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Sevgili Dostlar
Denir ki: Hayatýnýzda hiç keþkeleriniz olmasýn. Keþke ile baþlayan
cümlelerin piþmanlýklar ve geçmiþe dönük bitmemiþ hesaplarla ilgili olmasýndan
dolayý insanýn þimdiki anýný yaþamasýna engel olduklarý söylenir.
Yaptýðýmýz iþler, konuþtuðumuz sözlerle ilgili keþkelerimize bu gözle
yeniden bakýp þu aný yaþamayý becerebilsek de, tekâmül yolumuzda bize ýþýk
tutmuþ, canýmýza can katmýþ, týkandýðýmýz, yorulduðumuz yerde adeta bizi
sýrtýnda taþýmýþ, sabrý ve sevgisiyle bize her an destek olmuþ kiþileri yitirince
keþke sözcüðü dilimizden düþmez oluyor. Yitirme ve kayýp etme duygusundan
sonra ortaya çýkan keþkenin anlamý, yaratýlmýþ olan hiçbir þeyin ruhen yok
olmayacaðýný bilen ve inanan bizler için bile bir ömür boyu yoksunluk duygusuyla
beraber yaþamamýz gerektiðini söylüyor bize.
O, baþarabildiðimiz taktirde her þeyin daha kolay olabileceði, kendimizi
daha farklý gözlerle ele alabileceðimiz, iliþkilerimizin düzene gireceði, mutlu
olacaðý-mýz, gönüllere girip, hayýrlar daðýtabileceðimiz Doðru Yaþama Bilgilerini,
en derin anlamlarý ve en ince nüanslarýna kadar açýklamýþ, yýllardýr yazmýþ ve
bu konuda konferanslar vermiþti.
Saygýyý, sevgiyi, iyiliði, doðruluðu, çalýþmayý ve bilgiyi baþ tacý etmeye
devam edecek olan Sevgi Dünyasý derginiz, inandýðý gerçeklerin doðrultusunda
yayýn hayatýna devam edecektir. Kurucumuz, Baþkanýmýz, deðerli insan Dr.
Refet Kayserilioðlunun ardýndan onu, saygý, sevgi ve özlemle anan mektuplar
ve þiirler alýyoruz. Bunlarý da dergimizde sizlerle paylaþmak istiyoruz.
Duyurusunu yaptýðýmýz internet sitemizdeki hazýrlýklar son aþamasýna gelmek
üzeredir. Sitemiz tam olarak faaliyete geçtiðinde sizlerle olan baðýmýzýn daha
da geliþeceðine, güçleneceðine inanýyoruz.
Ýnsan kardeþlerimize daha fazla ulaþýp da, onlarýn kalplerine adeta ellerimizle
dokunup, sýmsýký sarýldýðýmýzda keþke sözcüðü bir baþka anlam kazanacak
her birimizin gönüllerinde...
Sevgi Dünyasý
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Ýnsan Kiþiliðini
Sevgi Ýçinde Bulur
Dr. Refet Kayserilioðlu

KÝÞÝLÝK NEDÝR?
Kiþilik (þahsiyet), bir kiþinin
kendine özgü deðerlerinin, güçlerinin
olduðunu bilmesi ve onlarla toplum
içinde kendine saygýn bir yer edinebilmesidir. Kendi deðerlerini bilen
ve onlarý açýklýkla ortaya koyabilen

insan, kendine güveniyor, kendine
inanýyor demektir. Kendi deðerlerini
bilen, kendine güvenen kiþilikli bir
insan, açýklýkla onlarý insanlarýn hizmetine sunar. Meselâ bilgili olan, bilgisinden insanlarýn yararlanmasýna
imkân hazýrlar. Güzel konuþan, güzel
konuþmasýyla, güzel sesi olan, sesiyle
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insanlara bir þeyler vermeye çalýþýr.
Zenginliði olan, maddi imkânlarýyla
insanlara bir þeyler verir. Ruh güzelliði
ve vücut güzelliði olanlar da bunlarý
insanlara sunarak deðer kazanmaya,
ilgi, takdir ve sevgi kazanmaya çalýþýrlar. Demek ki kiþilik ve saygýnlýk,
baþkalarýna kendi deðerlerini göstererek ve onlardan yararlanmalarýný
saðlayarak kazanýlýr.
Tecrübesi az, Doðru Yaþam Bilgileri
noksan olan kiþiler ise, baþkalarýna
zarar vererek, zor kullanarak, korkutarak veya aldatarak bir deðer ve saygýnlýk kazanacaklarýný sanýrlar. Meselâ
para kazanýp zengin olmak iyi bir
þeydir. Eðer kazanýlan para ve kudret,
kendi ihtiyaçlarýný karþýlamanýn
yanýnda baþkalarýna da yardým ve
hizmet için kullanýlýyorsa çok güzeldir.
O zaman para, saygýnlýk ve kiþilik
kazandýran bir araçtýr. Ama kiþi, kazanmayý baþkalarýný ezmek ve sömürmek için, baþkalarýna hükmetmek
istiyorsa onun kazancý hem kendisi
için, hem de çevresi için bir belâdýr.
Yanýnda silâh taþýyan, baþkalarýný
ölümle korkutarak haraç alan ve
gücünü elindeki silâhla kanýtlamaya
çalýþan insan, kiþiliðini ve saygýnlýðýný
bulamaz. Fakat herkesin korkusunu,
nefretini ve düþmanlýðýný kazanýr.
Öyleleri bir gün kendi yanlýþ yollarýnýn
acý sonucuyla karþýlaþýrlar. Türkçede
bir güzel atasözü vardýr: "Su testisi su
yolunda kýrýlýr". Kötülük yapan da bir
gün kötülük yolunda kaybolur.
Bir genç kýz gelmiþti bir zaman
bana; güzel ve cazibeli bir kýzdý. Ama
bütün gayesi erkekleri baþtan çýkartarak
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kendi gücünü, ne etkili, ne dayanýlmaz
bir kýz olduðunu kanýtlamaktý. Kiþilik
gösterisini yanlýþ yolda yapýyordu. Kýz
arkadaþlarýnýn flört ettiði delikanlýlarý
ayarlýyor, sonra býrakýyordu. Sonra bir
baþka arkadaþýnýn flörtüne kancayý
takýyordu. Bir gün bütün kýz arkadaþlarý
onunla iliþkiyi kestiler ve yapayalnýz
kaldý.
Ailesi, onun gördüðü her erkeði
baþtan çýkarmayý gaye bilmesinden,
hiç kimseyi doðru dürüst sevememesinden, devamlý huzursuz, mutsuz
ve herkesle kavgalý olmasýndan þikâyetçi idiler. Güzelliðini, etkili bir kýz
olduðunu kanýtlayarak kiþiliðini
kazanmaya çalýþan bu kýz, aslýnda kendi
felâketine koþuyordu. Bu gidiþ kötüye,
bu gidiþ büyük acýlara, büyük piþmanlýklara doðru idi.
Buna benzer yakýþýklý, sempatik bir
delikanlý tanýmýþtým. Üniversite sýralarýnda ayný yurtta kalýyorduk. O da
kendi kiþiliðini, kýzlarý etkileyerek,
onlarla arkadaþlýk kurarak ispatlamak
istiyordu. Beraber olduðu kýzlarýn
çokluðu ile övünüyor, her birinden
aldýðý resimleri ve hatýra eþyalarýný
bizlere göstererek övünüyordu.
Yakýþýklý, girgin ve sempatik bir
delikanlý idi. Baþkalarýna kendini
sevdirmek için akla gelen her çareye
baþvuruyor, ama kendisi hiç kimseyi
gönülden sevemiyordu. Zaten onun
gayesi sevmek deðil, etkili olmak, kýzlarla flört etmek ve bunlarla övünmekti.
Konuþtuðu kýzlardan birinin: "Altýn
saatimi aldý, geri vermiyor" þikâyeti
üzerine, polisler yurda geldiler, dolabýný
açtýlar. Oradan neler, neler çýktý. Her-
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kese rezil oldu ve o yurtta barýnamadý.
Sonra, onun daha kötü iþlere alet
olduðunu duyduk.
Yanlýþ yolda kendimi kanýtlayacaðým, kiþiliðimi göstereceðim
derken hayatýný böylece harcamýþtý.
Oysa zekî, yetenekli bir delikanlý idi.
Çalýþsa, tahsiline devam etse doðru
yolda yükselebilir, hem çevresine
yararlý olabilir, hem de kendisi daha
mutlu ve daha saygýn bir kiþiliðe
ulaþabilirdi.
Toplumda, insanlar arasýnda, elindeki gücü insanlarýn zararýna, bir zulüm
aracý gibi kullananlar az deðildir. Bir

Herkesin iyiliðini
düþünen, kendindeki
güçleri insanlarýn
hayrýna kullanan kiþiler,
kýsa sürede herkesin
övdüðü, beðendiði ve
sevdiði kimseler olurlar.
Övülen, beðenilen,
sevilen insanlarýn
saygýnlýklarý artar,

devlet dairesinde memurdur, hizmet
etmekle yükümlü olduðu vatandaþlarýna, tepeden bakar, onlara hakaret
etmek, azarlamak, iþlerini sürüncemede
býrakmak hakkýný kendinde görür.
Hakkýný aramak için biraz dikleþenlere
de: "Ben devleti temsil ediyorum, sen
devlete mi karþý geliyorsun!.." diyerek
tehditler yaðdýrýr. Karakolda, nezaret-

hanede veya hapishanede polislerin
veya gardiyanlarýn kuvvet gösterilerinin sýnýrý yoktur. Baþkalarýna zarar
vererek, korkutarak, ezerek güçlü olduklarýný kanýtlamak isteyenler, aslýnda
zavallýlýklarýný ortaya koyuyorlar.
Bu ülkede bir de direksiyon baþýnda kabadayý ve eþkýya kesilen þoförler
vardýr. Ýnsanlarýn üstüne doðru, vasýtalarýný bilhassa sürerek güç gösterisinde bulunurlar. Öylelerinden insanlarýn korkarak kaçmalarý onlara
zevk verir, böylece ne güçlü olduklarýný, ne üstün olduklarýný kanýtladýklarýný sanýrlar; ama kendi otomobillerinin üstüne daha büyük bir vasýta gelince de korkudan baðýrtarak korna çalarlar. Bunlarýn sokak kabadayýlarýndan "Var mý bana yan bakan?" diye
meydan okuyarak üstünlüðünü kanýtladýðýný sanan zavallýlardan ne farký
var?!..
GERÇEK GÜÇ SEVGÝ
ÝLE GÖSTERÝLÝR
Gücünü insanlarý ürkütmek, korkutmak için kullananlar, kýsa sürede
sevilmeyen ve kötülenen bir kiþi olduklarýný görürler. Herkesin iyiliðini
düþünen, kendindeki güçleri insanlarýn
hayrýna kullanan kiþiler, kýsa sürede
herkesin övdüðü, beðendiði ve sevdiði
kimseler olurlar. Övülen, beðenilen,
sevilen insanlarýn saygýnlýklarý artar,
kiþilikleri daha belirginleþir ve onlarýn
kendilerine güvenleri de çok artar. Öyle
beðenilen ve saygý duyulan olmak için,
kendi deðerlerini, güçlerini ve güzelliklerini ortaya koymanýn yanýnda, mut-
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laka tevazu içinde olmayý, küçülebilmeyi de bilmek lâzýmdýr. Baþkalarýný
hor tutan, herkese tepeden bakan, insanlarý küçük ve deðersiz gören kiþiler
çok sevimsizdirler. Öylelerini hiç kimse
sevemez. "Býrak þu kendini beðenmiþi"
derler. "Baþkasýný hor tutan, kendini
alçaltandýr" sözü, bu gerçeði çok veciz,
çok çarpýcý bir þekilde belirtmektedir.
Bir insanýn sahip olduðu deðerler,
baþkalarýna bir fayda saðlýyorsa deðerlidir. Kimseye hiçbir yararý olmayan
sizin deðerlerinize, baþkalarý niçin alkýþ
tutsun? insanýn deðerleri, üstünlükleri
baþkalarýnca görülüp takdir edildiði
oranda insana sevinç verir, mutluluk
verir ve toplum içinde saygýn bir yer
kazandýrýr. Bir insanýn kendine güveni
ve inancý, deðerlerini bilmesi, kendini
beðenmesi ve kiþilik sahibi olmasý, diðer insanlarýn sevgisini kazandýðý oranda artar. Onu sevenlerin, ona deðerlerini belirtmeleri, övmeleri, beðendiklerini söylemeleri, onun moralini sürekli
olarak yükseltir. Hele kendisini en yakýn tanýyan eþinin onu övmesi ve sevmesi bir insan için en büyük güç
kaynaðýdýr. Öyleyse insanýn en yakýnlarýndan baþlayarak herkesin beðenisini, övgüsünü ve sevgisini kazanmaya çalýþmasý gerekir. Bunu çevresine
saygý ve sevgi duyarak, kendi deðerlerinden çevresini sürekli yararlandýrarak,
herkesin hizmetinde olarak ve
küçülmesini bilerek kazanabilir.
Ýnsanýn kendi kiþiliðini herkese
hissettirmesi, saygýdeðer bir kiþi
olduðunu da belli etmesi gerekir. Sevgi
kazanacaðým ve küçülmesini bileceðim
diye iyice silikleþen, herkese dalka-
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Bir insanýn
sahip olduðu
deðerler, baþkalarýna
bir fayda saðlýyorsa
deðerlidir.
Kimseye hiçbir
yararý olmayan
sizin deðerlerinize,
baþkalarý niçin
alkýþ tutsun?
vukluk eden, horlandýðý halde hiçbir
tepki göstermeyen, kendini dozunda
savunmasýný bilmeyen kiþiyi de kimse
saymaz ve sevmez. Deðersiz görünmemek, deðerlerini belli etmek gerekir.
Kiþilik ve saygýnlýk, insanýn önce
kendisinin kendi deðerlerini bilmesi,
kendini sevmesi, kendi deðerlerine
sahip çýkmasý ve onlarý savunmasý ile
kazanýlýr. Savunmayý dozunda yapmak,
kendini savunurken baþkasýný
küçültmemek icap eder. Yerinde darýlarak, sitem ederek, bir miktar uzak
durarak insan kýrýldýðýný ve kendisinin
de bir deðeri olduðunu karþýsýndakine
hissettirebilir. Öyle yapmayýp da size
deðer vermeyen, size hor davranan bir
kiþinin sevgisini kazanacaðým diye,
taviz üstüne taviz verirseniz, daha çok
horlanýrsýnýz. Üstelik o kiþinin sevgisini ve takdirini de asla kazanamazsýnýz.
Çünkü insanlar deðer verdikleri,
saygý duyduklarý kiþiyi severler. Deðer
verilen, saygý duyulan kiþi de, kendi
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deðerlerini bilen, kendine güvenen,
kendine saygý duyan, yani kiþiliði olan
bir insandýr. Kendinizden üstün gördüðünüz bir kiþinin karþýsýnda eðilip
büzülerek, kiþiliðinizden fedakârlýk
ederek, ona gereðinden fazla þeyleri
vererek kendinizi sevdirebileceðinizi
sanýyorsanýz çok yanýlýyorsunuz. O,
sizin verdiklerinizi hoþlanarak,
rahatlýkla alacak, sizin gönlünüzü hoþ
etmek için belki sýrtýnýzý sývazlayacaktýr. Ama sizi sevgisine lâyýk,
kendisine denk bir kiþi olarak, hiçbir
zaman görmeyecektir. Her zaman
kendisini sizden üstün görecektir.
Ýþte bu ince gerçeði bilerek davranan kiþiler, bir yandan deðerlerini
artýrmaya çalýþýrken, bir yandan da
çevrenin sevgisini kazanýrlarsa, onlarýn saygýnlýðý, kiþiliði ve kendilerine
güveni daha çok artar, insanlara
vereceðiniz deðerleriniz olacak ve o
deðerlerinizi ucuzlatmadan vereceksiniz, isteterek, kýymetini belli ederek,
sýkmadan ve ezmeden vereceksiniz.
Bu, dikkat isteyen, incelik ve ustalýk
isteyen, tecrübe ile kazanýlan bir
davranýþ biçimidir.
KENDÝNÝZÝ ASLA
KÖTÜLEMEYÝNÝZ
Eksikleriniz, hatalarýnýz olabilir,
onlarý gidermeye ve düzeltmeye çalýþacaksýnýz. Zaten dünyada bulunuþunuz, o eksik ve hatalardan kurtulmak
içindir. Ama onlardan dolayý kendinizi asla kötülemeyiniz ve kendinize
olumsuz telkinler yapmayýnýz. Kendinizi olumsuz telkin bombardýmaný-

na tutarsanýz hem hatalarýnýzý ve eksiklerinizi düzeltecek gücü bulamazsýnýz hem de kendinize olan güveninizi
kaybeder, kiþiliðinizi gösteremezsiniz.
Unutmayýnýz ki siz Yaratan'ýn Sevgisinden yaratýlmýþ, özünde O'nun
nurunu taþýyan deðerli bir varlýksýnýz.
Bir gün bütün o hatalarýnýzdan ve
eksiklerinizden kurtulacak, güneþ gibi
parlayacaksýnýz.
Öyleyse kendinizi karalamayý ve
kötülemeyi bir yana býrakýp kendi
deðerlerinizi görmeye ve onlarý
gönlünüze benimsetmeye çalýþýnýz.
Yani kendinize olumlu telkin yapmaya
baþlayýnýz. Öylece kýsa sürede kendi
deðerlerinizi ruhunuza benimsetmiþ,
kendinize olan güveninizi kazanmýþ
olacaksýnýz. Kendinizi beðendikçe ve

