametli ve kendine kendi gücüne güvenen insanlarýn
eline düþerse çocuk üvey olmanýn
hýnzýrlýðýný kullanmaz yeni ana babaya. Çocukça bir sezgi ile karþýsýndaki
insanýn yüreðinin röntgenini þýp diye
çýkarýverir. Gözlerin yalan söylediðini
yaþlý bir bilge olmadan keþfeder çünkü
çocuklar.
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Eðer hayatý sevgi ve tevekkülle karþýlýyorsanýz, eþinize dünyadaki hiçbir
þeye deðiþmeyecek bir aþkla baðlý
iseniz, yüreðinizi sadece bir insana
deðil bütün dünyayý içine alacak bir
sevgi kaynaðý gibi çalýþtýrýyorsanýz
küçük bir çocuk ne gam! Onunla anlaþmanýn mutlaka bir yolunu bulabilirsiniz. Çünkü her gönlün kilidini açan
bir yol var dýr. Sevgi dolu ve merhamet
yüklü bir insan bu yolu mutlaka
kolaylýkla bulacaktýr.
Onlarý tanýdýðýmda aralarýndaki
muhabbetin ne kadar büyük olduðunu
anlamýþtým. Biz anneannesi ilk konuþurken bir türlü rahat durmuyordu
çünkü küçük Ufuk. Devamlý odasýndan
sesleniyor. Ya bir þeyler istiyor ya da
mýzmýzlanýyordu. Anneannesi ise büyük bir sabýrla otoritesini kullanarak
ona sarýlýp öperek ikna edebiliyordu.
Sohbetimiz süresince onunla ilgilenmeyi çocuðun isteklerine cevap vermeyi ihmal etmemiþti. Bir zaman sonra
çocuk, mýzmýzlýðý býrakýp koþup
anneannesinin boynuna sarýlmýþtý.
Ýmrenmedim desem yalan olmaz.
Çünkü Dilek Haným sakin, soðukkanlý
bir o kadar da þefkatliydi. Arkadaþlýðýmýz ilerledikçe dostluðumuz
sýrdaþlýk boyutuna da yükselmiþti.
Yine yürüyüþe çýktýðýmýz bir gün
Ufukun yaramazlýklarý had safhaya
çýkmýþtý. Bu kez Ufuk itirafta bulunuyordu: Ben anneannemi çok seviyorum ya onun için biraz azýyor diye
özrünü bildiriyordu. Henüz beþ yaþýndaki çocuðun bu konuþmasý ikimizi de
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kahkahalara boðmuþtu. Onun anne
babasýnýn yanýna gittiði bir gün Dilek
Haným gerçeði bana anlatýverdi:
Aslýnda Ufuk benim torunum deðil
dedi. Þaþýrmýþtým. Çocuðun yüzü öyle
Dilek hanýma benziyordu ki bunu
söylediðimde gülümseyerek: Ne kadar
güzel deðil mi? Benim kýzýmýn eþinin
birinci evliliðinden bu çocuk. Annesi
býrakýp kaçmýþ. Önce kýzýmýn evliliðine
karþý çýktýk eþimle ben ama kýzým
çocukla tanýþtýðýný müstakbel eþini çok
sevdiðini söyledi ve bizi ikna etti. Çocukla ilk tanýþtýðýmýzda bize anneanne
dede demedi mi, iþte o an her þey bitti,
yüreðimin katýlýðý eridi aktý. diye ilave
etti. Çocuk þimdi iki annesi olduðunu
kabul etmiþ. Anneanne olarak Dilek
Hanýma baðlanmýþ. Çünkü aradýðý
bütün þefkati, eðitimi ondan alýyor.
Dilek haným ve eþi de çok mutlular.
Bu çocuðun kaderinde üvey ana varmýþ, iyi ki bizimle oldu. Annesi de
(kýzý) biz de hayvanlarý çiçekleri
insanlarý çok seviyoruz. Evimizdeki
akvaryum balýklarýný beslemek,
muhabbet kuþunun suyunu deðiþtirmek görevi onun. Zamaný gelince beni
uyarýyor, yemlerini gidip mýsýr
pazarýndan alýp geliyoruz  dedi.
Derin bir iç çekip ne olacak sevgi ve
þefkat vermek için vergi kesmiyorlar
ya! diye ekledi.
Kesmiyorlar ama bir yaþam, bir çocuðun geleceði saðlam temellerle atýlýyor. Sevgi, þefkat ve doðru eðitimle.
(Gerçek hayattan alýndýðý için
rumuz kullanýlmýþtýr)
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Ruhlar Görünebilirler mi?
Mm. H. J. henüz küçük bir kýzken
Pariste Bastille meydanýna bakan bir
evde yaþarlarken, her gün tam saat üçte
bir hayalet gördüðünü sonradan
anlamýþ. Taþradan yeni gelen, sinema
ve tiyatroyu görmemiþ ve okuma
yazmayý da bilmeyen küçük kýz, bu
eski kostümlü, sessiz kiþiyi her
gördüðünde, Paristeki evlerde böyle
garip kýlýklý insanlarýn dolaþma adeti
var zannedermiþ. Uzun ceketli, kýsa

