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Sevgili Dostlar
Vahþetin ne boyutlara geldiðini Eylül ayýnda Rusya'da meydana gelen Beslan
Katliamýnda gördük. Kötülük son hýzla ilerliyor ve hiçbir sýnýrlamasý yok. Ýnsan
yavrularýný bile gözünü kýrpmadan öldürebilen ve her türlü iþkenceyi yapabilen
sapýk bir zihniyet türemiþ durumda. Evlat acýsýnýn acýlarýn en daðlayaný olduðunu
iyi bilen teröristler, gönüllerle korku salmaya devam ediyorlar ve eylemlerine
devam edeceklerini de açýkça beyan ediyorlar. Diðer yanda Irak'ta kaçýrýlan
rehineler baþlarý kesilerek bir bir öldürülüyorlar. Terörün esas gayesi öldürdüðü
insanlarýn sayýsý deðil, salmak istediði korku.
Ýnsanlýðýn bir beden gibi bütün olduðuna inananlar, yapýlanlardan büyük bir
huzursuzluk, öfke ve dindirilemeyen bir gönül sýzýsý duyuyorlar. Beslan'da
çocuklarýný kaybetmiþ analarýn ve babalarýn acýlarýný anlýyorlar. Acýlar, ýstýraplar,
hüzünler, sevinçler ve neþeler sýnýr tanýmýyor. Hepimiz ayný özden yaratýlmýþýz.
Hangi dinden, ýrktan ve dilden olursa olsun teröristin acýmasýz bir katil olduðunu
bilmek gerekir. Terörist idealleri uðruna ölen ve öldüren deðildir. Gönüllere korku
salarak da inandýklarýna baþkalarýnýn inanmasýný bekleyemez. Çünkü insanlar (ki
teröristlerin kendileri de insandýrlar) sevdikleri ve kendilerini geliþtiren gerçeklere
baðlanmak isterler.
Tüm kötülüklerden ve þer iþleyen insanlardan, Yaratanýmýzýn koruyucu hayrýna
sýðýnmaya ve karamsarlýk havasýnýn hakim olduðu bu günlerde içimize dönmeye
ve her þeye raðmen iyide ve doðruda kalmaya çalýþalým. Ekim'in ikinci haftasý
baþlayacak olan Ramazan Ayý belki de buna vesile olacaktýr. Yeniden kendimize
dönüp baktýðýmýz, sukunet içinde kendimizi ele aldýðýmýz, O'nun önünde
küçüklüðümüzü yeniden idrak ettiðimiz anlardan oluþacak koca bir ayýn ardýndan
baþarýmýzý kutlayacaðýmýz bir bayram olsun ardýndan gelen...
Hava ve su gibi bizim için vazgeçilmezlerden olan ve içinde iken farkýna
varamadýðýmýz, belki de kýymetini tam bilemediðimiz (!) Cumhuriyetimiz ve
Cumhuriyet Bayramýmýz da hepimize þimdiden kutlu olsun. Avrupa Birliðine
hazýrlandýðýmýz önümüzdeki günlerin, ülkemiz için hayýrlý olmasýný ve faydamýza
olanlarý baþkalarýnýn iþaret etmesine gerek kalmadan yapan olmayý diliyoruz.
Sevgi Dünyasý
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Karþýlaþtýðýmýz Olaylarý
Deðerlendirelim
Dr. Refet Kayserilioðlu

* Olaylardan alýnacak dersler vardýr. Bunlar üzücü olaylar karþýnda
isyana ve inkâra sapmakla veya bir ümitsizlik bataklýðýna sapmakla
deðil, ancak serinkanlýlýkla düþünerek alýnabilir.
* Bir üzücü olayla karþýlaþan kiþi bilmelidir ki, o sevilen,
kendisinde ilerleme yeteneði görülen kiþidir. O unutulan, terk edilen,
üstü örtülen kiþi olmadýðýna þükretmelidir.
* Allah kimseye zulmetmez ve O, abes iþ yapmaz. Buna inanan
kiþi sabreder ve karþýlaþtýðý olayý deðerlendirmeye çalýþýr.