Unutmayýnýz ki
siz Yaratan'ýn
Sevgisinden yaratýlmýþ,
özünde O'nun nurunu
taþýyan deðerli bir
varlýksýnýz. Bir gün
bütün o hatalarýnýzdan
ve eksiklerinizden
kurtulacak,
güneþ gibi
parlayacaksýnýz.
sevdikçe insanlarla sevgi alýþveriþiniz
hýzlanacak, sevgi alýþveriþiniz
hýzlandýkça da kiþiliðiniz daha iyi
meydana çýkacak, mutluluðunuz
artacak ve baþarýlarýnýz çoðalacaktýr.
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Tarih 13 Temmuz 2004 günlerden Salý

Yeryüzünde yeri asla doldurulamayacak þahsýna
münhasýr tekti o. Ömrünü insanlýða faydalý olmaya
adamýþ, yüce ruhlu bir gülyüzlüydü. Ne var ki takdir-i
ilâhiye karþý boynumuz bükük, teslimiz.
O, iyi yaptýklarýyla, iyi verdikleriyle, yetiþtirdikleri ve
eserleriyle, ilelebet yaþayacaktýr.
Þu an hatýrýma, gözlerinde ve yüzünde
o sevgi dolu ifadeyle bize:
Sevgili kardeþlerim, ben sizleri çok seviyorum,
sizler de beni seviyor musunuz? deyiþi geldi.
Evet! Sizi çok seviyoruz.
Biliyorsunuz. Sevgide bu türlü de sýnýr yoktur.
Size ulaþtýðýndan eminim. Bu sevgimizi ve saygýmýzý,
yýllardýr bize yýlmadan benimsetmeye çalýþtýðýnýz
Doðru Yaþama Bilgilerini uygulamaya çalýþarak
göstereceðiz.
Sevgili gülyüzlüm!
Yüce Yaratanýmýn rahmeti hep üzerinizde olsun efendim!
Nezahat Taþar

Dr. Refet Kayserilioðlu için...

Onun elim haberini aldýðýmýzda
Temmuzun o sýcak gününde kaskatý oldu yüreðimiz.
Gönül kýþý dedikleri baþka nasýl olabilirdi ki!
Ýçimiz katýldý. Sonra da, keþkelerle yangýna dönüþtü

Dr. Refet Kayserilioðlu için...
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BÝRÝ VAR KÝ!
Çiçek çiçek sevgi açan,
Yaprak yaprak yaþam saçan,
Buram buram saygý kokan,
Bir dostluk aðacýdýr o.
Dalga dalga umud yayan,
Ýnancýma inanç katan,
Yollarýma ýþýk tutan,
Bir hayat güneþidir o
Ýyilikler sergileyen,
Beþ esasý simgeleyen,
Kaybolmuþken yol gösteren,
Büyük kýlavuzumdur o.
Her gönüle hitap eden,
Düþmanlarý dost eyleyen,
Gönülleri hayra çeken,
Bir hayýr bekçisidir o.
Tekâmül gülleri deren,
Dostluklarý pekiþtiren,
Beni yaþama döndüren,
Deðerli doktorumdur o.
Göçse bile var olan,
Beþ esasý miras býrakan,
Her dem yanýmýzda olan,
Hakikatli bir dosttur o.
Haktan alýp halka veren,
Ýnsanlýðý birleþtiren,
Þu gönülü söyleþtiren,
Çok sevgili Baþkanýmdýr o.
Gönül Atalý
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Dr. Refet Kayserilioðlu için...

Dr. Refet Kayserilioðlu için...
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (17)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz

"Ey, Eriþilmez Olan'ýn
bize hediyesi,
Ey, Gülyüzlü Öncümüz,
Nûrlu DÜÐÜN gününde,
Selâm olsun sana!.."
Bu yýl 15 Temmuz'da doðum günümü dostlar arasýnda nasýl kutlarým diye
hayâl kurarken, 13 Temmuz sabahý
Marmara Adasý'ndaki 60 yýllýk can
kardeþim, arkadaþým ve meslektaþým
Askerî Vet. Hek. BÜLENT KÖRPE'nin vefat haberini aldým. Öðle nama-

zýnda kaldýrýlacaðýndan cenazeye yetiþemeyeceðim ortada idi.
Ýyi ki, Ýstanbul'dan ayrýlmamýþýz,
Sevgili Öncümüz, Öðretmenimiz ve
her türlü hastalýðýmýzda bizlere þifa
veren hekimimiz Dr. REFET KAYSERÝLÝOÐLU ayný günün akþamý
Bodrumda aramýzdan ayrýlmýþ ve
ertesi gün Heybeli Ada'daki etrafý beþ
aðaçla çevrili yerine, Ýstanbul'a getirilecekmiþ!..
Ayný günde iki sevdiðimden ayrýlmýþtým... Rüyalarým hariç, bir daha

Sevgi Dünyasý
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ayný bedenle hiç göremeyeceðim bu
iki dostun ÖZLEMÝ çöktü içime;
gözlerimden iki damla yaþ yuvarlandý;
Yüce Yaratan'ýma tam teslim ve
O'ndan gelen her þeye tam razî olarak
boynumu eðdim çýrpýnan yüreðime
doðru...
Yüce öðretmenim Dr. Refet
Kayserilioðlu'na ve can kardeþim Vet.
Dr. Bülent Körpe'ye, yine sevdiðim,
saydýðým meslekdaþým Mehmet Turan Yarar'ýn þiiri ile sesleniyorum:
Ýki Ýnsana Bir Dörtlük
"Çölken ýrmaklaþtým ardýnýzdan,
Yaþým bitmez daha
Öyle incindim ki sizlersiz,
Ölmek incitmez daha
Sözde gök çökmezdi,
Ben çöktüm,
Ah! Yýkýldým ansýzýn
Sözde kül yanmazdý,
Ben yandým,
Hem de binbir kez daha"
Hayatýmdaki bütün öðretmenlerimi
birer gülyüzlü olarak bilir ve hep
anarým, hep anacaðým. Hayatýmýn
olgun devirlerinde, 60 yaþlarýmda
tanýmak lûtfuna eriþtiðim en büyük
Gülyüzlü Öðretmenim Dr. Refet Kayserilioðlu idi.
Gülyüzlüm, size ne kadar övgü yazsam azdýr. Siz, mutlaka asil bir soydan
ve aileden gelmiþ, onlarýn temiz kanýndansýnýz. Siz gerçeði bir baþka gözle
görür, verilmesi gereken bilgileri beklemeden verir ve vermeyi dilerdiniz.
Hiç yorulmadan bir ömür boyu çalýþ-

manýza hiçbir þey manî olamazdý.
Sanki özel okullarda, çok büyük bir
özenle yetiþtirilmiþ birileri gibi hepimize, kimsenin bilmediði bilgileri,
özellikle Doðru Yaþama Bilgilerini
usanmadan, kesintisiz verirdiniz. Ve
bu bilgileri insan kardeþlerimizle paylaþmamýzý önerirdiniz. Bakýþýnýzýn
mânâsýna göre renkleri deðiþen o güzel
gözlerinizi, biz öðrencilerinize çevirir
sevgiyle bakardýnýz ve bizleri hep
hayra çekerdiniz. Hâlâ gözlerinizin ne
renk olduðunu kesin bilemiyorum.
Sevginizi anlatmanýz için dilinize
ihtiyacýnýz yoktu! Siz, sevginizi bir
enerji, bir nûrlu IÞIK gibi çevrenize
devamlý yayardýnýz. Bize öðrettiðiniz
iyi þeylerin ve hayýrlarýn canlý bir örneðiydiniz her zaman... Size olan özlemimizi, bize öðrettiklerinizi, iyilik ve
güzellikleri diðer insan kardeþlerimizle paylaþarak gidermeye çalýþacaðýz.
Yazýlar sizi târife yetmiyor.
Duygularýmý þiir ve musiki ile anlatmaya çalýþacaðým.
Þair dostum ve meslektaþým Mehmet Turan Yarar'ýn bir þiirini buldum,
beni çok etkiledi, arz ediyorum.
"Kýyýsýz Denizler ve Gülyüzlüm
Üstüne"
Deniz olur tuzlu,
Deniz olur acý,
Deniz olur kýyýlarýna yabancý,
Deniz olur KIYISIZ...
Deniz olur (bakarsýnýz),
Baþýnýzýn döndüðünü neden sonra
anlarsýnýz...
Þiiri okur okumaz Sizi hatýrladým
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ve âcizâne besteledim. Bestem için bir
övgü yazamam, ama þairin bu güzel
þiirini, ve sizin kýyýsýz büyüklüðünüz
ve târifsiz güzelliðinizi ve baþ döndürücü rûh üstünlüðünüzü anlatamam,
anlatmaya baþlarsam bitiremem...
Sizi çok, pek çok seviyoruz!
"Kýyýsýz Denizler ve Gülyüzlüm
üstüne"
1)Deniz olur tuzlu, deniz olur acý.
Deniz olur kýyýlarýna yabancý,
Deniz olur KIYISIZ;
Deniz olur baþýnýzýn döndüðünü,
Neden sonra anlarsýnýz...
2)Öyle bir denize düþmüþüm
dostlarým
Baþým döner çýkamam...
Akþam üstü iri yýldýzlar eðilir
sularýma,
Bu yýldýzlar öyle duru ve parlak ki,
Bakamam...
3) "Hani?" diye sormayýn;
Gösteremem size düþtüðüm denizi,
Þüpheli var olduðu;
Ama bütün aðýrlýðý üzerimde,
Ýçerimde tuzluluðu.
4)Kurtuluþumu istemek boþuna,
Sular býraksa bile uçamam.
Artýk tutmaz oldu kolum kanadým.
"Sýtma tuttu da sarardý" demiþler
benim için,
Ben ki, deniz tuttu da sarardým.
5)Taþamayan deniz olur,
Kýyýsýný aþamayan deniz olur,
Deniz olur kayýtsýz;
Deniz olur içine düþtüðünüzü,
Neden sonra anlarsýnýz...
(MEHMET TURAN YARAR)
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Dipnot: Þiirin 1+3+5 numaralý
BEÞLÝKLERÝ bestelenmiþtir. (YAVUZ
YEKTA)

Nota >>>>>>>
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Karanlýða Göz Açmak
Nadide Kýlýç

Ýnsan, gecenin içinde her yaný,
gündüze kesen bir aydýnlýða boðan ýþýk
altýnda kalmaya hareket edip yaþamaya alýþmýþsa, ýþýðýn aniden kesilmesi
halinde, gecenin gerçek aydýnlýðýyla
yani zifiri karanlýkla karþý karþýya kalýr.
Bu ilk karþýlaþma insanda sonradan
edindiði alýþkanlýðýndan duyduðu
güveni sarsýcý bir infiale neden olur.
Kendini daha iyi hissetmesinin attýðý
adýmdan bastýðý yerden emin olmasýnýn
baþlýca kaynaðý olarak, hep bu yapay
aydýnlýðý kabul etmektedir. Oysa ki,

Edisondan sonra gelen ampullü yaþam,
artýk insaný vazgeçemeyeceði bir
kolaylýðýn içine çekmiþtir. Çünkü
tehlikesizliði insana sunmuþtur. Iþýk
sayesinde insan kendini daha iyi
koruyabilmeyi, tehlikeden kaçabilmeyi,
daha güvenli olabilmeyi becerebilmektedir.
Ampul sayesinde sanki beþ duyumuz da beþ misli düþük bir kapasitede
çalýþmaktadýr. Özellikle görme duyumuz sanki ampulün müsaade ettiði
nispette görebilmektedir. Görüþ

16

Sevgi Dünyasý

kapasitemizin ne denli kýsýrlaþtýðýný
hissetmeden kolaylýkla yaþayabildiðimiz için, ayrýca görme yetkinliðimizin azalmasý hususunda bir çaba
sarfetmeyiz. Sarfedemeyiz. Dokunma
duyumuzun da iþlevselliðinin bozulduðunu, hissetme, dokunarak tanýma
kabiliyetinin azaldýðýný anlamayýz.
Çünkü ýþýkla aydýnlanan her obje zaten
Ýçine düþtüðü durum kiþiye, dipsiz
bir uçurumun karanlýðý kadar
ürkütücü ve korkunç gelir. Bastýðý
yeri bilmemektedir, en önemlisi,
arkasý önü boþlukta kalmýþtýr.
üç boyutlu konumu ile elimizin altýnda
deðil midir?
Ama beklenmedik bir þey olduðunda, birdenbire ampule gelen elektrik
kesildiðinde, ya da ampulün herhangi
bir nedenle devre dýþý kalmasý halinde
ortaya çýkan zifiri karanlýk, insanýn alýþýk olduðu aydýnlýða hiç benzememektedir. Bu sonuç, insanýn gören gözlerini
görmez, duyan kulaklarýný duymaz hale
getirir. Ýçine düþtüðü durum kiþiye,
dipsiz bir uçurumun karanlýðý kadar
ürkütücü ve korkunç gelir. Bastýðý yeri
bilmemektedir, en önemlisi, arkasý önü
boþlukta kalmýþtýr. Kiþi kendini tam
anlamýyla tehlike içinde hisseder.
Çünkü arkasýný dayayacaðý saðlam bir
duvar yoktur, önünde ise onu herhangi
bir tehlikeli düþüþten koruyacak bir
tutamak bulunmamaktadýr. Onca zaman
beþ duyusunu gerektiði gibi kullanamamasýnýn beceriksizliði içinde göz-