pantolonlu, beyaz çoraplý, puduralý
peruklu, üçgen þapkalý bu adam, büyük
gümüþ tokalý ayakkabýlar giyer, gümüþ
baþlý bir bastona dayanýrmýþ. Sapsarý
yüzüyle her gün mutfaktan gelir, odayý
geçerek pencerenin önünde durup 1789
yýlýna kadar Bastille Hapishanesinin
bulunduðu meydana bakarmýþ. Ýlk
görüþlerinde annesine saati sorduðunda
hep üç cevabýný aldýðýndan, sonralarý
onu görür görmez artýk sormadan saat
(Sevgi Dünyasý Cilt 27 den)
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üç demeye baþlamýþ. Onu en çok korkutan þey, bu kiþiyi yalnýz kendisinin
gördüðünü fark etmesiymiþ. Büyükleri
de görselerdi, onun bulunduðu yere
doðru giderlerdi diye düþünürmüþ.
Bundan kimseye söz etmeden
büyümüþ. Artýk onu da görmez olmuþ.
Bir gün annesine her þeyi anlattýðýnda,
onun ya alay edip güleceðini ya da
büyük bir hayrete düþeceðini sanýrken,
onun da görünmez birisinin varlýðýný
hissederek rahatsýz olduðunu, kýzýnýn
da hep o sýralarda saat üç dediðini
hatýrladýðýný öðrenmiþ.
Bu olayda çok hassas yapýdaki kýz,
ayný hayali defalarca ama hep ayný
tarzda görürken, daha az hassas olan
annesi, sadece onun varlýðýný hissetmekte, görememektedir.
Açýklamamýzý þu þekilde yapabiliriz:
Bu adam vaktiyle orada yaþamýþ, belki
de çok ýstýrap çekmiþ olduðundan, bu
güçlü duygularý etraftaki maddelere
tesir eden, elektro manyetik bir alan
oluþmasýna neden olmuþtur. Bu küçük
kýz veya hassas olan yetiþkinler, her
kim bu tesirlerle sempatize olabilecek
durumdaysa, hassasiyet derecesine
göre, bunlarý hissetme, duyma, görme
þeklinde algýlayabilirler. Ama o, yaþayanlarýn sorularýna cevap veremez. Hep
ayný filmin tekrarý gibidir bu görüntü.
Eðer bu imajýn sahibiyle, yani ruhu ile
irtibata geçilmek istenirse, bu öbür
taraftaki rehber varlýklarýn yardýmý ve
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iznini alarak, ancak bir medyum
vasýtasý ile gerçekleþebilir.
Tekinsiz ev olaylarý ise, yukarýdaki
örnekle kýsaca hatýrlamaya çalýþtýðýmýz
hayaletli evlerin durumundan farklýdýr.
Tekinsiz evlerde farkýna varýlsýn ya da
varýlmasýn, ruhsal baðlantý yaþanýlmaktadýr.
Tekinsiz Ev Ne Demektir?
Bir evde gerek insanlardan ya da
yaþayan diðer canlýlardan, gerek tabiat
olaylarýndan kaynaklanan hiçbir maddi
vasýta veya etken yokken darp sesleri
duyuluyorsa, eþyalar yerlerinden oynuyor, düþüyor, yer deðiþtiriyorlarsa,
o ev tekinsiz ev diye tanýmlanan
sýnýfa girmektedir. Buradaki tekinsiz
sözcüðü uðursuzluk anlamýný düþündürüyorsa da, bunun uðurla ya da
uðursuzlukla bir ilgisi yoktur. Sebebini
bilemediði, kontrol edemediði her
durumdan insanoðlu nasýl korkuyorsa
ve ondan mutlak bir zarar geleceði
endiþesini taþýyorsa, bu olaya da bütün
bu hissiyatýný belli eden bir kelime ile
isim takmýþtýr.
Anlatýlan olaylar göz önüne alýndýðýnda, bilmeyenlerin çok korktuklarýna, bir lânete uðradýklarýný zannettiklerine, bilenlerin ise bilmelerine
raðmen bir hayli rahatsýz olduklarýna
hak vermemek mümkün deðildir.
Gürültücü komþularýnýzýn olduðu-