Sevgi Dünyasý
Geçenlerde bir hastam dert yanýyordu: Durumum iyi iken herkese
iyilikler, hizmetler ettim. Bu yüzden
birçok para kaybým oldu. Kimi aldýðý
borcunu getirmedi. Kimine kefil olduk,
onun yerine borcu biz ödedik. Bugün
ben darda kaldým. O eski yardým ve
hizmet ettiklerimin hepsi benden yüz
çeviriyorlar. Acaba yardým ister miyim
diye selâmý, sabahý kestiler. Dünya
kötü, insanlar nankör, iyilik ve hizmet
boþ laf, kimseden kimseye hayýr yok.
Bir kere düþmeye gör, kimse dönüp
yüzüne bakmaz.
Hastamýn üzüntüsüne hak verdim.
Gerçekten insanýn çevresinden yardým,
ilgi ve sevgi görmemesi ateþten daha
yakýcýdýr. Yalnýzlýðýn soðuk ve karanlýk
yollarýnda yürümekten daha üzücü ne
olabilir ki... Sevgi ve ilginin, yalnýz
paraya, yalnýz þöhrete, yalnýz güzelliðe
ve gençliðe gösterilmesi, onlardan
mahrum olanlarýn ise terkedilmesi çok
acýdýr. Hem acýdýr, hem de bilgisizliðin ve olaylarý yüzeyden görmenin
ifadesidir.
Onu, moralini yükseltici sözlerle
teselli ettim. Ama onun içine yer etmiþ
kanaatlarý deðiþtirmem çok uzun zaman
isterdi. Onun gibi düþünenler bugün
dünyada çoðunluktadýr. Herkes yarýnýný
garantilemek ve geniþ imkân, bilgi ve
sevgiye ulaþmak için, para þöhret,
gençlik ve güzellik yolunda öldüresiye
bir mücadeleye girmiþ durumdadýr.
Bütün manevi deðerler, bütün insanî
meziyetler hiçe sayýlmaktadýr. Oysa ki
insaný asýl mutlu eden, o manevi ve
insanî deðerlerdir. Para ile elde edilen
ilgi ve sevginin içten olmadýðýný,
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göstermelik ve yalan olduðunu bilmeyen var mý? Hakikisini kaybeden insanlýk, sahtesiyle avunmaya çalýþýyor.
Çok önceleri bir adam tanýmýþtým.
Ýþi bozulmuþtu, alacaklýlar peþindeydi.
Eve icranýn biri geliyor, biri gidiyordu.
Karýsýyla da arasý bozulmuþtu. Evin
masrafýný karþýlayamayýþý, evdeki
münakaþalarýn mihrak (odak) noktasýydý. Bu üzüntüler ve bu hýr gür
onun cinsel gücünü de azaltmýþtý. Karýsý
bunu da diline dolamýþtý. Ben ne
yapayým senin gibi adamý diyordu.
Ne evinin masrafýný görebiliyorsun,
ne de erkekliðin kaldý! Adamcaðýz
gerçekten her haliyle bitik bir duruma
gelmiþti. O zat hep þöyle soruyordu:
Ben neden bu hale düþtüm? Bu hale
düþecek adam mýydým? Ne yaptým ki
Allah beni bu duruma soktu? Olaylardan alýnacak dersler var elbette. Ama
bunlar isyanla, inkârla ve üzüntüyle
deðil, ancak serinkanlýlýkla düþünerek
alýnabilir.
Yaptýðým telkin ve tavsiyelerle onun
kendine güvenini ve saygýsýný kazanmasýna yardým etmiþ, hipnoz içindeki
telkinlerle de cesaretini, neþesini ve
ümidini kazanmasýný saðlamýþtým.
Karýsýyla yaptýðým konuþmalar da, onu
yanlýþ ve yýkýcý konuþmalardan vazgeçirmiþti. Böylece kýsa zamanda
toparlanmak imkânýný bulmuþtu.
Bir aile tanýmýþtým. Bir tek çocuklarý
üç yaþýnda ölmüþtü. Ve tekrar çocuklarý
da olmuyordu. Doðumdan sonra haným
bir rahim ameliyatý geçirmiþti. Karýkoca büyük üzüntü içindeydiler. Her
ikisi de durmadan aðlýyorlardý. Akþam
olunca çocuðun konuþmalarýný
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kaydettikleri bandý ses cihazýna takýyorlar, sofrada içki þiþesi, bir yandan
dinliyorlar. bir yandan içiyorlar, bir
yandan aðlýyorlardý. Her ikisi de kaderlerine lânet ediyorlar, karþýlaþtýklarý
bu haksýz durumdan dolayý Allaha
isyan ediyorlardý. Adam: Allah, eðer
varsan diyordu bu kazýðý bize neye
attýn, bunun hesabýný vermelisin!..
Onlarý daldýklarý bu bilgisizlik ve gaflet
çukurundan hanýmýn annesi çýkarmýþtý,
Bandý ortadan yok etmiþ, Siz bir çocuk
için aklýnýzý mý oynatacaksýnýz? demiþti. Sonra karý kocayý kollarýndan
tutup bana getirmiþti.