lerini karanlýða açacaðý yerde sýmsýký
yummayý yeðler. Ýki kolunu baþýnýn
üstünde kavuþturarak hem kulaklarýný
hem kafatasýný hem de yüzünü olasý
þiddetli darptan korumaya, kurtarmaya
çalýþýr. Bunlarý yapmak yerine gözlerini
daha çok açmaya yeltenmez, çevresindeki sesleri dinleyebilmek için kulaklarýna güvenmez. Duyularýný çalýþtýrmayý akýl edemez. Hayatýndaki yeknesaklýða kasýrga gibi giren karanlýktan duyduðu korku ve endiþe onu
aklýselim hareketten meneder. Kendine
fiziksel gücüne güvenemez. Çünkü
zifiri karanlýk, insanýn gören gözlerini
görmez, duyan kulaklarýný duymaz hale
getirmiþtir. Ýçine düþtüðü durum dipsiz
bir uçurumun karanlýðý kadar ürkütücü
ve korkunç gelir... Aþýlmazý zor, ezici,
varlýðý yokedici fizik ötesi kötücül bir
gücün üstüne abanmakta olduðuna bile
hükmedebilir... oysa ki sadece bir
aksaklýðýn sonucu ortaya çýkan, gecenin
fiziki gücüdür. Kimbilir... belki de
ateþin bulunmadýðý zamanlardan kalma
Anne, babanýn hiçbir harcýn
pekiþtiremeyeceði, sonsuza kadar
dayanýklý kaleler gibi görkemli
bir güçle doludur, yüreklerindeki
sevgi ve baðlýlýk...
bir korkunun uzantýsýdýr... bu karanlýða
göz açamamak... yazýnýn bile bulunmadýðý, karanlýk çaðda yaþayan
insanoðlundan bugüne kadar uzanan,
çaðlar boyu, fýsýltý gibi nesilden nesile
geçerek varlýðýný koruyan neredeyse
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iç dürtü gibi içgüdü gibi bütün yüreklere yerleþen bir tedirginliktir. Maðaralara sýðýnmayý bile keþfedemediði
zamanlarda büyük yapraklý bitkilerle,
vahþi hayvanlarla kaplý Dünyada
kendini koruyamayan insanýn içinde
kökleþen bu duygu, gecenin zifiri
aydýnlýðýnda yine ortaya çýkýveriyor.
Ve insan týpký o devirlerden kalma bir
telâþla kendini güvenlikte hissettiði
maðara duvarýna sýrtýný yaslamasý gibi
bir dayanak bulduðunda ferahlayýp
sakinleþebiliyor.
Ýnsana, ömründe hiçbir yerde bulamayacaðý saðlam bir dayanak olur
annesi, babasý... hiçbir harcýn pekiþtiremeyeceði, sonsuza kadar dayanýklý
kaleler gibi görkemli bir güçle doludur,
yüreklerindeki sevgi ve baðlýlýk...
Hiçbir insanýn baþaramayacaðý bir
maharetle evlâtlarýnýn güzelliklerini,
yeteneklerini büyütmeyi, kötücül ve
yanlýþ davranýþlarýný, niyetlerini
küçültüp görmemeyi becerirler... Ne
yaparlarsa nasýl bir kiþilikte olurlarsa
olsunlar, çocuklarý onlarýn en kýymetli
Dünyada kendini koruyamayan
insanýn içinde kökleþen bu duygu,
gecenin zifiri aydýnlýðýnda yine
ortaya çýkýveriyor.
varlýklarýdýr... En özel, en kýrýlgan, en
kaabiliyetli, en güçlü, en zayýf,
korumasýz ve en sýnýrsýz sevgi
kaynaklarýdýr. Annelerin ve babalarýn,
çocuklarýný sevmekten aldýklarý hazdan
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ortaya çýkarttýklarý büyük güçlerini
yine onlarýn önüne koyarlar... onlarýn
ellerine býrakýrlar... Çocuklarýný hayatýn
Her aþamada, hep imdada yetiþen
anatalarýn varlýðý, insaný ne yazýk
ki hayata karþý umarsýzlýk,
yabancýlýk ve gevþeklik içinde
býrakabilir...
hiçbir zorluðuna takýlýp kalmamalarý
korkunun ve eziyetin içine
düþmemeleri için. Gecenin zifiri
karanlýðýný gündüze çeviren elektrik
ýþýðý gibi ömürleri tükenene kadar
evlâtlarýnýn önünde bütün gönülleri ile
ýþýldayarak yürürler. Ýnsan için ne
büyük bir rahatlýk ve kolaylýktýr böyle
bir yaþam. Her aþamada, hep imdada
yetiþen anatalarýn varlýðý, insaný ne
yazýk ki hayata karþý umarsýzlýk,
yabancýlýk ve gevþeklik içinde
býrakabilir... Ömürlerini, sýrtlarýný dayadýklarý bu saðlam güce, sýnýrsýz sevginin varettiði güvene salýverirler...
Sakin akan bir ýrmakta küreklerinden
vazgeçen salcýlar gibi. Ancak, anatanýn
öte aleme göçüyle insanýn yaþamý da
alt üst olur. Yüksek yarlardan aþaðýya
çaðýldayarak düþen þelalelerden etrafa
taþan sularý gibi azgýn ve beceriksiz
bir kördöðüþün içinde çoðu hayatýn
köþebaþlarýna ulaþan en kolay yolu
bulmaya çalýþýr. Anatasýnýn saðlýðýndaki gibi güvenli, dingin bir hayat
deðildir, þimdi önünden akan zaman.
Anatasýzlýðýn insanýn ruhunda açtýðý
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karanlýk, týpký güpegündüz gecenin
zifirî karanlýðý içinde kalmak kadar
ürkütücüdür.
Anatasýz geçen bir gün bir asýr kadar
aðýr gelir. Danýþacaðý, bilgi alacaðý,
korkularýnda ve çekincelerinde sýrtýný
sývazlayacak elinden, bilgi ve tecrübe
Anatasýna benzemek için verdiði her
uðraþ, çaba nedense
çaðlayanlardaki azgýn sular kadar
gürültü çýkarýp toplumsal
çevresinden uzaklaþmasýna ya da
dýþlanmasýna neden olmaktadýr.
ehli dilinden artýk yoksundur. Hayatýn
her köþebaþýna ulaþtýðýnda bile,
duyduðu mutluluðu, yalnýz baþýna
kutlarken buruk bir tad, gönlüne hep
batacaktýr. Buna raðmen nefes alýp
verdiði sürece dünyada kalabilmeyi,
usulüne göre yürüyebilmeyi öðrenmelidir. Önünü her an ýþýtýp aydýnlatan
yol gösteren, anatasýna benzemek için
verdiði her uðraþ, çaba nedense
çaðlayanlardaki azgýn sular kadar
gürültü çýkarýp toplumsal çevresinden
uzaklaþmasýna ya da dýþlanmasýna
neden olmaktadýr. Kiþi bir türlü henüz
ilmini çözemediði hayatýn içine girip,
onu kurallarýna göre yaþayacak hünerden yoksun olduðunu görmektedir.
Bu yoksunluk kendine güvensizliði
depreþtirdiði için içsel bir özlemle
geçmiþteki anatasý ve geçirdiði aydýnlýk, kolay ve mutlu çocukluk
günlerinde kalmak tuzaðýna düþecektir.
Böylece týpký karanlýða göz açacak
yerde, kollarýyla yüzünü kapatýp,

gerçeðe sýrtýný dönen kendi gibi acemi
gruplarla birleþip, dostluklar kurarak
kendini aldatmayý seçecektir. Dolayýsýyla, toplumun insandan beklediði
saygýlý birey olmak, faydalýlýk esasýna
sadýk kalmak, gelecek nesillere örnek
olmak sorumluluðunu yerine getiremeyip salt yaþamýn giz dolu gelecek
günlerindeki risklerinden kaçmak için
yapay ve donuk topluluklarýn içine
gizlenecektir.
Bu kördöðüþ insaný hayat karþýsýnda
kýsmetsiz ve fakir býrakacaktýr. Birdenbire zifirî karanlýkta kalan insanlarýn
içlerinde duyduklarý ürpertiyle kollarýný
baþlarýnda kavuþturup, korunduklarýný
sanarak, karanlýða göz açamamalarý
kadar acemice bir çözüm arayýþý olacaktýr. Zifirî karanlýk diye nitelendirilen gecenin bile kendine has bir ýþýðý
ve aydýnlýðý vardýr. Çünkü gökyüzü
bütün yýldýzlarýyla yeryüzünü hiç
rahatsýz etmeden bütün varlýklarýn
üstünü ýþýtmaktadýr. Bu doðallýk içindeki dingin, yapýcý ve huzurlu sessizlik,
ancak cesurca karanlýða bakabilenlere
seyr-ü-sefa zevkini yaþatýr.
Zifirî karanlýk diye nitelendirilen
gecenin bile kendine has bir ýþýðý ve
aydýnlýðý vardýr. Çünkü gökyüzü bütün
yýldýzlarýyla yeryüzünü hiç rahatsýz
etmeden bütün varlýklarýn üstünü
ýþýtmaktadýr.
Anata olmak, öncelikle anata olmanýn bütün zevklerinden ve neþesinden soyunup, sorumluluklarý idrak
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edildikçe öðrenilir. Güzel çocuklara
sahip olmanýn onuruna ulaþabilmek
için bu öncelikli koþuldur.
Bu koþul kadar önemli ikincil husus
ise, evlâdýn kiþiliðine, cinsel kimliðine
(cinsel tercihi de dahil), yaþama hakkýna, bireysel özgürlüðüne saygý duymaktýr. Bu saygý mutlak anata sevgisinin önüne geçmelidir ki, ta küçük
yaþtan baþlayarak, giderek büyüyen ve
olgunlaþan özgüveni çocukta filizlensin. Eriþkin insanýn ruhunda, akýl
gücüne ve sevgi gücüne yön verecek
pusulaya dönüþsün.
Çocuklarý her zaman boyalý
veya rugan ayakkabýlarýyla pýrýl
pýrýl lekesiz gezdirip, titiz ve
intizamlý bir yaþama
sýkýþtýrmak mý...?
Sýrasý geldiðinde, yürekten gelen o
ruhsal ve kutsal anata duygusunun
insana verdiði büyük hazzýn sarhoþluðuna kapýlýp, aþýrý kollayýcý olmadan
küçük bedende soluk alan insanýn,
hayatýnýn bütün sorumluluklarýný kendisinin sýrtlayabilmesi için gerekli, eðitici tedbirleri almayý da baþarabilmelidir... Ya da eðitici tedbirsizliði göze
alýp, suyun içinde yüzmeyi öðrenmesini
ister gibi, hayatýn içine içine evlâdýný
itebilme cesaretini kendinde bulabilmek de önemlidir. Çocuklarý her zaman
boyalý veya rugan ayakkabýlarýyla pýrýl
pýrýl lekesiz gezdirip, en titiz ve intizamlý bir yaþama sýkýþtýrmaktansa,
hayatýn arka sokaklarýna dalýp çýkarak,
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çamurlarýn arasýnda bile dingin, mantýklý, mutlu ve baþarýlý olabileceðini
sessizce seyredebilmektir.
En zorda, en darda kaldýðý zaman
týpký bir fiziksel engellinin bastonu
gibi, tekerlekli sandalyesi gibi ya da
bir kalp pili gibi evlâdýný takýldýðý zorluktan korku ya da eziyetten kurtarmaya hazýr beklemektir.
Her anata, çocuklarýnýn iyi bir üniversiteye gitmesini mastýr yapmasýný
ve bol kazançlý bir iþ edinmesini ister.
Bu isteði gerçekleþtiði zaman, rahatlayýp görevini yaptýðýna hükmeder. Bu
en doðal hakký ve arzusudur. Ancak
edepten habersiz bir evlât (dünyadaki
bütün varlýklara, kendine duyduðu
saygý ve sevgiyle yaklaþma yeteneði)
hak ve adalet duygusundan yoksun bir
yetiþkin olacaðý için, hangi iþin baþýnda
olursa olsun, kendine olduðu kadar
bütün insanlýða da acý ve keder yaþatýr.
Bir anne baba evlâdýna Doðru Yaþama
Bilgilerini vermemiþ ise, ne denli severse sevsin, gerçek görevini eksik býrakmýþtýr. Tolstoy: Bütün insanlar,
birbiriyle yarýþ etmelidir. Ama her nedense hiç kimse yeni bir hayat kurma
ve bu hayata düzen vermek iþine katýlmak istememektedirler demiþtir.
Neden? Anata, kendi rotasýnda çocuklarýný yürümeye zorladýðý, onlarýn kaderlerindeki geliþmek ve tekâmül etmek, hayatýn içine katýlýp düzen vermek, sorumluluk üstlenmek imkânlarýný, bol kazançlý bir iþe, konforlu ve
kolay bir ömür sürmelerine heba edip
harcadýklarý sürece... bütün insanlar bu
kolaycýlýk içinde ruhlarýný tüketebilirler.

Nelda Bayraktar

Mucizelerle Yol Almak
Çanakkale savaþ alanýný ve þehitlikleri gezdiren turist rehberlerinin bir takým
hurafelerle turistleri kandýrdýklarý söyleniyor. Bunlara göre savaþýn kazanýlmasý
tamamen mucizelerle olmuþ. Koca bir bulut gelmiþ bir tabur düþman askerini
yutmuþ. Sarýklý ve cüppeli dedeler askerlerimize yol göstermiþler. Karþý tarafýn
askerlerine mermi yaðdýrmýþlar. Ordularýmýzýn sayýsýný diðerlerinin gözünde çok
göstererek onlarý korkutmuþlar.
Anadolunun evliyalar diyarý olduðunu hepimiz biliyoruz. Bu topraklarda
atalarý yaþamýþ olan nice insanlar pek çok ilginç hikayeler anlatýp dururlar. Bunlarýn
hepsi de zor anlarda kalýndýðýnda Tanrý katýndan gelen ve yeryüzündeki arýnmýþ
diye bilinen bazý insanlarý vesile kýlarak gönderilmiþ olan yardýmlardýr. Çok
sevdiðiyle evlenmek isteyen ama yeterli maddi imkâný olmayan birisine rüyasýnda
gösterilen yardým sayesinde birkaç çift bileziðin bulunduðu yer gösterilir. Ya da
uzun beyaz elbiseli, sarýklý ve uzun sakallý bir dede o kiþiye görünerek yardým
elini uzatýr.
Anadoluda binlerce kiþinin ziyaret ettiði türbeler, böyle olduðuna inanýlan
kiþilerin yattýðý yerlerdir. Ýnsanlar türbelerin duvarlarýna veya demirlerine dokunarak
olmasýný arzu ettikleri dileklerini sunarlar. Böylece hayatlarýnda mucizelerin
olmasýný bekler dururlar. Tanrý ile aralarýna, güya hýzlandýrýcý bir faktör koyarak
sonuca ulaþmak isterler.
Gerçek olan þudur ki doðuya doðru gidildikçe insanlar daha fazla mucize
bekleyerek yaþamaktadýrlar. Dinsel inanýþlarla, kadercilikle iç içe geçmiþ bir
mucize arayýþý insaný gitgide tembelliðe ve atalete sevk edebilir. Öyle ki böylesine
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büyük yardýmý almak, egosunu güçlendiren bir olay olup çýkýverir. Mazlumun
yanýnda olan Allah, türbede yatan hazretlerin yüzü suyu hürmetine yine göstermiþtir
mucizesini. Dua etmekten baþka olaya hiçbir dahli olmayan kiþinin sorunlarýný
bir bir çözüvermiþtir.
Ýyiliklerin ve kötülüklerin çarçabuk sahiplerine geri dönmesi de birer mucize
gibi algýlanýr. Baþkalarýna çokça kötülükler yapmýþ bir insan herkesin gözü önünde
cezasýný bulduðunda bu duruma mucizevi bir gözle bakýlýr. Ya da yapýlan iyilikler
ve hayýrlar, bazen maddi bir sýkýþýklýk yaþandýðýnda, ya da manen zorlandýðýnýzda,
bütün kapýlarýn yüzünüze kapandýðý, hiçbir çarenin olmadýðý zamanlarda daha
büyük ve güzel yardýmlar þeklinde geri döndüðünde Allahýn mucizesi bu! ya
da Tanrým ben bunu nasýl hakkettim? denilir.
Mucizelerden medet umarak yaþamakla, inanarak yaþamak arasýnda daðlar
kadar fark vardýr. Ýnanarak yaþayanlar, hayatlarýnda pek çok ellidokuzuncu saniye
yaþadýklarý halde hepsinde bir mucize olmasýný beklemezler. Dünya þartlarýnda
yaþarken, inandýklarýnýn tersine olan pek çok olayla karþýlaþýrlar. Bazen, iyi
insanlarýn baþýna kötü iþler, kötülerin baþýna da talih kuþlarý konar durur. Düzenbaz,
yalancý ve kötü diye bildikleri kiþilerin iþledikleri amellerin, ömürleri boyunca
onlara geri dönmediðine de þahit olabilirler. Onlar, dünya þartlarýnda gördükleri
ve þahit olduklarý ne olursa olsun, Yaratanýn ince düzenini anlarlar. Bazen
paylarýna düþenin, çektikleri ýstýrabýn kor ateþinde tatlanmak olduðunu bilirler.
Ýçlerine dönerler, üzülürler, çýkýþ yollarý arar dururlar. Zorluklara direnirken elde
edecekleri ufacýk farklarýn ruhsal arýnmalarýna ve yükselmelerine yapacaðý
hizmete, tebessümle boyun eðerler. Dünya þartlarýný gözardý etmeden, yeniliklere
açýk bir þekilde akýlcý çözümler üretmeye çalýþýrlar. Her attýklarý adýmda güzel
Yaratanlarýnýn sevgisini ve þefkatini dilerler. Onun yardýmlarý farklý yollardan
gelir ve bunlar her zaman onlarý þaþýrtacak mucizeler þeklinde olmayabilir.
Ýnanarak bekleyenlerin yapacaðý iþ, dikkat kesilip, Onun, bazen önemsiz bile
görünebilecek küçük detaylarýn içine sakladýðý hayýrlý mucizeleri görebilmektir.
Mucize arayýþlarý, sorunlara farklý bakýþ açýlarý geliþtirmek ve çözümler aramak,
Tanrýnýn düzenine farklý gözlerle bakabilmekle daha akýlcý bir tabana oturtulabilir.
Çanakkale Savaþlarýnda Atatürkün askeri dehasý ve yaptýðý çalýþmalar gözardý
edilebilir mi? Düþman komutanlarý savaþ gemilerinde çaylarýný yudumlarken, o
savaþ alanýndaki taktiklerini yeniden gözden geçiriyor, uykusuz gözlerle sabahladýðý
çadýrýnda ya da atýnýn üzerinde, geleceðin Türkiyesinin planlarýný hazýrlýyordu.
Savaþmanýn sadece dövüþmek olmadýðýný iyi bilen Atatürk, ince zekâsý ve üstün
askeri bilgisiyle yönetiyordu orduyu. Elinden gelen her þeyi sonuna kadar yaptý
ve kendisine büyüksün diyenlere ise þu cevabý verdi:
"Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksýn.
Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes
senin aleyhinde bulunacaktýr, seni yoldan çevirmeye çalýþacaktýr. Ýþte sen bunda
direneceksin. Önünde sonsuz engeller yýðýlacaktýr. Kendini büyük deðil, küçük,
araçsýz, hiç telakki edecek, kimseden yardým gelmeyeceðine inanarak bu engelleri
aþacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin."
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...Sevgimle