40

Sevgi Dünyasý

nu, vakitli vakitsiz duvarlarýnýza, tavanýnýza bazen hafif, bazen þiddetle
vurduklarýný düþünün. Evinizin
taþlandýðýný, irili ufaklý taþlarýn, odun
ve tahta parçalarýnýn her tarafta
dolaþtýðýný tahayyül edin. Masanýz
büyük bir gürültüyle merdivenlerden
aþaðýya yuvarlanýyor, siz, herhalde
kaydý, biri çarptý, ya da rüzgârdan
sürüklendi, düþtü diyerek defalarca
yerine taþýyorsunuz. Sonunda bir
kanadýndan 15 cmlik bir çivi ile duvara
sabitleþtiriyorsunuz ve yatýyorsunuz.
Bir gürültü ile tekrar kalktýðýnýzda,
bakýyorsunuz ki, masanýzýn bir kanadý
kendinden kopmuþ olarak duvara çakýlý dururken, kendisi gene aþaðýda az
önceki yerinde duruyor. Siz bu evde
bir þey var, hemen buradan taþýnalým
diyorsunuz. Eþinizi, çocuðunuzu alýp
yakýn bir akrabanýzýn evine gidiyorsunuz. Bir kaç gün sonra benzer þeyler
orada da yaþanýyor. Oradan kalkýp
baþka yere gittiðinizde, bir süre sonra
olaylar tekrar baþlýyor.
Neyse ki bunlar çok sýk rastlanan
vakalar deðillerdir. Darp seslerini
duymak daha yaygýndýr. Spiritüalizmanýn bir bilim olarak incelenmeye baþlamasýna sebep olan Bay
Çataltýrnak da Fox kardeþlere darp
sesleri ile kendini belli etmiþti.
Demek ki, bizlere bir þeyler söylenmek isteniyor, bizlerin bir þeyler
üzerinde düþünmemiz, bekleniyor.

Sýkça yapýlan þey, olay yabancý memleketlerde geçmiþse bir papaza, rahibe,
Müslüman ülkelerde ise hocaya gidip
yardým istemektir. Onlar da çeþitli
dualarla yardýmcý olmaya çalýþýrlar.
Ýnsanlara büyük bir sevgi ve ihtimam
gösteren yücelmiþ varlýklar, sýrf onlarý korkutmak ve rahatsýz etmek için
bunlarý düzenleselerdi, belâ gibi görülen bu olaylarý bir þekilde savuþturmaya
çalýþmamýz belki mümkün olabilirdi.
Ama onlar bize bir þeyi fark ettirmek
istiyorlarsa, o yöne doðru çekmeye
çalýþacaklardýr. Rehber varlýklar
yardýmýyla, bir medyum aracýlýðýyla
gerçekleþen tecrübi olsun veya olmasýn
anlatmaya çalýþtýðýmýz bütün ruhsal
olaylarýn da sebepleri bu deðil mi?
Tekinsiz ev vakalarýna sebep olan,
o evde yaþayan medyum tabiatlý bir
insandýr. Çoðunlukla o insan olaylarýn
kendisinden kaynaklandýðýnýn farkýnda
bile deðildir. Onun vücudundan çýkan
ektoplazma ve diðer tesirler, bedensiz
varlýklar tarafýndan kullanýlarak eþyalara etki edilmektedir. Tecrübi olarak
yapýlan celsede bu olaylar kontrol altýnda tutulur ve ismine telekinezi denir.
Hayaletli evlerle tekinsiz evler arasýndaki fark: Birinde olayýn gerçekleþmesi için kiþinin hassas olmasý,
medyum yapýda olmasý yeterli iken,
diðerinde medyum yapýda olan kiþinin
bilerek veya bilmeyerek bedensiz bir
varlýkla irtibata geçmesi gerekmektedir.
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ÝÞ BAÞINDA DUYGUSAL ZEKÂ
Daniel Goleman
Derleyen: Belgin Tanaltay

Bu ay , geçen ay iþlediðimiz Duygusal Bilinç
in alt konularýna devam ediyoruz.
Ýçimizdeki Kýlavuza
Göre Yaþamak
Richard Abdoo kendi
kendine bir karar vermiþ:
Ýþleri ne kadar yoðun
olursa olsun, yalnýz kalýp
kendini dinlemeye haftada
sekiz saatini ayýrýyor.
Yýlda 2 milyar dolarlýk
kamu hizmeti veren bir
þirket olan Wisconsin
E n e rg y  n i n y ü r ü t m e
kurulu baþkaný için böyle
bir karara varmak yürek
ister. Dindar bir katolik
olan Abdoo bu saatleri
genellikle uzun yürüyüþlere çýkarak deðerlendiriyor. Ya da bazen, evdeki
atölyesinde çalýþmak veya
motosikletiyle dolaþmak
gibi þeyler yapýyor.
Abdoo, Gerçekliðe geri
dönebilmek için, iþinizin
tozu dumanýndan uzakta
biraz vakit geçirmeye kendinizi zorlamak zorundasýnýz, diye açýklýyor.