Meðer adamcaðýz duran bir
minibüse yetiþmek için
saðýna soluna bakmadan
yola fýrlamýþ. Görenler ve
bilirkiþi, dostumu tamamen
suçsuz buluyor. Fakat
tanýklarýn ve bilirkiþinin
ifade ve raporlarý alýnýncaya
kadar arkadaþým bir hafta,
adam öldürmek suçundan
hapiste yattý.
Allah kimseye kazýk atmaz, kimseye
zulmetmez. Buna ne ihtiyacý var, ne
de o böyle küçüklüklerle uðraþýr. O,
kin tutan, intikam alan, kullarýnýn
aleyhinde planlar yapan, tuzaklar
kurup, aldatan kandýran ve kazýk atan
olabilir mi hiç? Bunlar ilerlemiþ,
arýnmýþ insanlarýn bile yapamayacaðý
þeyler. Bu küçüklükler ancak geri ve

bilgisizlerin, arýnmamýþ, henüz karanlýk
yollarda sürünenlerin yapacaðý iþlerdir.
O bizi sevgisinden, severek, kendi
dileðiyle varetmiþtir. O bizim önümüze
nice imkânlar sermiþ, yücelmemiz,
yükselmemiz için neler neler yaratmýþtýr. O yalnýz verir, O yalnýz hayrýmýzý diler. Ve o, her kulunu sever.
Öyleyse nedir bu belalar, bu kazalar,
karþýlaþýlan bunca haksýzlýklar? Bu
sorunun cevabýný sonraya býrakarak
biz karþýlaþýlan bir enteresan olay
üzerinde daha duralým.
Bir büyük müessesenin satýþ
müdürlüðünü yapan deðerli bir dostum
var. Ýnsanlarý seven, herkese iyilik
etmek için çýrpýnan bu dostumun baþýna
bir sene önce bir trafik kazasý geldi.
Daha doðrusu kazayý yapan kendisiydi.
Müessese sahibinin verdiði iftar yemeðinden, Londra asfaltýnda dönerlerken ortadaki fundalýk tretuvardan
ani olarak bir adam arabasýnýn önüne
fýrlýyor. Adamla arasýndaki mesafe beþ
metre, fren yapsa kurtarmasý imkânsýz.
Hem fren yapýyor, hem direksiyonu
sola kýrýp kaldýrýma çarpýyor. Fakat
buna raðmen adamýn sað fara çarpmasýný önleyemiyor. Sað far kýrýlýyor
ve o kýsým biraz göçüyor. Adamcaðýzý
hemen hastaneye götürürlerken yolda
ölüyor.
Meðer adamcaðýz duran bir
minibüse yetiþmek için saðýna soluna
bakmadan yola fýrlamýþ. Görenler ve
bilirkiþi, dostumu tamamen suçsuz
buluyor. Fakat tanýklarýn ve bilirkiþinin
ifade ve raporlarý alýnýncaya kadar
arkadaþým bir hafta, adam öldürmek
suçundan hapiste yattý.
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Olaydan yirmi gün önce
arkadaþýmýn ablasý
bir rüya görüyor.
Rüyada arkadaþýmýn
kullandýðý kýrmýzý renkli
araba bir kaza yapýyor ve
arabanýn sað farý kýrýlýyor
ve o kýsým hafif içeri
göçüyor. Ama arabanýn
içindekilere bir þey
olmuyor
Bu onu öyle sarstý ve üzdü ki, göz
yaþlarý içinde þöyle diyordu: Bu
kazada hiçbir suçum ve hatam yok,
vicdanen müsterihim. Ama bir adamýn
ölmesine sebep oldum. Neden bu iþe
ben vasýta oldum? Benim suçum neydi?
Bu olay neden benim baþýma geldi?
Bu olayýn tertipli ve idareci varlýklarýn düzeniyle olduðunu gösteren çok
enteresan bir yönü var. Olaydan yirmi
gün önce arkadaþýmýn ablasý bir rüya
görüyor. Rüyada arkadaþýmýn kullandýðý kýrmýzý renkli araba bir kaza
yapýyor ve arabanýn sað farý kýrýlýyor
ve o kýsým hafif içeri göçüyor. Ama
arabanýn içindekilere bir þey olmuyor.
Rüya bu kadar, adamýn ölmesi kýsmý
yok. Ablasý ertesi gün heyecanla bu
rüyayý kardeþine anlatýyor, aman bu
günlerde araba kullanma diye de rica
ediyor. Arkadaþým bu rüyayý tamamen
unutuyor ve ancak olaydan sonra
hatýrlýyor. Rüya ile olayýn þaþýlacak
benzerliðine dikkati çekmek isterim.
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Arkadaþýn kullandýðý araba gerçekten
kýrmýzý renkte ve sað ön farý kýrýlmýþ
o bölgede biraz göçmüþ durumda.
Arkadaþým kendisini çok þükür çabuk toparladý. Üzülmekle beraber ümitsizliðin akýntýsýna ve isyanýn fýrtýnasýna
kapýlmadý. Düþündü, kendi noksanla-rýný araþtýrdý, hayatýna çeki düzen
verdi. Kazaya uðrayanlara karþý daha
merhametli oldu. Onda büyük bir ruhi
deðiþiklik oldu bu olaydan sonraki
aylarda. Her yönden daha olgunlaþtý.
DÜNYA'DA BULUNUÞUMUZUN
NEDENÝ
Eðer dünyada rahat etmek, her
þeyimiz týkýrýnda gidip eðlenip gülmek
için bulunsaydýk, gerçekten yukarýda
sýraladýðým ve daha sayamadýðýmýz
binlerce olayýn hepsi büyük haksýzlýk
olurdu. Ama dünyada hoþ vakit geçirmek için deðil de bir þeyler kazanmak, bir seviyeye ulaþmak için bulunuyorsak, ruhi ve bedeni yönden
yorulmamýz, üzülmemiz ve uðraþmamýz gerekecektir. Bugün için hayatýn en büyük gayesinin tekâmül olduðunu görmekteyiz. Tekâmül ruhen
olgunlaþmak demektir. Olgunlaþmak
ise bir yandan bilgiyi artýrarak, bir
yandan tecrübeleri çoðaltarak olur.
Okuyarak, dinleyerek veya tecrübe ile
edindiðimiz bilgileri ruhumuza
benimsettikçe olgunlaþýrýz. Çünkü,
artýk biz üstün bilgileri her çeþit
davranýþýna esas olarak alan bir üst
seviyenin insaný, oluruz. Ruhumuza
aklýmýzla benimsettiðimiz, yani
özümsediðimiz, öz bilgiler bizim her