Özgürlüðün Kapýsýný Aralamak
Ýstiyorum, Edebimle...
M. Yavuz Yektay

(I) Ne zaman bir þarký söylesem,
-gönlümceMelodileri,
-olaðan dýþýBir ses teline,
Astýðýmda...
Zamaný durduruyorum,
Gençleþiyorum,
Seviyorum,
(Onun yarattýðý her yaratýðý,
kusur bulmadan)
Seviyorum.
(II) Eriyorum SEVGÝnin içinde,
Bütünleþiyorum BÜTÜNde,

BENi, SENle takas ederek
SENLÝÐÝMÝ kaybetmeden...
Onun önünde,
Küçüklüðümü bilip,
Secde ediyorum,
Þükrediyorum,
Þükrediyorum,
Þükrediyorum,
Þükrediyorum...
(III)Ne zaman bir þarký söylesem,
-gönlümceMelodileri,
-olaðan dýþýTümünü toparlayýp,
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Bir ses teline
Astýðýmda,
Zamaný yavaþlatýyorum...
Geçmiþin hayýrlý tortusundan,
Geleceðin planýný yaparken,
Huzur içinde ANý yaþýyorum...
(IV)Ne zaman bir türkü çýðýrsam...
-sesim yettiðinceBazen,
Bir SENKOPla, (1)
Hafif zamaný, kuvvetli zamana,
Bazen,
Kuvvetliyi hafife
Çeviriyorum,
(Bayýmlýyorum), (2)
O anki zamanýn niteliðini
Deðiþtiriyorum...
(V) Ne zaman coþup- evrene
seslensem,
R ü z g â r l a r, s ö z ü m ü z e r a m
olduðunda,
Ýsterseniz, ES (3) üzerinde, dinlenin
biraz,
Ýsterseniz, KRONlanýn (4),
duraklayýn,
Ýsterseniz rasgele bir nota üzerinde
uzatýn sesi,
Yapýt icabý...
Ama, Vaktin Saati geldiðinde, (5),
Orkestradaki tüm çalgýlar gibi,
Kýyama durmuþ tüm insan
kardeþlerim,
Ezelden çizilmiþ YORUMLANAN
Yüce Yapýt gereði,
Susup beklerler...
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(VI)O gün, yalnýz,
Bizi Sevgisinden Yaratanýmýzýn
Emri geçerli... (sorulmadan kimse
konuþamaz!)
Bizler,
-bir tas içinde toplanmýþ
yaðmur tanecikleri misali...TESLÝM,
HER ÞEYE RAZÝ,
HUZUR ÝÇÝNDE
Ve ÞEREFLE,
Boynumuz eðilmiþ...
Not: SÜKÛT, musiki kompozisyon
ve estetikinde çok önemlidir. Parçanýn
ruhu demektir. Çok defa amacý saðlamak için birinci derecede önemli
eleman durumundadýr. Sükûtun sesle
doldurulmasý, yapýtýn anlatýmýný karmakarýþýk eder.(T.Musikisi Ansiklopedisi, Yýlmaz Öztuna)
(1) SENKOP, bir musiki eserinde
usûlün zayýf zamanýn kuvvetli zamana
uzamasý hâli. Türkçesi Bayým, Arapçasý Ýðmâ.
(2) BAYIM, kuvvetli ve zayýf usullerin birbirilerine uzamasý hâlinde
ortaya çýkan estetik bayýmlama.
(3) ES, musikide sükût için kullanýlan deyim. Özel olarak SUS iþaretleri gösterilir.
(4) Kronlama duraklama iþareti.
(5) Þef Baþla deyinceye kadar
susma iþareti.
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YA TUZ TATSIZ OLMUÞSA O NE ÝLE TUZLANIR?!
Psikolog Güngör Özyiðit

Dünyanýn tuzu olacaklarýn nice ince eleklerden geçerek,
beyazda billurlaþýp küçülerek, gururlarýndan
iyice arýndýktan sonra benliklerinden
bütünüyle eriyip tüm tada dönüþmeleri gerek.
Yoksa bu yolda, Tanrý esirgesin, tuz olayým derken
toz olup silkelenmek de var...

Sevgi Dünyasý
Bazý maddeler vardýr insanla o denli
kaynaþmýþ, öylesine özdeþ olmuþlardýr
ki neredeyse insanca nitelikler edinmiþlerdir. Topraðýn sadýk yâr oluþu ekmeðin nimet belleniþi, suyun azizliði
ve tuzun ermiþliði bunlarýn baþýndadýr.
TUZ DEYÝP
GEÇMEYÝN
Sözlükler tuzu þöyle tanýtýyor: Tat
vermek için yemeklere konan, deniz
suyu tadýnda beyaz, billursu madde.
Kimyadaki adý sodyum klorür olup, ya
kütle halinde bulunur (kaya tuzu) veya
içinde erimiþ bulunduðu sulardan
çýkarýlýr Kimyadaki oluþumu ilginç.
Tuzlarýn çoðu asitlerin bazlarla nötrleþtirilmesinden elde ediliyor. Birbirlerine karþýt maddeler olan asitle baz
birleþtiklerinde tuzu meydana getiriyorlar. Yani tuz, bu birbirine zýt iki
kimyasal kardeþi kendi yanýðýnda
barýþtýrýp uzlaþtýrýyor. Ýkisini bir ediyor.
Aside baza bürünüp, tuz olarak
görünüyor.
Tuzun, üretilirken de baþýndan çok
þeyler geçiyor. Tuz ocaklarýnda patlayýcý maddelerle parçalanan cevher,
hammadde olarak toplanýyor. Sonra
ufalama, öðütme ve eleme gibi iþlemlerden geçiyor. Diðer durumda, yataða
su gönderilerek doymuþ tuzlu su elde
ediliyor. Bu tuzlu su, pompa ile çekiliyor ve iþleme yerine gönderiliyor.
Orada kýrýlýp öðütülüyor, yanmýþ gazlardan geçiriliyor, pompalanýp kurutuluyor ve billur haline getiriliyor.
Böylece türlü eleklerden geçerek
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küçülüp billurlaþan ve iyice beyazlaþan
tuz, hizmete hazýr hale geliyor.
Tuzun ilginç bir özelliði, besinlerin
bozulup kokuþmasýný önlemesi. Daha
önemlisi ise yediðimiz her þeye tad
vermesi. En iyi malzemelerle usta
ellerde piþirilmiþ bir yemek bile, eðer
tuzu yoksa yenmez. Ve öyle bir yemek
için tadý tuzu yok deriz. Oysa o
yemeðe bir tutam tuz koyduðumuzda,
beyaz billurcuklar hemen eriyip gözden
kaybolurlar yemeðin içinde yok
olurcasýna. Ama bir de bakarsýnýz,
aldýðýnýz her lokmaya tuz, tad olup
sinmiþ. Kendinden baþka olan her þeye
benzemiþ. Gelin de ermiþ demeyin
þimdi þu tuza ve þükretmeyin bir tutam
tuzdaki tükenmez hayra.
SÝZ DÜNYANIN
TUZUSUNUZ
Öyleyse Hz.Ýsanýn insan yaþamýna
sýcaklýk, tad, renk ve müjde vermek
için gönderdiði havarilerini tuza
benzetmesine þaþmamalý. Ne demiþti
Ýsa, insanlarýn içinde eriyip tad
olacaklara; Siz dünyanýn tuzusunuz.
Ya tuz tatsýz olmuþsa o ne ile tuzlanýr.
Demek ki, tuz olanlarýn ya tad
vermesi ya da tad vermesi gerekir.
Baþka çare yok.
Gerçekten, yemek içinde bir tutam
tuz misali, insanlýk tarihine tad ve onur
veren de bir avuç insandýr. Din ve
ahlâkla hayatý yüceleþtiren, felsefeyle
derinleþtirerek, sanatla güzelleþtirip
incelten, bilim ve teknikle zorluklarý
yumuþatýp kolaylaþtýran insanlar
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gelmeseydi, dünyanýn tadý tuzu olur
muydu?
Geçmiþte gülyüzlüler hayat yorgunu
nice insanlarýn dizlerine derman,
gözlerine ýþýk, dillerine söz, akýllarýna
bilgi, gönüllerine sevgi ve ellerine hayýr
oldular. Öylece sevinç ve mutluluk
serptiler, hayatlar üzerine. Tuz olup
tada durdular. Ve tarihten günümüze
ýþýklý örnekler sundular.
Ne var ki, gülyüzlülerin söyledikleri
unutuldu. Gerçek deðerler insan elinde
bozulup çürüdü. Kötülükler yoðunlaþýp
artýk kokmaya baþladý. Kavga sardý her
yaný. Ýnsan insana zehir etti yaþamý.
Ve hayatýn hiç tadý kalmadý.
Öyleyse yine, insanlýk aþýna tad
vermek için tuz olup erimeye razý yeni
gönülerleri gerekli.
GÖNÜLERLERÝNÝN
NÝTELÝKLERÝ
Nereden tanýyacaðýz yeni çaðýn
tuzlarýný? Elbet ki tatlarýndan. Tuzcasýna billurlaþýp beyazlaþarak tad
vermek için onlar ne yerlerden geçer,
üzülür sevinir, güler aðlar, kor üzerinde
kaynar ve nice olgunluk fýrýnlarýnda
piþerler. Bir kere onlar tuz olmak üzere,
bilgiye tutkun, sevgiye yatkýn ve
düzelmeye azimli, küçülmeye kararlý
ve hizmete istekli olanlar arasýndan
seçilir. Ancak hiçbiri diðer insanlardan çok farklý, zemzem suyuyla yýkanmýþ, kusursuz kiþiler deðildir. Her biri
geçmiþin hata ve sevaplarýný birlikte
getirir. Ve baþlangýçta henüz hiçbiri
benlik ve bencillikten kurtulmuþ

deðildir. Ve onun sýnavlarýný vermek
zorundadýr. Onlarýn baþkalarýndan
farklý yönü belki gerçeði bir ucundan
görmeleri ve düzelmeyi, arýnmayý gönülden istemeleri olabilir.
Benlik ve bencillikten kurtulmanýn
ne gibi bir süreç içinde geliþtiðini daha
önce yazdýðýmýz Gönül de altýn gibi
arýnýr baþlýklý yazýda þöyle belirtmiþtik:
Gerçek yoluna çýkan kimse,
gönlünü arýtmakla baþlar iþe.
Yanlýþlarýný, kusurlarýný görerek
onlardan sýyrýlýr. Gerçekleri öðrenip
benimseyerek onlarý yaþar ve yaþatýr.
Böylesine gönlünü arýtmaya, gönüleri
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 sýnavý
yapýlýr. Ve insan eksik olduðu
taraflardan yoklanýr. Ayaðýna kasten
çelme takýlýr, içindeki þüpheler
körüklenir, ona ters gelen olaylarla
karþýlaþtýrýlýr. Böylece insanýn olaylar
ve biraz da acýlar 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 düþkünlüðünüz mü var. Vesvese
veren bunlarý bilir ve bu noktalardan
insafsýzca, ayný zamanda ustaca vurur.
Ya doðrudan içimize ayartýcý düþün-
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celer, þüpheler göndererek, ya da bir
insaný vasýta olarak kullanarak. Velhasýl
vesvese veren bizi baþtan çýkartmak,
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.
ARINMA HAMAMI
Evet, söylenip geçivermesi çok kolay, ama yaþandýðýnda nice gözyaþýna, acýya, zor günlere ve bazen de ne
yazýk ki elenmelere sebep olan sýnanmalar. Bu dönem gönüleri adaylarýnýn
isteyerek girdikleri, sýcak mý sýcak,
insaný terleten, olaylarýn keselemesiyle
kirlerini açýða çýkaran, ama yýkandýktan
sonra da insaný eskisinden daha büyük
bir temizliðe ve hafifliðe eriþtiren bir
hamam yeri gibidir. O yüzden olayýn
içyüzünü bilmeyip, dýþardan bakanlara
tuhaf görünebilir. Böylece her birinde
türlü kirleri görenler -kendilerinde hiç
yokmuþ gibi- onlarý Hani siz iyilerdendiniz, iyilik yolundaydýnýz diye
kýnarlar. Oysa bilmezler ki onlar, tuz
olup hizmete hazýr hale gelmek için
kýsa sürede yoðun sýnavlardan geçmek,
o güne dek bilinçaltlarýnda yer etmiþ
kötülüklerden bir bir arýnmak
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zorundadýr. Bir yerde içlerindeki tüm
kötülükleri kusmak, irinleri, cerahatleri
akýtmak durumundadýrlar. Bu bakýmdan azizler, ermiþler yolun baþlangýcýnda bilinçlerine çýkan kötülüklerle
boðuþup hesaplaþýrken, bedenlerini,
yüzlerini gözlerini yaralar, bereler,
çýbanlar kaplamýþ gibi çok çirkinleþebilirler. Ama kötülükleri altedip
arýndýktan hemen sonra o çirkinliði
tanrýsal bir güzellik izler. Çünkü artýk
gönülleri gerçekten iyi, lekesiz, berrak
bir su gibidir.
SÜSLENÝP BEZENME
Daha sonra benlik ve bencillikten
kurtulma, kötülüklerden soyunma
dönemi yerini tanrýsal erdemlerle
bezenme dönemine býrakýr. Vicdan
ölçülerine göre yaþanýlan, acýmaya,
sevgiye, hoþgörü ve baðýþlamaya,
iyilik, yardým, özveri ve özgecilik gibi
duygulara aðýrlýk veren bir dönemdir
bu. Bencillikten sencilliðe, sadece
kendini düþünmekten, baþkalarýný da
en az kendi kadar düþünerek yaþamaya
geçilmiþtir. Öylesine hoþ ve huzurlu
bir ortamda herkes iyilikte birbirleriyle
yarýþarak, güzel örnekler vererek ve
iyi huylarda birbirine özenip benzemeye çalýþarak bir takým üstün niteliklerin
herkesin gönlünde yer etmesi saðlanmýþ
olur. Birçok yönleriyle yatýþmýþ, her
biri bir güzelliðin, iyiliðin örneði olacak
kimseler artýk asýl iþlerine, Ona ve
kullarýna kulluk görevine, bir ölçüde
hazýrdýrlar demektir.
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GÖREV ÇÝZGÝSÝ

Böylece görev dönemi baþlamýþtýr.
Bu dönem daha çok bilgiyi, bilgiye
dayalý güçlü bir Allah inancýný ve
askercesine bir teslimiyeti gerektirir.
Vicdan döneminin iyilikleri altýnda
derinlerde gizlenmiþ ince benlik
belirtileri, gurur, en küçük bir uyarýdan
alýnýp darýlma gibi izzeti nefis gösterileri, emir almayý, birinin buyruðuna
girmeyi kendine yedirememe gibi
haller görev yolunda insaný tökezletir.
Görev çizgisi çok deðiþik, herkesin
kolay kolay akýl erdiremeyeceði, sýrlý,
tanrýsal bir yoldur. O yolda bazen
vicdan ölçülerine ters düþen, akla aykýrý
gibi gelen þeyler de görülür. Ama bu
aslýnda bizim aklýmýzýn yetmezliðini
gösterir yalnýz.
Görev, onun bilincine varmýþlar için
her þeyden önemlidir. Görevli kimseler,
baþkalarýna ne kadar ters gelse de
yollardan asla dönmezler. Geçmiþte
Tanrý buyruðunu yaymakla görevli bir
iyilik habercisi, Hz. Muhammed, kendisine gelip, her istediðini vereceklerini, yeter ki iddiasýndan vazgeçmesini söyleyen o yerin ileri gelenlerine Bir elime güneþi, diðer elime
ayý verseniz yine de dâvamdan dönmem diyerek görevin ve görevlinin
ne demek olduðunu göstermiþtir.
Hz. Ali de bir savaþta rakibini tam
öldürecekken yüzüne tükürülmesi karþýsýnda, kýlýcýný býrakýp, adamý öldürmekten vazgeçerek kiþisel kýzgýnlýk ile
tanrýsal görevin farklýlýðýný çok belirgin
bir þekilde ortaya koymuþtur.