Eðer bunu
yapmak için
yeterince zaman
ayýrmazsanýz,
dizginleri
elinizden
kaçýrabilir ve
baþýnýza bir sürü
dert
açabilirsiniz.
Örneðin, bize rehberlik
eden deðerlerden kopabiliriz. Kiþisel deðerler
çok yüce, soyut fikirler
deðildir, sözlere dökmeye
kalktýðýmýzda asla hissettiðimiz kadar iyi ifade
edemeyebileceðimiz mahrem inançlardýr. Deðerlerimiz bizim için olumlu
ya da olumsuz duygusal
güç taþýyan ya da

yankýlama yapan þeylere
dönüþür.
Özbilinç içsel bir
barometre iþlevi görür,
yapmakta ( ya da yapmak
üzere) olduðumuz þeyin
yapmaya gerçekten deðip
deðmeyeceðini ölçer. Asýl
sonucu hisler verir.
Eylemle deðer arasýnda
çeliþki varsa, bu durum
suçluluk ya da utanç,
derin þüpheler ya da
rahatsýz edici kararsýzlýklar, huzursuzluk ya da
piþmanlýk ve benzeri
duygular halinde ortaya
çýkan tedirginlik hissiyle
sonuçlanacaktýr. Bu tür
tedirginlikler bir duygusal
çekim yaratarak, çabalarýmýza engel olabilecek ya
da onlarý baltalayacak
hisleri uyandýrýr.
Öte yandan bu içsel
kýlavuzun izinden
ayrýlmadan yapýlan
tercihler enerji verir. Bize
doðru þeyi yaptýðýmýz
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hissini vermekle kalmayýp, onlarý hayata geçirirken kullanacaðýmýz dikkat
ve enerjiyi de azamiye
çýkarýrlar. Bilgi iþçileri
(bu baðlamda, mühendisler, bilgisayar programcýlarý ve denetçiler) üzerine yapýlan bir incelemeye göre, yýldýz elemanlar anlamlý bulduklarý
biçimde çalýþmalarýný
mümkün kýlan, baþarýya
ulaþtýklarý hissini tattýran,
katkýda bulunduklarýna
inanmalarýný saðlayan
kariyerler tercih etmiþlerdir.

yan tercihlerde bulunabildikleri için performanslarý mükemmelleþmiþti.

Ortalama düzeydeki
iþçiler kendilerine verilen
her türlü projeyi kabul
etmekle yetinirken, üstün
performans gösterenler
hangi projenin heyecan
verici bir çalýþma olacaðýný, hangi þefin altýnda
çalýþýrlarsa daha iyi teþvik
edileceklerini, hangi
kiþisel fikrin iyi bir proje
oluþturacaðýný düþünüyorlardý. En iyi yaptýklarý
ve hoþlandýklarý þeyi  ve
tam tersini  sezgisel olarak biliyorlardý. Yaptýklarý
iþe odaklanmalarý ve
enerjik kalmalarýný saðla-

Deðerler konusunda
sessiz kalýnmasý, insanlarý
motive eden unsurlarýn
toplumda çarpýk bir
þekilde algýlanmasýna yol
açar.Para kazanmak,
çoðumuz için, olduðundan çok daha önemli
görünür. Güney California
Üniversitesinde çok
baþarýlý altmýþ giriþimci
üzerinde yapýlan incelemede, zenginliðini sergileyerek gösteriþ yapanlara
pek rastlanmadý. Araþtýrmacýlarýn vardýðý sonuca
göre, bu baþarýlý giriþimcileri harekete geçiren

Neyin denemeye deðer
olduðuna karar verirken
içindeki hisse göre hareket
eden kiþiler, duygusal
gerilimlerini asgari
düzeye indirmiþ olurlar.
Ne yazýk ki, pek çok insan
içindeki derin deðerleri iþ
yaþamýnda yüksek sesle
ifade edemeyeceðini,
bunun bir þekilde
yasaklanmýþ olduðunu
hisseder.