6

Sevgi Dünyasý

çeþit tecrübe ve davranýþýmýzýn temel
taþlarýdýr artýk. Eksik tecrübeler ve
eksik bilgiler bizi eksik ve yanlýþ davranýþlara sevk eder. Aslýnda hiç kimse
bile bile yanlýþý yapmak istemez. Doðru
diye yaptýðýnýn eksikliðini ve zararlarýný
görerek yanlýþ olduðunu anlar.
ATEÞ VE
PARA MÝSALÝ
Þöyle bir misalle bunu daha iyi
açýklamak mümkün olacaktýr. Bir insan
tecrübeleriyle ateþin ýsýtýcýlýðýný
öðrenmiþtir ve ateþ ýsýtýcýdýr bilgisini
de aklý ruhuna benimsetmiþtir: Yani bu
onun öz bilgisi olmuþtur. O üþüdüðü
zaman içindeki öz bilginin etkisiyle
ateþe doðru otomatik olarak sokulur.
Fakat ateþ hakkýndaki bilgisi noksansa
ateþe fazla sokulacaktýr. Bu defa bir
yerini yakacaktýr. Tabii caný yanacaktýr,
ama bu arada yeni bir bilgi öðrenmiþtir:
Fazla sokulursan ateþ yakar, öyleyse
fazla sokulmayacaksýn. Öðrendiði bu
yeni bilgiyle ateþe dikkat ve tedbirle
sokulacak ve yanmadan ýsýnacaktýr.
Bir baþka misali de para üzerine
verelim. Para iyidir, her ihtiyacýmýzý
para ile saðlarýz, para çevremizin
ilgisini ve sevgisini kazanmamýz için
en iyi vasýtadýr. Bunlar bir bakýma
doðru bilgilerdir. Ama eksik bilgilerdir.
Bu bilgileri düþüne düþüne ruhuna
benimsetmiþ bir kiþi para kazanmak
için doðru yanlýþ her çareye baþ vuracaktýr. Çünkü para onun için en iyi
vasýtadýr ve para mutlaka kazanýlmalýdýr. Bir iki tecrübesi baþarýsýzlýkla neticelenmiþse ve ne kadar uðra-