SELÂM, TUZ OLUP
TADA
DURACAKLARA
Her dönemi baþarý ile geçmenin
gerekleri vardýr. Kimi yollarýn ilkinde,
kimisi ikincisinde, çok azý da sonuncusunda takýlýp kalýr. Ve direnirse
elenir.
Diðer bir kýsmý da hepsinden geçip,
kendini silip, inandýðý varlýðýn içinde
eriyip, herkes için tad olmak, tada dönüþmek mutluluðuna erer, týpký tuz
gibi.
Özetlersek, dünyanýn tuzu olacaklarýn, yani gönülerlerinin, nice ince
eleklerden geçerek, beyazda billurlaþýp küçülerek, gururlarýndan bir iyice
arýndýktan sonra benliklerinden
bütünüyle eriyip tüm tada dönüþmeleri gerek. Yoksa bu yolda, Tanrý esirgesin, tuz olayým derken toz olup
silkelenmek de var...
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Ýki Yaþam Arasýnda

Geçen ay, ruhlarýn etik yönden eðitilmeleri ile ilgili
görev almýþ ruhlarla ilgili konuþmuþtuk.
Bu varlýklarýn ahlâki deðerleri oluþturan
yasalar üzerinde çalýþtýklarýný görmüþtük.
Dünyadaki insanlarýn kiþisel statü ve elit olmak
arzusu ile bencil eylemlere baþvurduðunu,
bu nedenle de eðitilerek vicdanlarýný
iyi seviyelere çýkartmalarý ve iyiliklerini
doðal reaksiyon haline getirmeleri gerektiðini
anlatmýþtýk. Bu ay Uyum Ortamý Saðlayýcý Ruhlarla
ilgili olarak OLAY 57yi ele alacaðýz.
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OLAY 57

Dr.N: Larian, Uyum Ortamý Saðlayýcýsý olarak neler yaptýðýný anlatabilir
misin?
S: Bu konunun çömezi sayýlýrým
ama deneyeceðim. Dünyanýn olumsuz
enerjisini insanlara yardýmcý olabilmek
için deðiþtirmeyi öðreniyorum burada.
Dr.N: Yeryüzünün jeofiziksel elemanlarýyla mý (yani rüzgarlar, depremler, yangýnlar v.s gibi) bunu baþarmak
istiyorsun?
S: Bu konunun uzmaný olan dostlarým da var ama bu konu benim uzmanlýk alanýma girmiyor.
Dr.N: O halde, ilgilendiðin konulara
girmeden önce, dostlarýnýn uzmanlýk
alanýnda nelerin yer aldýðýný öðrenebilir
miyim?
S: Onlar fiziksel güçlerin yýkýcý etkilerinden sonra ortaya çýkan muazzam
miktardaki olumsuz enerjileri dengelemeye çalýþýyorlar.
Dr.N: Ruh dünyasýndaki güçler, doðal afetlerin olmasýný, insanlar bu kadar
acý ve ýstýrap çekmeden önleyemiyorlar
mý?
S: (Baþýný sallayarak) O zaman bu
olaylara Doðal afet adý verilmezdi.
Doðal afetler yeryüzü þartlarýnýn bir
parçasýdýr. Bu varlýklar, ellerinde güç
olsa bile bunlara karýþamazlar.
Dr.N: O halde fonksiyonlarý nedir?
S: Bunlar uyumlu enerjiyi, olumsuzluðu daðýtmak için kullanýrlar. Bu
amaçla, kutupsal ve manyetik güçlerle
çalýþýrlar. Bir çeþit elektrik süpürgesi
rolü üstlenirler.
Dr.N: Peki, Larian. Senin yaptýðýn
çalýþma bunlarýn neresinde yer alýyor?

S: Ben insanlar tarafýndan yaratýlan
yýkýcý olaylarýn yatýþtýrýlmasýnda görev
alýyorum.
Dr.N: Senin bölümünde aynen senin
gibi görev yapan kaç varlýk var?
S: Dört
Dr.N: Sizler savaþlarý durdurmayý
mý planlýyorsunuz?
S: Dünyada sýkýntý yaratan insanlarýn zihinlerine girmek ve onlarý
etkilemek bizim vazifemiz deðildir.
Dr.N: Neden? Hitler gibi tamamen
yýkýma yönelik bir psikopat davranýþa
müdahale etmek istemediðini mi söylemek istiyorsun?
S: Psikopatlarýn zihinleri muhakemeye kapalýdýr. Ben, dünyada deðiþiklik yaratabilecek daha sakin zihinli
insanlarla ilgileniyorum.
Dr.N: Bu da özgür iradeye yapýlan
bir çeþit müdahale sayýlmaz mý?
S: Dünyadaki þartlar daima sebepnetice iliþkisine göre þekillenir. Bizler
doðru insanlara olumlu enerjiler göndererek onlarýn rasyonel düþünmelerine
yardýmcý oluyoruz. Diyaloglarýn dingin
atmosferlerde oluþmasýný saðlýyoruz.
Dr.N: Bence sen yine de insanlarýn
zihinlerini ve özgür iradelerini etkileyip
etkilememek arasýnda bocalýyorsun.
S: Sanýrým kendimi tam olarak anlatamadým size. Belki de þu anda yaptýklarýmý detaylý bir þekilde anlatýrsam
beni daha iyi anlarsýnýz. Yeryüzünde
yaþayan insanlar her gün olumsuz enerji yayarlar. Benim vazifem kendi enerjimi bir ýþýn haline getirerek olumsuz
enerjileri daðýtmak ve yeniden düzen
saðlamaktýr. Bu, aþaðýdaki vadiyi sulamak için gereken suyu toplayabilmek
amacýyla bir baraj inþa etmeye benzer.
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Dr.N: Henüz tam olarak ikna olduðum söylenemez. Lütfen devam et.
S: (sabýrlý bir þekilde) Küçük grubumla beraber büyük bir tapýnaða
giderek her gün çalýþma yapýyoruz.
Yöneticimiz Arlett isimli bir varlýk.
Oldukça deneyimli ve donanýmlý sayýlýr. Yaptýðýmýz hatalarý anýnda farkediyor. Titreþimsel uyumsuzluðu dengeleme çalýþmasýný burada yapýyoruz.
Dr.N: Tapýnakta baþka neler yapýyorsunuz?
S: Büyük insan gruplarýndan gelen
düzensiz dalgalarý simule edebilmemizi
saðlayan bazý interval ve salýnýmlar
için geometrik bir taban oluþturuyor
bizlere. Bunlar kasýtlý bir þekilde bize
gönderiliyor. Çünkü görevimiz bu
dalgalarý düzenli bir hale sokmak.
Dr.N: Harmonik düþüncelerle ifade
edilen þeyleri koruma altýna mý almýþ
oluyorsunuz yani?
S: Evet düþünce ve iletiþim bizim
konumuza girer. Ýnsan sesleri ve ifade
ettikleri anlamlar üzerinde de çalýþýyoruz. Olumsuz enerji kendini ince
nüanslarda belli eder. Kendilerine
yardým etmek isteyen yardýmcý olmak
istiyoruz.
Bu da doðrudan bir müdahale
sayýlmaz.
Dr.N: Peki Larian. Uyum Ortamý
Saðlayýcýsý görevini tam olarak yerine
getirebildiðinde hangi güçlere sahip
olacaksýn?
S: Dünyadaki kitleleri etkileyebilecek büyük olumsuz enerjileri
olumluya çevirebilecek güce sahip
olacaðým. Böylece bizler ümidin ve
uyumun habercileri haline geleceðiz.
Uyum Ortamý Saðlayýcýlarý ile ilgili
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olarak birkaç çalýþma yaptýktan sonra
þunun farkýna vardým: Yeryüzündeki
kaos laboratuarýný kurmuþ olan spiritüel
üstadlar, her þeyi harekete geçirip de
bir kenara çekilip oturmamýþlar. Bunun doðru olabileceðine inanamasam
da bu denli olumsuz ortamýn içinde
bizimle ilgilenen üstün varlýklar olduðunu bilmek elbet ki sevindirici bir
durum. Bu varlýklarýn amacý kendine
yardým etmek isteyen ruhlara yardýmcý olmak. Ancak yardýmcý olurken
amaçlarý, bu insanlarýn vicdanlarý veya özgür iradeleri yerine geçmek
olmuyor.
TASARIM USTALARI
Bu uzmanlýk dalý bence çok yönlü
olmasýna raðmen, ruhlarýn iki ana yan
dalýný oluþturuyor. Jeofiziksel bir ortam içinde elbet ki yapýsal uzmanlar
da bulunuyor ve bu varlýklar belli ortamlarýn içindeki canlýlarýn varedilmesinden sorumlu oluyorlar. Yaptýðým
çalýþmalar esnasýnda karþýlaþtýðým
tasarým ustalarý üzerinde henüz yerleþimin olmadýðý gezegenlerde yani
fiziksel özelliklerin olduðu ortamlarda
görevlerini yerine getirmeye çalýþýyorlardý. Yaþam formlarýnýn varedilmesinden sorumlu olan ve bu alanda
yetiþtirilen ruhlar yeni yaþamlarýn
evrimleþmeye baþladýðý dünyalarda
çalýþmalarýný devam ettiriyorlardý.
Yapýlandýrma ile ilgili olan ruhlardan baþlamak istiyorum. Ben bu
varlýklara topografya mimarlarý adýný
veriyorum. Çünkü bu ruhlar, gezegenin
jeolojisinin tasarýmý için gerekli olan
enerjiyi kullanmak üzere eðitiliyorlar.
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Olay 58de bu konuyla ilgili detaylarý
bulacaksýnýz.
OLAY 58
Dr.N: Orijinal grubunda kaç kiþi
vardý?
S: 21 kiþi. Þimdi her birimiz bir yere
daðýldýk.
Dr.N: Birbirinizi hiç görmüyor
musunuz?
S: Bu tam da böyledir denilemez.
Artýk birlikte çalýþmýyoruz. Elbet ki
zaman zaman eski arkadaþlarýmý
görüyorum.
Dr.N: Eski grubunun üyeleri sana
geldi mi hiç?
S: Üç tanesi geldi ve ikisi burada
kaldý.
Dr.N: Yeni grubuna kaç kiþi vazifeli
olarak geldi?
S: Þimdilik sekiz tanesi. Bir tane
daha gelecekmiþ.
Dr.N: Tüm bunlar nasýl geliþti bana
biraz daha detaylý bir þekilde anlatabilir
misin?
S: (uzun bir duraklamadan sonra)
Çalýþma seanslarýmýza bir diðer rehber
varlýðýn katýldýðýný farkettim. Adýnýn
Baatak olduðunu öðrendim. Onu kendi
rehberimiz olan Eirowun çaðýrdýðýný
öðrendim.
Dr.N: Baatak çalýþmalarýnýzýn tümüne katýldý mý?
S: Hayýr sadece yapýsal çalýþmalar
yaptýðýmýz derslerimize katýlýyordu.
Dr.N: Yaptýðýnýz çalýþma neyle ilgiliydi, neler yapýyordunuz?
S: Yapýsal kompozisyon esnasýndaki
enerjinin kullanýmý ile ilgili olan bir
çalýþmaydý bu. Maddeyi tasarlayarak

kullanabilir hale getirmeyi seviyorum.
Dr.N: Anlýyorum. Bu konuya geri
döneceðim. Þimdi bana Baatakýn
grubunuza geldiðinde yaptýðýnýz
çalýþmalara katýlýp katýlmadýðýný
söyleyebilir misin?
S: Hayýr o sadece bir gözlemciydi.
Yapýsal çalýþma ve tasarým yaptýðýmýz
çalýþmalarda sadece bizi seyrediyordu.
Arada bir spesifik sorular soruyordu.
Dr.N: Baatak hakkýnda ne düþünüyordun?
S: Yaptýðýmýz iþten zevk almamýzdan mutlu oluyordu sanýrým.
Dr.N: Sonra ne oldu?
S: Bir süre sonra, onunla beraber
kýsa bir süreliðine yeni oluþturulan bir
gruba davet edildik. Ben Hyanthýn da
bu gruba gelmesini istiyordum?
Dr.N: Hyanth senin için önemli bir
varlýk mý?
S: Elbet ki. O benim ruh eþim.
Dr.N: Peki Hyanth senin grubuna
geldi mi?
S: Hayýr, benim yaptýðým bu yapýsal
çalýþma ona aðýr gelmiþ olabilir. Baþka
bir gruba gitti.
Dr.N: Hyanthýn sizin grupla ilgili
fikirleri neydi?
S: Þöyle anlatayým. Ben enerjiyi
yontmayý ve þekillendirmeyi ve düzlemler ile katý geometrik þekiller arasýndaki iliþkileri çok seviyorum.
Dr.N: Peki ya Hyanth?
S: Hyanth daha çok iþin peyzaj
kýsmýyla ilgiliydi.
Dr.N: Bir þeyi iyi anlamak istiyorum. Sizler tüm bunlarý yapabilmek
için fiziksel özelliklerin olduðu dünyalarda mý çalýþýyorsunuz?
(Gelecek ay Olay 58e devam edeceðiz)
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Materyalizasyon ve
Demateryalizasyon
Deneyleri
Neden hep deneysel (tecrübi) olaylar
anlatýlýr da, günlük akýþýn içinde, materyalizasyon (bedenlenme) olayý kendiliðinden meydana gelmez? Özel oturumlarda, seanslarda bile, diðer medyumluk çeþitlerinin deneylerine göre
çok daha ender tezahür eden mater-

yalizasyon hadiseleri, günlük hayatta
da çok nadir meydana gelmektedir. Bir
insan, ölmüþ bir yakýnýnýn bedenli bir
halde kendine doðru geldiðini, bir
diðeri yine ölmüþ bir kiþinin bedenlenerek kendisine bir þeyler anlatmaya
çalýþtýðýný söylese de, bunlarý uykuda,
(Sevgi Dünyasý Cilt 27 den)
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rüyada deðil, açýk þuurla, uyanýkken
gördüðünü bildirse de, bu onlarýn
hassas ve medyum yapýlý insanlar
olduðunun bir delili olabilir ama, bir
materyalizasyon olayý ile karþýlaþtýklarýný göstermez. Bu tür hadiselerin
çoðunlukla kiþi üzgün veya dalgýnken
ya da uykudan hemen uyandýktan sonra
oluþmasýndan da anlaþýlacaðý gibi,
meydana gelen ruhsal olayýn etkisi, o
kiþinin medyumluðu ile sýnýrlýdýr; aldýðý
ruhsal tesirler vizyon görmesine sebep
olmuþ olabilirler. Vizyonlar da bilindiði
gibi sadece görene aittir, ayný tesirleri
bir baþkasý rüzgâr þeklinde, nefes
þeklinde, ses veya dokunuþ þeklinde
alabilir.
Oysa materyalizasyon olaylarýnda
ektoplazmayý kullanarak, onun sayesinde kendine beden yapan bedensiz
varlýðý herkes, medyum yapýlý olsun
veya olmasýn, inansýn ya da inanmasýn
ayný odadaki masayý, sandalyeleri,
yanýnda oturduðu, elini tuttuðu arkadaþýný gördüðü gibi görebilmelidir.
Araya medyumun duygu ve düþünceleri karýþmaksýzýn materyalize olmuþ
varlýðýn þahsiyeti, tavýr ve davranýþlarýyla, ona yöneltilen sorulara verdiði
cevaplarla, oturumda bulunanlar baþbaþa kalabilmelidirler.
Örneðin, Psychic Newsta, Avustralyalý medyum Lees Wilkinsonun
seanslarýnda birkaç kere Mario isimli
Ýspanyada yaþamýþ bir varlýðýn bedenlendiði, odada bulunanlarla konuþtuðu,
hattâ bir keresinde onlarla dans ettiði
bildirilmiþtir.
Ruhsal olaylarý ve medyumlarý ya-