nedenler, paradan ziyade,
bir iþ giriþimini baþlatmanýn heyecan ve zorluðu, patron olmanýn verdiði özgürlük duygusu,
yaratýcý olma þansý ve
kendisi için bir þey
yaparken, baþkalarýna da
yardým etme fýrsatý gibi
þeylerdi.
Mali açýdan yokluk
içinde olanlar hariç, kimse
sadece para için çalýþmaz.
Kiþilerin çalýþma
tutkusunu körükleyen bir
diðer unsur da , daha geniþ
anlamda bir amaç ya da
tutkudur. Fýrsat tanýndýðýnda, insanlar kendilerine anlamlý gelen
þeylere; baðlýlýk, yetenek,
enerji ve becerilerini tam
kapasiteyle kullanmalarýný
gerektiren iþlere eðilim
duyarlar. Bu da, bizim için
önemli olan unsurlarla
daha iyi örtüþecek þekilde
iþ deðiþtirmek anlamýna
gelebilir.
Kariyerinizi
Yönetmek
Kendimizi kanýtlama
ve dünyada bir iz býrakma
güdüsünün en þiddetli
olduðu dönem , yirmiyle
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kýrk beþ yaþ arasýdýr. Ama
çoðu kez kýrklý yaþlarýn
ortalarýnda ya da ellili
yaþlarýn baþlarýnda
yaþamýn sýnýrlý olduðu
ciddi olarak fark edildiði
için,insanlar genellikle
hedeflerini yeniden
deðerlendirir. Ölümlülüðün kabulüyle birlikte,
neyin gerçekten önemli
olduðu tekrar düþünülür.
Daha tatmin edici
geçim yollarý bulmaya
çalýþan  ya da iþlerini
kaybettikleri için, baþka
çareleri olmayan  meslek
sahiplerine danýþmanlýk
yapan Stephen Rosen,
Ömürlerinin ortasýna
geldiklerinde, keþke bir
sosyal hizmet iþi yapýyor
ya da restoran iþletiyor
olsaydým diyenler
arasýnda, milyon dolarlýk
ücretler alan pek çok
þirket yöneticisi ve avukat
vardýr, diyor.
General Electric, DEC
ve Mobil Oil firmalarýnýn
üst düzey yöneticilerini
deðerlendirmiþ olan bir
danýþmanýn anlattýklarýna
bakýlýrsa, orta yaþlardaki
pek çok kiþi  bir okulun
yönetim kurulunda
bulunmak, ek olarak

yürütebilecekleri küçük
bir iþ kurmak gibi keyfe
keder projelerden büyük
heyecan duyar. Ama
kendi iþlerinden sýkýlmýþlardýr. Bir sürü iþ
kurmuþ olan çok baþarýlý
bir giriþimci, kendini
nefret ettiði bir iþin
baþýnda bulmuþtur. Bu
þirket beni yönetir hale
geldi. Köþeye sýkýþtým...
Yaptýðým iþten hoþlanmýyorum. Teknemin motorunu onarýrken ya da
bunun gibi þeyler yaparken çok daha mutluyum.
Özdeyiþteki gibi,
Nereye gittiðinizi bilmiyorsanýz, her yol oraya
varýr. Bize coþku veren
þeylerin ne kadar az
farkýndaysak, yolumuzu
o kadar kolay kaybederiz.
Ve bu sürükleniþ saðlýðýmýzý bile etkileyebilir;
becerilerinin iþ yaþamlarýnda yeterince kullanýlmadýðýný ya da yaptýklarý iþin tekrardan ibaret
ve sýkýcý olduðunu hisseden insanlarýn taþýdýðý
kalp hastalýðý riski, en iyi
becerilerinin iþlerine
yansýdýðýný hissedenlere
oranla daha büyüktür.
Özbilinç, meslek
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hayatýmýzla ilgili kararlarýmýzýn en derin deðerlerimizle uyumlu olmasýný
saðlamamýz için güvenilir
bir kýlavuzdur. Boston
Üniversitesinde iþ idaresi
profesörü olan Kathy
Kram, Bazý kadýn yöneticiler, bulunduklarý yere
gelebilmek için, özbilinçlerini bastýrmýþlardýr,
diyor. Bunlar ne yapýp
edip yönetimin üst
kademelerine yükselebilmiþ olan çok baþarýlý
kadýnlardýr, ama iliþki
yoksuludurlar. Baðlantýlarý araç niteliðinde,
hedefe yöneliktir; ve bu,
daha çok erkeklere özgü
bir davranýþ modelidir.Karþýlýðýnda ödedikleri
bedel ise, kiþisel yaþamlarýnýn solmasýdýr.
Bu sorunun kadýnlara
özgü olduðu kesinlikle
s ö y l e n e m e z . K RW
Internationalýn New York
bürosundan yönetim
eðitmeni Micheal banks,
Pek çok yönetici,
özellikle de erkekler,
kendilerini iç dünyalarý
konusunda eðitmenin
önemini ciddi anlamda
belki de hiç düþünmemiþlerdir, diyor. Stress
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altýndayken sergiledikleri
davranýþ tarzý ile sadýk ve
yetenekli elemanlarý
tutmak ya da iþin asgari
gereklerini karþýlamak
arasýndaki baðlantýyý hiç
kurmamýþlardýr.Kýrklý
yaþlarýnýn sonlarýna
yaklaþýrken eksik kalan
bir þeyler olduðu
konusunda hafif bir
kuþkuya kapýlabilirler. Bu
kuþku, daðýlmakta olan bir
evlilik ya da içlerindeki
kargaþa yüzünden hatalar
yaptýklarýný keþfetmeleri
yüzünden uyanabilir.
Ancak bunlar yararlý
krizler olabilir. Kalýn
kabuklarýnda çatlaklar
oluþturmaya baþlar; daha
önce hiç izin vermedikleri
duygularý yaþamaya ve
yaþamlarýnýn bu yönüne
baþka bir gözle bakmaya
baþlarlar.
Dikkat : En Deðerli
Kaynaðýmýz
Þirketler hukuku konusunda uzmanlaþmýþ olan,
kazançlý bir avukatlýk
firmasýnýn yönetici ortaðý,
varlýklý ve baþarýlý biriydi.
Ama elli yaþýna geldiðinde, içini bir þey kemir-
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meye baþlamýþtý.
Harvard Ýþletme
Okulundan psikolog ve
profesör Shoshana Zuboff
bana bu avukat hakkýnda
þunlarý anlattý: Elli yaþýna
geldiðinde daha özgür ve
esnek bir yaþamý olacaðýna inanmýþtý hep. Oysa
tam tersine, saat baþýna
ücret aldýðý mesaisinin,
ortaklarýn ihtiyaçlarýnýn
ve müþterilerin taleplerinin esiri olduðunu gördü,
kendi baþarýsýnýn tutsaðý
olmuþtu.
Avukat, kendine dönüp
hayatý hakkýnda düþünmek için eþsiz bir program
olan Odysseye katýldýðýnda gerçekle yüz yüze
geldi. Zuboff tarafýndan
geliþtirilen ve ilk baþlarda
sadece Harvard Ýþletme
Okulu mezunlarýna
sunulan bu program çok
tutulduðu için, þimdi orta
yaþlardaki diðer iþ
insanlarýna ve meslek
sahiplerine de açýldý.
Odysseye duyulan ilgi
büyük ölçüde, insanlarýn
Ben kimim? Nereye
gidiyorum? ve Ne
istiyorum? gibi sorulara
yanýt bulmak için derin
hislerini kullanarak,