þýrsa dilediði parayý kazanamayacaðý
kanaatýna varmýþsa o kolaylýkla yanlýþ
yollara sapacaktýr. Aþýrmak, çalmak,
adam kandýrarak hile yoluyla para elde etmek isteyecektir. Bunu elde edince toplum karþýsýnda suçlu duruma
girecek, belki de yakayý ele vererek
hapsi boylayacaktýr. O zaman onda
ikinci bir bilgi teþekkül edecektir. Evet
para faydalýdýr ama, haklý para, dürüst
yoldan gelmiþ helâl para olmak þartýyla.
Þahýs normal yoldan zengin olmuþ
farz edelim. Bol para onu þýmartmýþ,
birçok gönül kýrmýþ, birçok haylazlýklar yaparak saðlýðýný da, þerefini
de lekelemiþ. Üstelik para ona sevgi
ve ilgi getirecek yerde etrafýna bir sürü
dalkavuk, ikiyüzlü insaný toplamýþ,

Eksik tecrübeler ve
eksik bilgiler bizi eksik
ve yanlýþ davranýþlara
sevk eder. Aslýnda
hiç kimse bile bile
yanlýþý yapmak istemez.
Doðru diye yaptýðýnýn
eksikliðini ve
zararlarýný görerek
yanlýþ olduðunu anlar.
sevgisizlik ve samimiyetsizlik bulmuþ.
Ýþte o zaman þahýs bir üst bilgi daha
edinmiþtir. Paranýn fazlasý onu
hazmedebilecek insan için iyidir,
hazmedemeyecek insan için ise felâket
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vasýtasýdýr. Para baþkalarýna yardým
ve hizmet için veya onlara iþ hazýrlamak için kullanýlýrsa, yani hayýr
yolunda harcanýrsa gerçek sevgiyi ve
ilgiyi getirir. Bilgisini de kazandýrmýþsa, tecrübeleri o þahsý daha da
üst bir seviyeye çýkarmýþ olur.
Ýþte dünya tekâmülü bu acý tecrübeleri yaparak adým adým gerçekleþir.
HATALAR GÖRÜLÜP
DÜZELTÝLMEDÝKÇE
Eksik bilgilerimizin bize yaptýrttýðý
hatalar ve onlarýn getirdiði ýstýraplar
bizi akýllandýrmamýþsa, bize gerekli
yeni bilgiyi buldurtup onu ruhumuza
benimsettirmemiþse, biz ayný hatalý
davranýþýmýzda devam edeceðiz demektir. O zaman gittikçe daha büyük
hatalar yapacaðýmýzdan ve gittikçe
daha büyük ýstýrap ve sýkýntýlarla
karþýlaþacaðýmýzdan hiç þüphemiz
olmamalýdýr. Çünkü gerçekleri görmemekte inat edenlerin, karþýsýna daha
sert ve acý olaylarýn çýkmasý zarurettir.
Baþýmýza bir olay gelince kendimizi
önümüze koyup tarafsýz bir gözle
incelemeliyiz. Bu olay senin baþýna
niye geldi? Hatalarýn nelerdir? Bildiðin
halde yapmadýðýn veya hevesine uyup
ihmal ettiðin þeyler var mý? Eksik
bildiðin hususlar nelerdir? Sen buradan
neler öðrendin? Bunlarý iyi bir þekilde
araþtýrýp bulan kiþi eksikliklerini ve
hatalarýný kolayca görecek kendisini
süratle düzeltecektir. Böylece her
tecrübe ona yeni bir takým bilgiler
kazandýrarak hýzlý bir tekamül yoluna
sokacaktýr.
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Bir de öyle olaylar var ki, onda
aradýðýmýz halde kendi eksik ve
hatamýzý bulamayýz. Hatamýzý
bulamayýþýmýz ya o konuda bilgimizin