dýrgamayan bir ülke olan Brezilyada,
çeþitli materyalizasyon deneyleri
yapýlmýþtýr. Phenomenist takma
ismiyle çeþitli gazetelere yazý yazan
ruhi þifacý Binbaþý Tom Petersonun,
arkadaþý Pellinodan aldýðý haberlere
dayanarak bildirdiðine göre, bu deneylerden bazýlarýna katýlanlarca Peter
ismiyle tanýnan Petrius Laferinus isimli
bedensiz varlýk, 3. yüzyýlda yaþamýþ,
öldürülmeden önce gözlerini kaybetmiþ, Romalý bir askerdi. Önce mavi
bir ýþýk þeklinde görünür, sonra beyaz
tunikli bir erkek olurdu. Þefkatli ve nazik bir varlýktý; celse esnasýnda hazirunun (katýlýmcýlar) arasýnda dolaþýr,
onlarýn baþlarýna elini koyarak takdis
ederdi. 1960 senesinde yapýlan deneylerden birinde hazýr bulunanlarýn
içinde yeni evlenen bir çifti, merasimle
takdis etti, törenden sonra, masanýn
üstünde bulunan çiçekleri alarak geline
verdi. Bu benzersiz olay da fotoðrafla
belgelendi.
Ýþte böylesine þahitli, ispatlý bedenlenme olaylarý, nadir yetiþen bir fizik
medyumuna rastlanýrsa, ancak deneysel
olarak yapýlabilir. Deney yapýlýrken
çok dikkatli olmak, özellikle medyumun saðlýðý için elzemdir. Bilmeden,
istemeden bile yapýlan gürültü, hareket,
ýþýk yakma, deneyin uydurma olup
olmadýðýný test etmek için yapýlan ani
baskýnlar, çoðu kez medyumun fenalaþmasýyla, aðzýndan ve burnundan kan
gelmesiyle sonuçlanmaktadýr. Bir
görüþe göre de, bu tür muamelelere
birkaç defa maruz kalmýþ medyumun
ölümü çabuklaþmýþ olur.
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Bazý medyumlar materyalizasyon
hadisesini gerçekleþtirebildikleri gibi,
demateryalizasyon olayýný da gösterebilirler.
Demateryalizasyon, materyalize
olmuþ varlýðýn, tekrar görünmez olmasý
anlamýna gelmekle beraber, medyumun
bedeninin tümünün veya bir kýsmýnýn
görünmez hale gelmesidir. Beden, medyumun ruh gücü ve isteði, rehber varlýklarýn da yardýmýyla gözle görünmeyen en küçük parçalarýna ayrýlýr,
yok olur, sonra tekrar ayný güç ve
yardýmlarla birleþip, tekrar eski beden
haline gelir.
Bu deneylerin çoðunda medyumlar
ya iple baðlanýrlar ya da kapýsý
kilitlenmiþ ve mühürlenmiþ odacýklara,
kafeslere konurlar. Böylece herhangi
bir þekilde iþe hile karýþmasý önlenmiþ
olur.
28 Ocak 1964te gerçekleþmiþ bir
deneyin tutanaðýný, deneyi gerçekleþtiren ve þahit olanlarýn adlarýný da vererek sunuyoruz.
TUTANAK:
Aþaðýda imzasý bulunan, bizler,
Ankarada Cebeci Sevil Sokak 13 nolu
apartmanýn 18 nolu dairesinde 12
Ocak 1964 Pazar günü saat takriben
17.00 civarýnda, aþaðýda anlatýlan olaya
þahit olduðumuzu beyan ederiz:
1. Y.K. (isim açýk belirtilmemiþ
Ö.K.) bir odadaki kollu sandalyelerden
birine oturtulduktan sonra, 25 metre
boyundaki eksiz bir ve diðer iplerle
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boynundan, koltuk altlarýndan, ayak
bileklerinden, belinden ve muhtelif
yerlerinden olmak üzere iskemleden
kalkamayacak þekilde baðlandý.
2. Ýpin birbirine baðlandýðý iki ucu,
balmumu ile tespit edildikten sonra
iþaretlendi.
3. Bir film makinesi, olay öncesi ve
sonrasýný tespit etti. Ýçeride ses alma
cihazý vardý.
4. 160 saniye sonra Y.K.nýn bulunduðu odaya, kendisinin çaðýrmasý
üzerine girildiðinde, iplerden tamamen
çýkmýþ olduðu görüldü. Tecrübe
sýrasýnda içeride kimse yoktu.
a) Ýplerin, iskemleye baðlý olduðu
yerlerden çözülmemiþ olduðu,
b) Balmumunun iþaretinin bozulmadan durduðu, müþahade edildi.
5. Teyp dinlendiðinde, olay sýrasýnda
bazý faaliyetlerin cereyan ettiði ve
Y.K.nýn da bu faaliyetler sýrasýnda bir
hayli (soluduðu) yorulduðu kolayca
anlaþýlýyordu.
6. Olay öncesi ve olay sonrasý,
hazirunun kanaati ses alma cihazýna
tespit edilmiþtir.
Asist. Dr. Rasih Güven (Ortadoðu
T.Ü. Felsefe Öð.Ü.); Opr. Dr. Mehmet
Edip Tarým (Ankara Ü. Týp F. Fizyoloji
Baþ asistaný); Asist Dr. ismet Olcaylar
(Ortadoðu T.Ü.); Dr. Zekâi Süer; Asist.
Dr. Lütfü Karasoy (Ortadoðu T.Ü.);
Blande Uluçay; Zir. Y. Müh. Ekrem
Gürenli; Erol Sayan; Cevat Neciboðlu.
Ruh Dünyasý - Cilt 2,
sayý 14, 22-23
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MOR MENEKÞELER
Kendini bildi bileli mor menekþeyi
çok severdi. Çocukluðunun geçtiði iki
katlý evin bahçesinde bahar geldiðinde
mor mor açar, mis gibi kokarlardý.
Annesi mor menekþeleri hep duvar
kenarýna dikerdi. Gölgeyi sever
menekþeler derdi. Oysa öðretmeni
bitkilerin güneþ ýþýnlarý ile fotosentez
yaptýðýný anlatmýþtý onlara. Bitkiler
güneþ ýþýðýna muhtaçtý. Mor
menekþeler ne tuhaf bitkilerdi, her
bitki güneþi severken, onlar neden
gölgeyi tercih ediyorlar? diye düþündü
durdu Hande... Küçük, ufacýk aklý ile
aslýnda menekþelerin diðer çiçeklerden
farklý olduðunu keþfetmiþti, iþte belki
de menekþeler bu yüzden bu kadar
güzeldi. Herkesten farklý olursan, bu
hayatta deðerli olursun yargýsýna
varmýþtý. Daha o yýllarda farklý olmak
için uðraþ vermeye baþladý. Ýlk olarak:
Okulda kimsenin yanýna oturmak
istemediði Hacer'in yanýna oturmak
istiyorum öðretmenim diyerek baþladý
farklýlýklarla süren hayatý. Hacer bile
þaþýrmýþ þaþkýn þaþkýn bakýyordu onun
yüzüne. Hacer, problemli ve biraz
anlama zorluðu olan bir kýzdý.
Hande ise mühendis Kamil Beyin
biricik kýzý. Öðretmen pek oturtmak
istemedi önce Hacer'in yanýna
Hande'yi. Daha sonra bir tatsýzlýk
çýkmasýn diye Hande'nin annesini
çaðýrdý. Annesi eve geldiklerinde
Hande'ye sordu: Neden yavrum
Hacerin yanýna oturmak istiyorsun?
Hande cevap verdi: Geçen baharda
menekþeler ekiyorduk hani anne, o gün
sen bana menekþeler güneþi sevmez

demiþtin, oysa her bitki güneþi sever.
Menekþeler farklý, belki de bu
yüzden bu kadar güzeller. Hacer'in
yanýna kimse oturmak istemiyor. Ben
farklý olmak istiyorum. Belki Hacer de
güzeldir, onu farketmek istiyorum
dedi. Annesinin aðzý açýk kalmýþtý.
Ýlkokul 4.sýnýf öðrencisi kýzýnýn
olgunluðuna hayran kalarak: Peki
kýzým kimin yanýnda istersen
oturabilirsin" dedi. Pazartesi Hande
Hacer'in yanýnda oturmaya baþladý.
Hem Hande tedirgindi, hem Hacer.
Birbirleri ile hiç konuþmuyorlardý.
Diðer kýzlar da soðumuþtu Hande'den.
Nasýl Hacer gibi daðýnýk, bir þeyi, iki
kere anlatýnca anlayabilen fakir bir
kýzýn yanýna oturmayý istemiþti.! En
çok alýnan doktor Cemal Beyin kýzý
Esin'di. Anne babalarý her hafta sonu
görüþüyorlar, Hande ve Esin birlikte
oynuyorlardý. Nasýl olur da kendi yerine
Hacer'i seçerdi. Çok gururu kýrýlmýþtý
Esin'in. Hande ile konuþmuyordu. Bir
gün Hande ve ailesi Esinlerle dað
köylerinden birinde gerçekleþtirilecek
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bir panayýra katýlmak için sözleþtiler.
Hande gene Esin'in somurtacaðýný
bildiði için gitmek istemiyordu. Ýçin
için de Hacer'e kýzmaya baþlamýþtý
arkadaþlarý ile arasýnýn bozulmasýna
sebep olmuþtu. Neden sanki bu kadar
daðýnýktý, neden her þeyi iki kerede
anlýyordu? Yoksa aptal mýydý? Sonra
menekþeleri hatýrladý hemen
düþüncelerinden utandý. Hacer farklý
diye yargýlamamasý gerekiyordu.
Hacer'in, kimsenin bilmediði
güzelliklerini keþfedecekti. Buna tüm
gücü ile inandý. Panayýra gittiklerinde
Esin somurtarak karþýsýnda oturuyordu,
Hande ile konuþmuyordu. Hande caný
sýkýldýðýndan biraz dolaþmak için
annesinden izin aldý. Köy yolunda
yürümeye baþladý. Hava iyice soðumuþ
ve ayaz iyice artmýþtý, kar atýþtýrmaya
baþlamýþtý. Hande karý çok seviyordu,
yürüdü, yürüdü. Köye gelmiþti. Bir
evin önünde durdu. Evin penceresindeki saksýya gözü iliþti.
Gözlerine inanamýyordu, bunlar mor
menekþelerdi. Ama kýþtý ve menekþeler
soðuðu hiç sevmezlerdi eve doðru bir
adým attý. Kapýda beliren gölgeyi çok
sonra farketti. Bu Hacerdi. Hande'ye
gülümsüyordu Hoþgeldin Hande
buyurmaz mýsýn? diye sordu. Biraz
ürkek, þaþkýnlýkla kapýya doðru ilerledi
Hande ve içeri girdi. Oda sýcacýktý odun
sobasý her yeri ýsýtmýþtý.
Menekþeler  diyebildi sadece
Hande. Bu soðukta? Hacer
gülümsedi: Onlar annem için, annem
onlarý çok sever. Sonra yatakta yatan
kadýný farketti Hande. "Annen hasta

mý?" diye sordu. "Evet iki sene önce
felç oldu ona ben bakýyorum, bizim
kimsemiz yok, bir tek ineðimiz var
onunla geçiniyoruz. Ama tüm iþler
bana baktýðý için derslere çalýþacak pek
vaktim olmuyor dedi Hacer utanarak.
Bir de bizim köyden þehre araç yok,
bu yolu her gün yürüyorum o yüzden
de çok yorgun okula geliyorum dersleri
anlamakta güçlük çekiyorum.
Hande'nin gözleri dolmuþtu. Dýþarýdan
gelen ses ile kendine geldi. Annesi onu
arýyordu. Çok merak etmiþ olmalýydý.
Dýþarýya koþtu ve annesine sarýldý,
aðlýyordu. Bir müddet sonra: Anne,
bu Hacer diye tanýþtýrdý sýra
arkadaþýný. Hacer'in yaptýðý sýcak
çorbadan içtiler birlikte. Hande
aðlayarak anlattý annesine Hacer'in
hayatýný. "Bir þeyler yapalým anne"
dedi. O hafta annesi ve Hande,
Hacerlere gidip annesi ve Hacer'i
kendi evlerine taþýdýlar. Hacer artýk
Handelerden okula gidip geliyordu,
ne daðýnýktý, ne de aptal. Sýnýfýn en iyi
öðrencisi olmuþtu. Seneler geçti Hacer
ve Hande bir arkadaþ deðil, iki kýz
kardeþlerdi artýk. Mor menekþeler
Hande'ye Hacer'i armaðan etmiþti.
Hacer'e ise hem Hande'yi, hem hayatý.
Seneler sonra ikisi de evlendi. Hacer
þimdi bir doktor. Hande'den vicdanýn
ne kadar önemli olduðunu öðrendi,
hastalarýna vicdanýyla birlikte þifa
daðýtýyor. Hande ise bir öðretmen.
Çocuklara farklý olan þeyleri sevmeyi
de öðretiyor. Bir kýzý var adý, Hacer
Menekþe. Hayatta en çok sevdiði iki
þeye birini daha ekledi Hande.
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Kabak Gibi Oyulmadan
Zamaný Sevmek
Zehra Ýskender

O, benim kardeþim ya!.. Yaþama
karþý duruþunu gözlemlediðimde,
zamana kardeþ olduðuna inanasým
geliyor. Bir insan zamana kardeþ olur
mu demeyin... Onu tanýsanýz bana hak
verirsiniz. Belki abartýlý ama, ta
çocukluðundan beri el attýðý her þeye,
bütün benliðiyle baðlanýp zamanýnda
yapmaya çalýþýrdý.
Oyun oynarken bile bizim oyun
kurallarýný savsaklamamýza kýzýp
sinirlenirdi. Biz onu susturarak, evde
çýkacak curcunadan kurtulmayý
amaçlardýk. (Pek baþaramasak da!)
Alt tarafý bir oyun oynuyoruz, bu
ne tafra?.. diyecek olsak Oyun iþte,
oyun oynamayacaksanýz, oynuyor gibi
davranmayýn diye münakaþa ederdi.
Onun okul yaþamýnda hiç anlam veremediðim bir tuhaflýk vardý. Çocukluðu, ta Ýlkokuldan baþlayan bir titizlik ve çalýþkanlýk içinde geçti... Benim
gibi her sene ders kitaplarýnýn üstüne
çýkarak kýsa boyunu saklayan biri için
çalýþkanlýk (ineklik) sayýlýrdý. Hiçbir
zaman önlüðümün cebine çalýþkanlýðý
sýðdýramamýþtým. Ama okul çantamda,
hep bir-iki hikâye, roman, þiir kitabý
saklýydý. Dersi kaynatmak bana müthiþ
bir heyecan verirdi...