yaþamlarýný yakýndan
incelemelerine olanak
tanýnmasýndan kaynaklanýyor.
Zuboff a göre, bu
programa katýlanlar,
genellikle çok baþarýlý
olmuþ, yirmili ve otuzlu
yaþlarýnda koymuþ
olduklarý hedeflere
ulaþmýþ kiþilerdi. Ancak,
daha birkaç onyýl sürdürecekleri çalýþma hayatýna
baktýklarýnda, Peki, ya
bundan sonrasý? diye
soruyorlardý.
Bu soru karþýsýnda
benimsenen standart
yaklaþým, bizi iþ yaþamlarýmýza dýþarýdan
bakmaya  kendimizi
daha çekici bir mal haline
getirmenin, kendimizi
pazarlamanýn yollarýný
aramaya  ve bir iþin nasýl
bir ücreti, hangi pozisyonda ya da þehirde
olduðu, meslektaþlara
kýyasla ne durumda olduðumuz gibi, dýþ deðiþkenler çerçevesinde
düþünmeye teþvik eder.
Biz ise ( bu programda)
karþýt yaklaþýmý benimseriz. Deðiþen benlik
anlayýþýmýza ve insaný
tatmin eden þeylere,
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içerden bakarýz, diyor
Zuboff.
Odysseye katýlan pek
çok kiþi için, kariyerleri
bir treni andýrýr. Raylarýn
gittiði yönde gidiyor
olmayý gerçekten isteyip
istemediklerine karar
vermeleri için zaman ve
fýrsat tanýnmadan, trenin
peþinde sürüklenmektedirler.
Odyssey, insanlarýn
kendi içlerine bakmalarýna
ve yolculuklarý hakkýnda
düþünmelerine olanak
tanýr. Programýn ilk
haftasýnda, katýlýmcýlarýn
iç dünyalarý ve yapmakta
olduklarý ya da yapmak
istedikleri þeyler üzerinde
odaklanmalarýna yardýmcý
olunur.
Sonra, öðrendiklerini
daha iyi sindirmeleri ve
biraz daha düþünmeleri
için üç haftalýk bir ara
verilir. Sonraki bir hafta
boyunca eþleriyle birlikte
programa dönüp,
geleceklerini planlarlar.
Z u b o ff ,  Ý n s a n l a r
hislerini yersiz ve karýþýk
þeyler olarak görmeyi
býrakarak, onlarýn aslýnda
son derece açýk seçik,
nüanslý tepki modelleri