Hatamýzý
bulamayýþýmýz
þayet bilgi
noksanlýðýmýzdan ise
ya biz isyanlara saparýz,
ya da kusurlarý
baþkalarýnda ararýz.
O zaman hatalarýmýzý
tekrar ederiz,
ta elde etmemiz
zaruri olan bilgiyi elde
edinceye kadar
noksan oluþundandýr, ya da gerçekten
o yönde bir hatalý davranýþýmýz yoktur,
fakat bir üst seviyeye çýkmamýz için o
olay baþýmýza getirilmiþtir. Bir baþka
ihtimal de, hatamýz baþka yöndedir ve
bizim o olayýn verdiði sarsýntýyla kendimizi topluca ele almamýz istenmektedir. Bu son iki þýkta irademizi aþan
bir dýþ karýþma vardýr.
Hatamýzý bulamayýþýmýz þayet bilgi
noksanlýðýmýzdan ise ya biz isyanlara
saparýz, ya da kusurlarý baþkalarýnda
ararýz. O zaman hatalarýmýzý tekrar
ederiz, ta elde etmemiz zaruri olan
bilgiyi elde edinceye kadar: Akýllý bir
kiþi isek, aklýna, tecrübesine güvendiðimiz bir kiþiye gider ona hatalarýmýzýn, noksanlarýmýzýn neler olduðunu sorarýz. Ya da çevremizin yaptýðý
tenkidlere kulak veririz. Tenkid ve
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tavsiyeleri küçülmesini bilerek dinleyen
kiþi, eksik ve hatalarýný görmekte
gecikmeyecektir. Gurur ve izzetinefsini
her þeyin üstünde tutan kiþinin ise
düzelmesi ve etrafýn uyarmalarýndan
faydalanmasý çok zordur. Öyle kiþi
daima kayýptadýr.
BÜYÜK
YARDIMCILAR
Bazý kiþiler vardýr ki belli bir hayat
düzeni tutturmuþlar, etliye, sütlüye
karýþmadan gitmektedirler. Onlar pasif
bir hayat içinde, hatalardan, ama atýlýmlardan da uzak yaþamaktadýrlar.
Böyle kiþilerin felsefesini Farsça bir
atasözü çok iyi dile getirmektedir:
Eðer hâhiy selâmet der kenarest.
Yani selâmet ve huzur getiriyorsan
kenarda dur. Öylelerinin hayatý bir
otomatizm içindedir, yenilikten, ilerilikten uzaktýr ve yeni bilgiler kazandýrmamaktadýr.
Eðer hayat hoþ vakit geçirme yeri
olsaydý iþlerini düzene koymuþ bu kiþileri kendi hallerine býrakmak gerekirdi. Çünkü onlarýn topluma bir
zararlarý yoktur, ama bir faydalarý da
yoktur. Bütün dikkat ve ihtimamlarý
kendilerine bir zarar gelmemesi üzerine
toplanmýþtýr.
Dünya insanlar için bir tekâmül yeri
olduðu için, insanlarýn olgunlaþmalarýndan sorumlu olan büyük vazifeli
bedensiz varlýklar onlarý böyle, pasif,
bir hayat içinde sürekli olarak býrakamazlar. Beklerler, bir iki uyarmayla
onun ilerlemeye, yükselmeye, kendi
kendine yönelmesini. Ama onda bir
hareket göremezlerse, önüne, onu