Ben bütün Türk ve Dünya klâsiklerini arka sýrada okumakla meþgulken,
karnemdeki zayýflara engel olamýyordum... Kardeþim ise, her dönem
takdirname alýrdý. Yani çalýþkanlýðýna
engel olamýyordu... Zaten öðretmen
olduktan yedi yýl sonra ikinci bir
üniversiteye gitmeyi ihmal etmemiþti.
Daha Güzel Sanatlardan mezun olmadan açýlan bütün yarýþmalara katýlýp
eserlerini gönderirdi... Okullararasý
koþularda ipi göðüsledikten sonra
bayýlsa da... Ping pong karþýlaþmalarýnda rakipleriyle ezici bir skorla
yarýþsa da... Sonucu her zaman bilirdik.
Hangi alana atýlýrsa atýlsýn, her zaman
mutlaka ama mutlaka birinci olurdu...
Siz böyle bir kardeþe sahip olsaydýnýz ne yapardýnýz? Þakalarýmýz çok
keskinleþirdi, yaþ günlerinde hediye
paketinin içine bir iki tutam ot koymayý
ihmal etmezdik. O, hiçbir zaman bu
þakalarýn altýnda kalmazdý. Bence bu
otlarý siz yiyin de, karnenizde cambazlarýnýz cirit atmasýn diye karþý taarruza
geçerdi... Ona göre kendini savunmak,
bir sýnav kadar önemliydi...
Þimdi iki çocuk annesi koca bir kadýn oldu kardeþim... Ýki kýzýnýn da her
türlü ihtiyacý için, ta bebekliklerinden
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baþlayan bir intizamla ilgilendi. Öðretmenliðinden aldýðý pedagojik formasyondan da faydalanarak çocuklarýna bütün annelik becerileri ile
yaklaþtý... Ona göre çocuklarýn ilk beþ
senesi çok önemliydi. Bu yaþlarda eksik
bir davranýþ, ilgisizlik çocuklarýn
geleceklerini etkileyecek derin bir iz
býrakabilirdi... Zaman gerektiði gibi
doldurulmalýydý...
Ben böyle anlatýyorum diye kardeþimi katý bir insan sanmayýn... Cetvelle
ölçülebilecek kadar dürüst, dost canlýsý,
güleryüzlü, içten konuþan, hattâ dobra
dobra gerçeði söylemekten çekinmeyen
biri... Onun en çok beðendiðim yaný
ise, kin bilmemesi... Tabii diyeceksiniz
ki hakkýný bu kadar koruyan insanýn
kini olur mu?.. Ýþin esprisi burada
galiba, o her zaman her þeye hakkýný
vererek yaþar. Kendine, zamana, eþine,
evliliðine, insanlýðýna hep saygý duydu,
mutlu oldu. Ne kendine, ne baþkalarýna
haksýzlýk etmedi. Dürüstlüðü yaþamýn
ekseni gibi tuttu. Belki bu nedenle çalýþkan oldu... Bu nedenle hayatý intizamla yaþamaya çalýþýyor.
Yok caným!.. Amacým kardeþimle
övünmek deðil, onu örnek göstermek
konumuza. Çünkü kardeþim hep
baþarýnýn çevresinde yaþadý. Üstelik
her iþe en üstün performansý göstererek
giriþti. Gerektiðinde enerjisini sonuna
kadar harcamaktan çekinmeyen bir
yapýya sahip... Ona göre demir tavýnda
dövülmeli... Demirin bile bir bedeli
olacak tabii diye düþünüyor galiba...
Kardeþimin bu örnek yaþamýndan
gözlemlediðim bir eksikliði hissettiðim
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için sizlerle paylaþmak istedim. Çünkü
hayatýnda eksikliðini hep hissedip adýný
koyamadýðým tek þey baþarýsýzlýðý hiç
tatmamýþ olmasý. Kafasýna koyduðunu,
koyduðu þekliyle, olmasý için yaþayýp
baþarmasý onu bir konuda eksik býraktý. Bu, baþarýsýzlýðý, kaybetmeyi olaðan
görmemesi... Baþarýsýzlýðýn ve kaybetmenin insana katacaðý artýlarý yaþamamýþ olmasý... Çünkü kaybeden insan,
baþarýsýzlýkla yüz yüze geldiðinde de,
hayatýn durmadýðýný, dünyanýn sonunun
gelmediðini görüp, sakinlikle her þeyi
yeniden denemeye baþlayabilir...
Kaybetmeyi hiç tatmamýþ insanlar
zamaný kaçýrmamak adýna uðraþýrken,
zamanýn yapýcý ve onarýcý yanýný
farkedemez... Her þey olmasý gerektiði
gibi olacaktýr. Bu nedenle talaþý biçmeye uðraþmak yerine kurtçuklarýn
keresteyi ufalamasýný bekleyerek
yorgunluk yaþamayabilirler.
Küçük kýzýnýn okuluyla ilgili haksýz
bir uygulamada gerçekten imkânsýzý
baþardýðýný kabul etmeliyim... Geçen
gün, bu konuyu konuþtuðumuz sýrada
kardeþim, Biliyor musun, hani dolma
yapmak için kabaklarý oyarsýn ya...
ben, Eee!.. Kabak dolmasýna nasýl
geçtik þimdi? diyecekken, Bu iþi
baþarmak için uðraþýrken kabak gibi
oyuldum. Oyulmuþ kabak gibi içim
boþaldý, sýcakta enerjim tükendi. diye
yakýndý.
Gülmek istedim ama ona belli etmedim. Sadece, Asma yapraðýndan
dolma olmayý bilseydin ahh!.. Ýçini
oyulmadan doldurabilirdin diye þaka
yapmak istedim, yapamadým...
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ÝÞ BAÞINDA DUYGUSAL ZEKÂ
Daniel Goleman
Derleyen: Belgin Tanaltay

KENDÝNÝ
DOÐRU
DEÐERLENDÝRMEK
Ýçsel Kaynaklarýný,
Yetilerini ve
Sýnýrlarýný Bilmek
Bu yeterliliðe
sahip olan insanlar;
· Güçlü ve zayýf yanlarýnýn farkýndadýrlar
· Kendilerini gözlemleyerek, deneyimlerden
ders alýrlar
· Ýçtenlikli geribildirime, yeni bakýþ açýlarýna,
sürekli öðrenmeye ve kendini geliþtirmeye açýktýrlar.
· Kendilerine yönelik
bir hoþgörü ve bakýþ açýsý
sergileyebilirler.
Mort Meyersonun
uyanýþý, bilgisayar hizmetleri veren bir þirket
olan Perot Systemsin
Yürütme Kurulu Baþkanlýðý teklif edildiðinde
baþladý. Yeni iþindeki ilk
altý ay içinde, yýllar önce
bilgisayar hizmetleri
alanýnýn dev kuruluþu

EDSnin Yürütme Kurulu
Baþkaný iken tanýdýðý
örgütsel dünyayla karþýlaþtýrýldýðýnda, her þeyin
çok farklý olduðunu anlamaya baþladý; sadece teknoloji, piyasa ve müþteriler deðil, ayný zamanda
yanýnda çalýþan insanlar ve
çalýþma nedenleri de
farklýydý.
Kendisinin de deðiþmesi gerektiðini anladý.
Þaþýrtýcý biçimde aydýnlatýcý ve kendi içini gözlemleyen bir makalede
yazdýðý gibi, Liderlik
hakkýnda bildiðimi sandýðým her þey yanlýþtý. Bir
lider olarak ilk iþim, kendim hakkýnda yeni bir
anlayýþ yaratmak oldu.
Meyerson kendi deyimiyle Yoðun biçimde
kendini inceleme evresinden geçti. Her zaman
gurur duyduðu liderlik
tarzýný temelinden sarsan
sorularla cebelleþti. EDSyi yönettiði sýrada hem son
derece baþarýlý, hem de son
derece acýmasýz olduðunu

anlamaya baþladý. Hiç kuþkusuz, EDSnin kararlarý
onun idaresi altýndayken
istisnasýz bir bilanço
döneminde týrmanýþ gösteriyor ve hisse sahibi olan
pek çok çalýþana servet
kazandýrýyordu. Ama Meyerson geriye baktýðýnda,
çalýþanlarý zengin ederken
bile fena halde hýrpalamýþ
olduðunu da görüyordu.
EDSde haftada seksen
saat çalýþýlmasý olaðandý;
insanlar, yaþamlarýnda yol
açabilecek aksaklýklar hiç
düþünülmeden oradan oraya kaydýrýlýp duruyordu;
üstelik bunun sorgulamasýna da izin verilmiyordu.
Orada çalýþanlarýn, kendilerine verilen görevlere
taktýðý ad, ölüm yürüyüþü idi; kuruluþun havasý,
Meyersonun ifadesiyle
genç, erkekçe ve askeri
idi.
Yýllar sonra eski yönetim tarzý yüzünden ödenen
insani bedeli düþündüðünde, Meyerson þunun
farkýna vardý: Güçlü yan-
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larý olarak deðerlendirmiþ
olduðu þeyler, þimdi zayýf
yanlarý olarak tanýmlanabilirdi. Örneðin, EDSdeyken çalýþanlarla eski
hiyerarþik modele göre
iletiþim kuruyordu:  Her
altý ayda bir kürsüye çýkýp
moral yükseltici bir konuþma yapýyordum. Raporlarý sadece üst düzeylerdeki bir düzine insana
gidiyordu; personelin geri
kalan kýsmýyla gerçek anlamda hiçbir temasý olmuyordu.
Günümüzde bir liderin,
þirketin akla gelebilecek
her düzeyinden dürüst,
dolaysýz mesajlar almaya
açýk olmasý gerektiðinin
farkýna varmasýyla birlikte,
Meyerson tutumunu deðiþtirdi. Bir elektronik posta adresi edindi. Her ay þirketin her yerinden binlerce
mesaj alýyor ve okuyordu.
Hattâ, rekabeti alt eden bir
satýþ yapmýþ olan ekibe
derhal bir tebrik mesajý
yolladý; üstelik bunu,
ekibin zaferini izleyen bir
saat içinde yaptý.
Eðer yaratýcý bir patlamanýn gerçekleþmesini istiyorsanýz, gerçekten olaðanüstü sonuçlar doðuracak türden bir performans

istiyorsanýz, bireyin kiþisel
deðer ve özlemleriyle, þirketin deðer ve özlemleri
arasýnda uyum saðlamak
için çalýþmaya istekli olmak zorundasýnýz.
KÖR
NOKTALAR
Harry, þirket hiyerarþisini azaltmak ve çalýþanlara kritik kararlar alma
yetkisini vermek için büyük bir kampanya baþlatmýþ olan bir þirketin üst
düzey yöneticisiydi. Güç
paylaþýmý ve yetki devri
hakkýnda doðru lâflarý
sýralamakta Harryden iyisi
yoktu; ama herhangi bir
kriz belirtisi baþgösterdiðinde dediklerini bir türlü
yapamýyordu.
Aslýnda Harry, her þey
yolunda gittiði sürece, son
derece yeterli olan personeline sorumluluk vermekte hiç de kötü sayýlmazdý. Ama en ufak bir
olaðanüstü hal kokusu aldýðýnda, dizginleri eline
alýp baþkalarýnýn öðüt ve
çabalarýný geri püskürtüyordu. Bu davranýþýyla,
þirketin yetki kullanýmýný
alt düzeylere indirme giriþimini baltalamakla kal-

41

mýyor, kendi personelinin
özgüvenini de zedeliyordu.
Güç paylaþýmýnýn erdemleri hakkýnda ardý arkasý
kesilmeyen konuþmalar
yaparken, bir yandan da
verdiði yetkileri aslýnda
geri alýyor olmasý, inandýrýcýlýðýný kaybetmesine yol
açýyordu.
Sorunlu yönlerimize
karþý kör olmak, kariyerimizi tehlikeye atabilir.
Tökezleyen yöneticilerle,
baþarýlý olanlar arasýnda
yapýlan bir karþýlaþtýrmada,
her iki grubun da zayýf
yanlarý olduðu saptandý;
aralarýndaki kritik fark
þuydu: Tökezleyenler, hatalarýndan ve kusurlarýndan ders almayý beceremiyordu, hatalarýný göstermeyi deneyenleri çoðu kez
tersliyorlardý. Bu direnç,
deðiþmek için hiçbir þey
yapamayacaklarý anlamýna
geliyordu.
On iki farklý kuruluþtan
birçok yönetici arasýnda
yapýlan araþtýrmada, kendisi hakkýnda deðerlendirmelerde bulunmanýn,
üstün performans göstergesi olduðu görüldü. Yýldýz elemanlarýn yetilerinin sýnýrsýz olduðu söylenemez, ama onlarýn sýnýrla-
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rýnýn bilincinde olduklarý
söylenebilir; dolayýsýyla,
hangi yanlarýný iyileþtirmeleri gerektiðini bilirler ya
da kendilerinin yoksun
olduðu bir güce sahip
baþka biriyle çalýþabilirler.
GÜÇLÜ
YANLARIMIZ ve
ZAAFLARIMIZ
Büyük bir imalât þirketinin en üst kademesine terfi olmuþ bir kiþi, geçmiþte gerçekleþtirdiði acýmasýz yapýsal deðiþiklikler ve iþten çýkarttýðý insanlar nedeniyle, insan harcayarak þirket kurtarma ustasý olarak kazandýðý kötü
þöhretini de beraberinde
getirmiþti. Hiç gülümsemezdi, her zaman kaþlarý
çatýktý. Hep sabýrsýz davranýr ve çabuk sinirlenirdi.
Ýnsanlar ona kötü haber
getirdiðinde, haberciye
saldýrýrdý, bu yüzden ona
hiçbir þey söylememeye
baþladýlar. Kaba ve sindirici tavrý, þirket kurtarma
ustasý olduðu zamanlar iþe
yaramýþ olabilir, ama þimdi kendi bindiði dalý kesiyordu.
Yönetici eðitmeni
Kathryn Williamstan bu
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yöneticiye danýþmanlýk
yapmasý istendi. O da yöneticiyi hareket halindeyken videoya çektikten sonra bandý kendisine seyrettirdi ve adet haline getirdiði tehditkâr yüz ifadesinin
insanlar üzerindeki etkisine dikkatini çektiðinde,
Harrynin gözleri dolmuþtu.
Bu, bir zamanlarýn kaba
saba yöneticisi için olumlu
bir deðiþimin baþlangýcýydý. Ancak durum her
zaman böyle olmaz. Yüksek mevkilerdeki insanlar
çoðunlukla deðiþme gereðini baþarýsýzlýk ya da zayýflýk belirtisi olarak görür.
Onlarý zirveye taþýmýþ olan
rekabetçi çaba, sýrf kuruluþun siyasi ortamýndaki
rakiplerinden korkmalarý
nedeniyle de olsa, kusurlarýný kabullenmelerine
engel olabilir.
Hepimizin paylaþtýðý
bir eðilim olan inkâr, bizi
katý gerçeði kabullenmenin
getireceði sýkýntýdan koruyan, duygusal açýdan rahatlatýcý bir stratejidir. Ayrýca, çevremizdeki insanlar
da inkârýmýza gözyumma
eðiliminde olabilirler. Örgütsel yaþamda elde edilmesi daha zor olan bilgi
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türlerinden biri, iþimizi
nasýl yaptýðýmýzla, özellikle de kusurlarýmýzla
ilgili dürüst, yapýcý geribildirimlerdir. Bir sorun hakkýnda ilgili kiþiyle dürüst
ve açýk bir þekilde konuþmak yerine, o kiþinin ardýndan birbirine þikayette
bulunmak, mesai arkadaþlarýnýn, astlarýn ve patronlarýn daha kolayýna gelir.
Her þey yolundaymýþ gibi
davranýlýr, oysa aslýnda hiç
de öyle deðildir. Bu danýþýklý dövüþte þeytani bir
pazarlýk vardýr, çünkü sorunu gerçekten çözmemize olanak verecek hakikatleri örtmek pahasýna,
ahenk içinde, etkili bir
þekilde çalýþýyormuþuz gibi
bir yanýlsamayý kendi
kendimize yuttururuz.
Birinin belli bir durumu
sürekli olarak kötü idare
etmesi, bir kör noktanýn
kesin iþaretidir. Bir örgütün
daha alt kademelerinde, bu
tür sorunlar  tuhaflýk olarak kolayca gözardý edilebilir. Ama yüksek kademelerde, sonuçlarý ve
görünürlülükleri açýsýndan
büyürler; bu sorunlarýn
olumsuz etkileri sadece
onlarý yaþayan kiþi için
deðil, bir bütün olarak