olduðunu , anlaþýlabilir
bilgi kaynaklarý oluþturduðunu fark etmelidirler, diye açýklýyor. Ne
yapacaðýmýzý ancak, bize
neyin doðru göründüðünü
fark ettiðimizde biliriz.
Dikkat en deðerli kaynaðýmýzdýr.
Hisler, bedenin
durumu ifade etme
þeklidir; durumumuz
hakkýnda bilmek
istediðimiz her þey
hislerimizde açýða
vurulur.
Ýþ dünyasýndaki kiþiler
belirsiz sandýklarý þeyin
katý gerçeklik, katý
gerçeklik olarak gördükleri þeyin ise çoðu
zaman keyfe keder
olduðunu anladýklarýnda,
büyük deðiþim baþlar. Bu
anlamda, hisler Nereye
gidiyorum? gibi büyük
sorulara yanýt verir. 
Zuboffun anlattýðýna
göre, huzursuz avukatýn
kendini gözlemlemeye
ayýrdýðý bir hafta, þunu
anlamasýna yol açmýþtý:
Ortaklarý temel kimlik
anlayýþlarýnýn kökenini
hala hukuk firmasýnda
ararken, o artýk bu firmaya
eskisi kadar ihtiyaç
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duymuyordu. Baþka
insanlarýn beklentileri için
yaþar olmuþtu.
Ona asýl mutluluk
veren þey, oðluyla birlikte
ek iþ olarak yaptýklarý sýðýr
ticaretiydi. Gerçi bu
giriþim bir hobi olarak
baþlamýþtý ama, avukat bu
iþi ilginç, heyecanlý ve
eðlenceli bir uðraþ olarak
görüyordu
Kendisinin bu kadar iyi
tanýdýktan sonra, mesai
saatlerini iki üç yýl süreyle
yüzde 50 oranýnda
azaltmaya ve zamanýnýn
diðer yarýsýný sýðýr
ticaretiyle uðraþarak
geçirmeye karar verdi.
Sonuç: Ýki sene sonra
sadece bu iþle ilgilendi ve
ayrýca iki iþ daha kurdu.
Üstelik altý ay içinde sýðýr
satýþýndan kazandýðý para
iki yýl boyunca hukuk
firmasýnda kazanmýþ
olduðu paradan daha
fazlaydý.
Daha da önemlisi,
diyor Zuboff, o þimdi
mutlu. Sabahlarý kalkýp
iþe gitmek yýllarca ona
kabus gibi gelmiþti. Oysa
þimdi heyecanlý, enerjisini
tekrar kazanmýþ ve
yenilenmiþ biri.
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Çocuðun Güvenini
Arttýrmak
Sibel Salur
(Tanaltay Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi)

Çocuðun sosyal geliþmesi sürecinde
geliþtirdiði kiþilik, en yakýn çevresi,
yani anne baba, kardeþler ve ev içinde
yaþayan diðer aile üyeleriyle yakýndan
iliþkilidir. Bu çevrenin çocuða
gösterdiði olumlu ve olumsuz tepkiler,
çocuðun kiþiliðinin geliþmesinde
önemli rol oynar. Söylediklerine aldýrýþ
edilmeyen, fikrini belirtmeyen veya
belirttiði zaman sürekli eleþtirilen veya
sürekli düzeltilen çocuk haliyle suskun,
içine kapanýk ve güvensiz veya huysuz
ve saldýrgan olabilir. Buna karþýlýk,
söyledikleri çok önemli olmasa da
dinlenilen, sürekli eleþtiriye uðramayan
çocuk ise daha güvenli, daha sosyal ve
daha saðlýklý bir kiþilik geliþtirir.
Çocuðun güvenini arttýrmakta
önemli olan 5 etken þunlardýr:
1-) Çocuðun kendini ifade etmesine
müsaade etmek, çocuðu dinlemek, fikri
önemli olmasa da dikkate almak, yani
çocuðu duymak.

2-) Çocuktan yaþý ve kapasitesi
dýþýnda davranýþlar beklememek.
(örneðin misafirlikte 2 saat hiç
kýmýldamadan uslu uslu oturmasý veya
3 yaþýnda bir çocuðun üstünü hiç
kirletmeden yemek yemesi gibi).
3-) Çocuðun bazý küçük
sorumluluklar yüklenmek isteyeceðini
bilip bunlarý baþarmasýna müsaade
etmek ve olanak saðlamak.
4-) Çocuðun çabasýný övmek ve
yüreklendirmek.
5-) Çocuðun baþarýsýzlýklarýný
kiþiliðiyle baðdaþtýrmamak,
baþarýsýzlýklarýný birer öðrenme öðesi
olarak görebilmesine yardýmcý
olmaktýr.
Anne ve baba, çocuðun yaþamýnda
kendine davranýþ modeli olarak seçtiði
ilk örneklerdir. Çocuk her yaptýðýnda
anne ve babasýný taklit eder. Annebaba saygýsýz davranýyorsa, çocuk da
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iliþkilerinde saygýsýz olur, anne-baba
sürekli eleþtirici ise, çocuk da bir þey
beðenmeyen, huysuz, eleþtirici bir kiþi
olmaya yönelir. Ancak, davranýþlarý
hoþgörü, yaþý çerçevesinde anlayýþla
kabul edilen çocuklar, kendilerini ve
kiþiliklerini daha rahat ifade
edebildiklerinden daha huzurlu ve
güvenli bir kiþilik geliþtirirler.
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yapýldýðýný açýkça görürse veya bir kiþi
ona gösterirse, iyi öðrenir.
2-) Kiþi bir öz tanýmla dünyaya
gelmez. Öz taným önemli kiþilerle
oluþan iletiþimler ve deneyimlerle
oluþur.
3-) Çocuk deðer ve baþarý hisleri
duyabilmelidir. Çocuk öðrenmediði
davranýþlarda baþarý gösteremez.
Ancak, baþarýsýzlýklarýna raðmen
kendini olumlu bir kiþi olarak
algýlayabilmeli, yani sevildiðini, kabul
edildiðini bilmeli ve baþarýsýzlýklarýný
kiþiliði ile baðlantýlý olmadan birer
öðrenme öðesi olarak görebilmelidir
4-) Anne  baba yönlendirmelerle
çocuklarda becerilerin geliþmesine
yardýmcý olanaklar yaratabilirler. Çocuk
deðer ve önemini, anne-babasýnýn
kendisine gösterdiði sözlü ve sözsüz
sevgi ifadelerinden anlar.

Çocuðun güvenini arttýrmak ve
kiþiliðini geliþtirmek için, ev içinde
yapýlabilecek basit yaklaþýmlarý içeren
bir araþtýrma özellikle þu ilkeler
üzerinde kurulmuþtur.
1-) Anne-babalar çocuklarýn ilk ve
en önemli öðretmenleridir. Annebabalar çocuklarda geliþen
davranýþlarýn temel örnekleridir.
Dolayýsýyla çocuk bir görevin nasýl

5-) Yüreklendirme, çocuðun kendini
deðerli algýlayabilmesi için çok
önemlidir. Yüreklendirme, çocuðun
olumlu taraflarýna dikkatini
yöneltmekle baþlar: Çocuðun
davranýþlarýnýn olumlu yönlerini dile
getirir, çocuða güveni belirtir.
Yüreklendirme, mükemmellik ve baþarý
isteyeceðine, çaba ve ilerlemeleri takdir
eder. Yüreklendirme, çocuðu kendi
olduðu için ve olduðu gibi kabul etme
ve deðer vermedir.
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23.üncü sayfadan devam

yaptýrmasýna ne kadar þükrediyor, ne
kadar seviniyorum bir bilseniz
10. Doðru kararlar verebilmek için
derin düþünmemiz, geniþ düþünmemiz
gerekmektedir. Düþünürken üzülmememiz lâzým, belki sevinmemiz ve
sevinçli olmamýz lâzým.
11. Darda, sýkýntýda, üzüntülü ve
þaþkýn olan insan kardeþlerimize insani
görevimiz: Onlara üzülmek deðil,
mümkünse yardým etmektir. (Eðer
yardým edemiyorsanýz, yine üzülmemek
ve yetiþebildiklerimize veya önce
yakýnlarýmýza yardým etmektir.)
12. Onun Yarattýðý her þeyi kusur
bulmadan sevmeye mecburuz. Böylece
yalnýz birbirini sevenler bir araya
toplanýrýz veya gönülleri bir
ederiz. Birimizin bir diðerinden
üzüntüsü varsa, onun öbürümüze olan sevgisindendir.
Çünkü birbirini sevmeyenler,
birbirleri için üzülmeye lüzum
görmezler!
Güzellikleri, dostluðu, birliði,
sevgiyi ve barýþý birlikte ve
beraber yaþamak ve gönülden
paylaþmak, birbirimizin
gönüllerini asla kýrmamak,
olgunluk sýnavlarýmýzý en üstün
baþarýlarla geçmek, evrenimizin
en güzel renkleri, sesleri, muhteþem sessizliði ve muhteþem
armonisi ve musikisi ile tekâmül
etmek için saðlýk ve hayýr dolu
gelecekler, yüzümüz ve yolumuz Ona doðru, gönüllerimizde
inancýn ateþi, dudaklarýmýzda
mutluluk tebessümü, güzel
gözlerimizde alçak gönüllülük

saygýsý ile dolu gerçek sevgi, ellerimiz
birlik ve sevgiyle kenetlenmiþ olalým.
O, bizi sevgisinden yarattý, esirger
ve baðýþlar þüphesiz. Birbirimizin
birbirimize sevgisi, iþte Onun nûrudur.
Üzüntüsüz, sevinçlerle dolu bir
yaþam diliyorum. Sizi sevgisinden
vareden sizi korusun.
Þimdi size bütün üzüntülerinizi,
takýntýlarýnýzý giderecek, þifalý sularla
yýkanmýþ gibi sizi temizleyecek bir
Musiki Tedavi tableti sunuyorum:
Neyzen Yusuf Paþanýn Neveser
Peþrevinin birinci hanesi ve tesliminin
notasý.
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