topluluk için de önemlidir.
Görece yaygýn ve bedeli aðýr olan kör noktalardan bazýlarý, aþaðýdaki listede yer alýyor. Bunlar söz
konusu noktalar dýþýnda
gayet baþarýlý olan kýrk
yönetici üzerinde Robert
E. Caplan tarafýndan yapýlmýþ bir incelemenin bulgularýdýr. Ýncelenen kiþilerin
konumlarý, bölüm baþkanlarýndan yürütme kurulu
baþkanlarýna kadar geniþ
bir yelpazeyi kapsýyordu;
ama benzer sorunlar her
konumda ortaya çýkabilir.
Kör hýrs: Ne pahasýna
olursa olsun kazanmak ya
da  doðru görüntüsü vermek zorundadýr; iþbirliði
yapmak yerine rekabet
eder; kendi deðerini ve katkýsýný abartýr; yüksekten
atar ve tepeden bakar; insanlara siyah-beyaz mercekten ya dost ya da düþman gözüyle bakar.
Gerçekçi olmayan hedefler: Grup ya da örgütün
önüne, aþýrý hýrslý, eriþilemeyecek hedefler koyar;
bir iþin yapýlmasý için gerekenler konusunda gerçekçi
deðildir.
Amansýz gayretkeþlik:
Yaþamdaki baþka her þeyi
harcamak pahasýna, ken-
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disini zorlayacak þekilde
çok çalýþýr; enerjisini yitirse de yoluna devam eder;
her an bitip tükenebilir.
Baþkalarýný gütme: Diðer insanlarý tüketinceye
dek koþturur; mikroyönetim uygular ve yetkileri
devretmek yerine üstlenir;
kýrýcý ya da merhametsiz
ve baþkalarýnýn duygusal
açýdan zarar görmesine
duyarsýz biriymiþ izlenimini uyandýrýr.
Ýktidar açlýðý: Örgütün
çýkarlarýndan çok kendi
çýkarlarý için iktidar arayýþýndadýr; diðer bakýþ açýlarýný umursamadan kiþisel
bir gündem dayatýr; sömürücüdür.
Doymak bilmeyen itibar gereksinimi: Þöhret
baðýmlýsýdýr; baþkalarýnýn
çabalarýyla elde edilen
sonuçlarý kendine mal eder
ve hatalarýn suçunu ötekilere atar; bir sonraki zaferin peþinde koþarken,
baþlanan iþlerin takibini
yarým býrakýr.
Dýþ görünüþüyle aþýrý
meþgul olma: Ne pahasýna
olursa olsun, iyi görünmeye gerek duyar; toplum
içindeki imajýyla aþýrý
ilgilidir; prestijin getirdiði
maddi þatafatý þiddetle
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arzular.
Kusursuz görünme gereksinimi: Gerçekçi olsa
bile, eleþtiri karþýsýnda çýlgýna döner ya da reddeder;
kendi baþarýsýzlýklarýndan
baþkalarýný sorumlu tutar;
hatalarýný ya da kiþisel zaaflarýný kabullenemez.
Çalýþma hayatýnýn tüm
yeterlilikleri öðrenilmiþ
alýþkanlýklardýr, bunlardan
herhangi birinde eksiðimiz
varsa, daha iyisini yapmayý
öðrenebiliriz. Kibirli ve
sabýrsýz birinin,dinlemeyi
ve baþka görüþleri hesaba
katmayý öðrenmesi mümkündür, iþkolik birinin çalýþma temposunu yavaþlatýp daha dengeli bir yaþam
sürmesi mümkündür. Ama
ilk adým atýlmadýðý sürece
bu düzelmeler asla gerçekleþmez. Ýlk adým bu alýþkanlýklarýn bize zarar verdiðini ve baþkalarýný zehirlediðini farketmektir.
Buradaki en büyük sorun
özbilinç eksikliðidir.
ÝYÝLEÞME
YOLLARI
Bir kolej profesörü,
daha etkili bir iletiþimci
olabilmek amacýyla attýðý
küçük, dahiyane bir adým-
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dan bahsediyor. Bir gün
öðrencilerinden biri, dersini dinleyenlerin dikkatini
daðýtan sözel bir tike dönüþmüþ olan bir davranýþýndan söz etme cesaretini
göstermiþti: bazý insanlarýn
cümlelerin arasýna yerli
yersiz ondan sonra sözcüklerini eklemesi gibi, o
da cümlelerini yani sözcüðüyle bitiriyordu.
Profesör kendi konuþmalarýna bu açýdan dikkat
etmeye baþladýðýnda hayretler içinde kalmýþtý; öyle
bir niyeti olmadýðý halde,
hattâ bu sözcüðü söylediðinin farkýnda bile olmadan, ikide bir yani deyip
duruyordu. Bu rahatsýzlýk
veren alýþkanlýðý tamamen
bilinçsizce geliþmiþti. Ama
þimdi deðiþmeye kararlýydý; cesur bir adým atarak,
öðrencilerinden bu sözcüðü her duyduklarýnda ellerini havaya kaldýrmalarýný
istedi. Sonrasýný þöyle
anlatýyor: Bu alýþkanlýðýn
bilincine tam olarak varmamý saðlayan üç yüz el
sayesinde, hemen deðiþiverdim.
Üstün performanslý
kiþiler bilinçli bir geribildirim ararlar; bunun
deðerli bir bilgi olduðunu

farkederek, baþkalarý tarafýndan nasýl algýlandýklarýný iþitmek isterler.
Özbilinçleri, iyileþtirme
sürecinin aralýksýz devam
etmesini saðlamaktadýr.
Özbilinç, kendi baþýna
paha biçilmez bir deðiþim
aracýdýr; özellikle deðiþim
gereksinimi kiþinin hedefleri,misyon anlayýþý, ya
da  kendini geliþtirmenin
iyi bir þey olduðu inancý
dahil  temel deðerleriyle
tutarlýysa.
3M dahil bazý ünlü þirketin birçok bilgi iþçisi
 bilgisayar bilimciler,
denetçiler ve benzeri
kiþiler  üzerinde yapýlan
bir incelemede, güçlü yanlarýný ve zaaflarýný bilmek,
iþine buna göre yaklaþmak,
hemen hemen her üstün
performans gösteren kiþide
bulunan bir yeterlilikti.
Bu çalýþmayý Janet
Caplanla birlikte
gerçekleþtiren, CarnegieMellon Üniversitesinden
Robert Kelly, þöyle
söylüyor:

Yýldýzlar
kendilerini
iyi bilirler.

Sevgi Dünyasý

45

Yetilerin Varlýðý
Gerçek mi? (II)
Derleyen: Arýn Ýnan

Yeti ya da Büyük Ayak denilen ve insanla maymun arasýndaki
kayýp halka olduðu tahmin edilen esrarengiz yaratýk
gerçekten yaþýyor mu? Bunlar insanlar kadar akýllý mý?
Nasýl yaþýyorlar? Ýnsanlarýn týpký UFO gözlemleri gibi
Yeti gözlemleri de var. Dünyanýn her yanýndan, ancak özellikle
Amerikanýn Kuzeyinden, Himalayalardan ve Çinden gelen
gözlemler bir araya getirildiðinde ve birbirleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda
benzer özellikler taþýdýklarý ortaya çýkýyor. Bu güne kadar Yetilerin
tam bir fotoðrafý çekilememiþ. Varolan fotoðraflar uzaktan çekilmiþ
flu görüntülerden oluþtuðu için, pek çok kiþi bunlarýn
hileli resimler olduðunu bile söyleyebiliyor.
Geçen ay, Yetilerle ilgili çeþitli dergi ve TV kanallarýnda çýkan
ve yayýnlanan bilgileri vermeye baþlamýþtýk.
Bu ay konumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
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NBC56 KANALINDA
YAYINLANAN HABER (2002)

2 Aðustos 2002 tarihinde Teksasýn
Doðusundaki ormanlarýn içinden,
orangutana benzeyen iri ve kýllý
hayvanlarýn baðýrýþlarý duyuldu. Ýlginç
olan nokta, burada yaþayan
Teksaslýlarýn Büyükayak efsanesine
kesinlikle inanmalarý. Bu konuda
düzinelerce gözlem raporlarý var. Bu
efsaneye inananlar, sayýsýz saatlerini
bu iþe adamýþlar. Teksas Yeti Araþtýrma
Merkezinde çalýþan Luke Gross,
insanlarýn gözlemledikleri yaratýklarýn
aslýnda bir primat olduðunu söylüyor.
Ancak bu, zeki ve oldukça iyi saklanan
bir primat olsa gerek. Teksasýn doðusu
Yetiler için oldukça elveriþli kaynaklara
sahip. Özellikle aðaçlarýn, suyun ve
çeþitli gýda kaynaklarýnýn bolca
bulunmasý bu yaratýklarýn çoðalmasý
için uygun ortam saðlýyor.
NBC 56 kanalý olarak Doðu Teksas
Yeti Araþtýrma Merkezinden birkaç
üye ile birlikte ormanlarýn içine daldýk.
Üyeler bulunduðumuz yerde oldukça
fazla sayýda Yeti bulunduðunu söylediler. Luke Gross, üzerinde konuþtuðumuz Yetilerin boyunun yaklaþýk
2.5 metre olduðunu ve bir aðacý ortadan
ikiye bölecek kadar güce sahip olduklarýný söyledi. Bu yaratýklar aðaçlarýn dallarýný kýrýyor, kükrüyor, ayaklarýyla yere vuruyordu. Dolaþtýðýmýz
alanda gerçekten de bu þekilde kýrýlmýþ
aðaç dallarý gördük. Bildiðiniz gibi bir
ayý bunu yapamaz çünkü insan anatomisine sahip deðildirler. Yetiler

özellikle agresif olduklarý zamanlarda
aynen bizim yaptýðýmýz gibi ellerini ve
kollarýný kullanarak dirseklerinden
aldýklarý güçle dallarý kýrýyorlar.
Ayný bölgeden kýl örnekleri topladýk.
Biyonik kulaklýklarýmýzý taktýk ve gece
kamp kurarak beklemeye baþladýk.
Yetilerin yaklaþmasýný saðlayacak
albenili gýdalar koyduk. Bunlar siyah
üzümler, kavunlar, kedi mamasýyla
karýþtýrýlmýþ balýk türünden þeylerdi.
Gece görüþlü kameralarýmýz da vardý.
O gece Yetiye benzer hiçbir yaratýkla
karþýlaþmadýk.
Yeti Araþtýrma Merkezi üyeleri, Yeti
gören insanlarýn bunu kendilerine
sakladýklarýný ve diðer kimselerle paylaþmadýklarýný düþünüyorlar. Üyeler,
ormanda bulduklarý kýl örnekleri üzerinde DNA testi bile yaptýrdýklarýný ve
bunun bilinmeyen bir türe ait olduðunun tespit edildiðini söylüyorlar. Bu
bulguya göre Yetilerin anatomisinin
insanýnkine epeyce benzediðini ama
yine de bilinmeyen bir tür olduðu sonucunu çýkartabiliriz. Yetilerin varlýðýný,
Teksastaki Vahþi Yaþam Departmanýnda çalýþan LeBeauya sorduk.
LeBeau varolan bütün gözlemlere
raðmen, hiçbir Yetiyle karþýlaþmadýklarýný ve bunu belgeleyemediklerini söyledi.
NATIONAL
GEOGRAPHIC
DERGÝSÝ
(23 Ekim 2003)
Kaliforniyanýn kuzeydoðusunda
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çekilen bir resme bakýldýðýnda yaklaþýk
2.3 metre boyunda bir yaratýðýn silueti
görünüyor. Bazý akademisyenler, bunun
efsanevi bir yaratýk olduðunu ve aslýnda
varolmadýðýný söylüyorlar. Yetilere,
Büyükayak da deniliyor. Binlerce insan
bu kýllý yaratýðý gördüðünü iddia ediyor.
Ancak ellerinde yeterli delilleri olma-

dýðý için ispat edemiyorlar. Yetilere ait
hiçbir kemik bulunmamýþ. Bulunan
ayak izlerinin de sahte olduðu söyleniyor. Ancak seslerini duyurabilen bazý
bilim adamlarý ellerinde varolan delilleri incelediklerinde bunun henüz bilinmeyen bir türe ait olduðunu bildirmektedirler.
Büyükayak hikâyeleri yüz yýllardan
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beri anlatýlýr. Kuzey Amerikada yaþayan Kýzýlderiler arasýnda Büyükayak
efsanesi yaygýndýr. Ayrýca Asyada,
özellikle Himalayalarda da Yetilerin
yaþadýðý söylenmektedir. Büyükayak
ile ilgili araþtýrma yapanlar, bunlarýn
Asyadan türediklerini Amerikanýn
Kuzeyinde yaþayan yaklaþýk 2000 tane
Yetinin bu kökenden geldiklerini iddia
ediyorlar. Yetiþkin bir Yetinin yaklaþýk
2.4 metre boyunda ve 360 kilo aðýrlýðýnda olduðu ve ayaklarýnýn ise en
büyük insan ayaðý boyunun iki katý
olduðu biliniyor. Yetiler aslýnda utangaç, gece avlanan ve çoðunlukla meyve
ve böðürtlen türü gýdalarla beslenen
yaratýklar.
Yýllarýný Yetileri bulmak için harcamýþ olan Matt Moneymaker sonunda
bu yaratýkla göz göze gelebildiðini
söylüyor ve þunlarý ekliyor: Gecenin
ikisiydi. Gökyüzünde yarým ay vardý.
Birdenbire 2.5 m. boyunda, aynen
bizim gibi iki ayak üzerinde duran ve
iri bir insana benzeyen ve bana doðru
kükreyen bir yaratýk çýktý karþýma.
Adeta bana yanlýþ bölgede olduðumu
ifade etmek istiyordu. Moneymaker
aslýnda Kaliforniyada çalýþan bir
avukat. Boþ zamanlarýný bu iþe ayýrmýþ.
Birçok kiþiden topladýðý yaklaþýk 3000
tane Yeti gözlem raporuna sahip.
Yetilerle ilgili en ilginç nokta bu
yaratýklarýn tam bir fotoðrafýnýn
çekilememesi. Bu konuda çekilmiþ
olan en ilginç fotoðraf 1967 yýlýnda
Roger Patterson tarafýndan çekilmiþ
olan ve üzerinde hâlâ tartýlýþan bir
fotoðraf. Bu fotoðrafta Kuzey
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Kaliforniyadaki bir nehrin kýyýsýndan
yürüyen bir diþi Yeti yer alýyor. Bunun
kesinlikle bir insana ait olmadýðý iddia
ediliyor.
Jimmy Chilcutt isimli Teksas Polis
Departmanýnda çalýþan bir görevli,
bulunan 150 adet parmak ve ayak izini
incelemiþ. Chilcutt, 1987 yýlýnda bulunan bir ayak izinin kesinlikle bu
yaratýða ait olduðunu bildirmiþ. Taban
çizgileri ve anatomik özelliklerini
gösteren özel bazý bulgular incelendiðinde bilinen bir türe ait olmadýðý
zaten ortaya çýkýyormuþ. Maymunlarla
ilgili araþtýrmalar yapan Jane Goodalý
hepiniz tanýrsýnýz. Geçen yýl, Yetilerin
varlýðýnýn gerçek olduðunu açýklayarak
hepimizi þaþýrttý. Yine de þüpheciler,
bu konuda kesin delillerin olmasý
gerektiðinde ýsrar ediyorlar.
The Washington Times,
(Kasým 2002)
Dallasta bulunan Teksas Büyükayak Araþtýrma Merkezine, türüne þimdiye deðin rastlanmamýþ olan bir yaratýkla ilgili gözlem raporlarý geliyor.
Bu yaratýkla karþýlaþanlar gördükleri
karþýsýnda þaþýrýyorlar ve korkuyorlar.
Bu bölgede geyik avýna çýkmýþ olan
birisi gördüklerini þöyle anlatýyor:
Geyik avýna çýkmýþtým. Geyikleri çekebilmek için yere elmalar koymuþtum.
Maalesef elmalarý almaya gelenler
geyikler olmadý. Bunun yerine 2.5
metre boyunda, iki ayaðý üzerinde
durabilen iri ve korkutucu bir yaratýk

geldi. Elmalarýn hepsini tek tek topladý
ve gitti.
2000 yýlýnýn Ýlkbaharýnda ayný
bölgede arabalarýyla giden bir çift ise
þunlarý söylüyor: Ormanýn içinden
geçen yol üzerinde ilerliyorduk. Birdenbire ormanýn içinden, aynen bizler
gibi yürüyen bir yaratýk çýktý. Bizi
görünce tekrar ormanýn içine daldý.
Gördüðümüz yaratýk, yaklaþýk 2.5
metre boyunda ve bizim birkaç kat
aðýrlýðýmýzdaydý ve kýllýydý. Daha sonra
ormanýn içinden korkunç çýðlýklar ve
baðýrýþlar duyduk. Bu seslerin ona ait
olduðunu anladýk.
Amerikanýn güneyinde yaþayan
Yetilerle ilgili araþtýrmalar 1960 yýlýnda, pek çok gözlem raporunun
ardýndan baþladý. Özellikle 1972 yýlýnda
düþük bütçeyle yapýlan doküdrama
tarzýndaki filmden sonra bu tarz gözlemlerin sayýsý da arttý. Teksastaki Yeti
Araþtýrma Merkezi de bundan sonra
kuruldu. Bu merkezin en büyük amacý
Yetilerin fotoðraflarýný çekebilmek.
Amaçlarý Yetilerden birini öldürmek
veya onlara zarar vermek deðil. Bu
merkezde çalýþan yaklaþýk 30 kiþi
teknolojinin son imkânlarýndan
faydalanýyorlar. Tek amaçlarý Yetilerle
ilgili daha somut delillere ulaþabilmek.
Yetilere ait olduðu iddia edilen ayak
izleri ormanlarýn kenarlarýnda deðil
içinde bulunmuþ. Beþ parmaklý olduðu
açýkça belli olan ve ayak anatomisi
insanýnkine benzeyen izler herkesi
þaþýrtmýþ. Yine de kameralar (gece
görüþü olanlar da dahil olmak üzere)