sarsacak ve tabii üzecek bir olay
çýkartýrlar. O bundan uyanýr, aklýný
baþýna alýr ve hýzlý tekâmül yoluna
girerse ne âlâ, yola giremezse, o zaman
baþýna daha büyük bir olayýn gelmesi
zarurettir. Bu da, ta akýllanýncaya ve
hýzlý tekâmül yoluna girinceye kadar
devam eder. Ama þurasý da bir gerçektir
ki hiç kimseye kaldýramayacaðý bir yük
verilmez.
Vazifeli varlýklar; insan kardeþlerini
seven, onlarýn yükselip üstün alemlere
bir an önce çýkmalarý için çýrpýnan yüce
dostlardýr. Onlar çalýþana, düþünene,
bilgisini ve gönlündeki sevgisini
artýrana daha çok yardým ederler.
Öylelerini görmek onlarý nasýl
sevindirir ve mutlu eder.
Dünyada ideal olgunluða ulaþmýþ
insan iyide ve doðruda olan insandýr.
O, beþ esasý, beþ basamaðý (iyilik, doðruluk, çalýþmak, bilgi ve sevgi) tam
benimsemiþtir. Ýnsan kardeþleriyle bir
sevgi birliði içindedir. Yaratana ve
onun emrindeki yüce idareci varlýklara
tam uyan ve teslim olandýr. O insan,
artýk insan kardeþlerinin yükselmesine
ve tekâmülüne vazifeli varlýklarýn
gösterdiði yönde hizmet edecek duruma
gelmiþtir.
Yukarýdaki olaylarla karþýlaþan
dostlar, sevilen, kendileriyle ilgilenilen
ve ilerleme imkân ve yeteneði görülen
kiþilerdir. Onlar unutulan, terkedilen,
üstü örtülen kiþilerden olmadýklarýna
þükretmelidirler: Baþa gelen olaylara
elbette üzülmeli, ama asla isyana
sapmamalýdýr: Ya da tersine ümitsizlik
girdabýna kapýlarak mücadeleden ve
düþünüp nedenleri araþtýrmaktan asla
geri kalmamalýdýr.

Sevgi Dünyasý

Sevgiyle Yaþanmýþ
ve Hizmete Adanmýþ
Bir Ömür
Psikolog Güngör Özyiðit

Þiir sende, þarký sende, söz sende
Ýnsana uzanacak el sende
Derin bilgin, engin sevginle
Ýnsaný kurtaracak öz sende
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Kýrk gün önce kaybettiðimiz bir
arkadaþýmýzýn evinde, onu hayýrla anmak üzere toplandýðýmýzda Dr. Beyin
ölüm haberini aldýk. Ýyileþeceðine kesin olarak inandýðým için, önce kýsa bir
þok yaþadým. O gece arkadaþlarla birlikte büyük acýmýzý paylaþarak bir
ölçüde azaltmaya ve olayý sindirmeye
çalýþtýk. O arada kýrk dört yýllýk beraberliðin anýlarý bir film þeridi gibi ana
hatlarýyla gözümün önünden geçiverdi
Yýl 1960. On sekiz yaþlarýnda,
Kabataþ Erkek Lisesi son sýnýf öðrencisiyim. Felsefeye çok meraklýyým.
Hayatýn anlamýný araþtýrýyordum:
Nereden geldik, nereye gidiyoruz?
Niçin yaþýyoruz? Nasýl yaþamalýyýz?
gibi temel sorulara doðru, tutarlý
cevaplar bulmaya çalýþýyorum. Bir
mahalle arkadaþým. Benim bu konulara
ilgimi bildiðinden, bana yeni çýkmakta
olan Ruh ve Madde dergisinden
birkaç tane býrakýyor. Onlarý okuyorum
ve sorularýma tam da içime sinen,
doyurucu karþýlýklarý buluyorum. Ve
ayný yýlýn sonbaharýnda, yazýlarýný
beðenerek okuduðum ama kendisini
henüz tanýmadýðým, Metapsiþik
Cemiyetinin Baþkaný Sayýn Refet
Kayserilioðlunun bir konferansýný
dinlemek üzere, arkadaþýmla birlikte,
Taksimdeki þimdi Pera Müzik
Okulunun bulunduðu yere Cemiyet
Lokaline gidiyoruz. Yaðmurlu bir sonbahar gecesi saat 21:00e doðru kapý
çalýnýyor ve içeri uzun boylu, hafif kýr
saçlý, gür kaþlý, çok etkili gözleri ve
bakýþlarý olan karizmatik bir insan

giriyor. Herkes ayaða kalkarak, kendisini büyük bir saygý ile karþýlýyor.
Yerine oturduðunda þöyle bir etrafýna
bakýnýyor. Gözgöze geldiðimizde bende
býraktýðý izlenim, hayat boyu bu insanla
birlikte olacaðýmýn sezgisi ve gerçekten
de öyle oldu. Kýrk dört yýl, hiç ayrýlmaksýzýn, onun kýlavuzluðunda ayný
ýþýklý yolda beraberce yürüdük.
1960lý yýllarda Ruh ve Madde
kafamdaki tüm sorularýn kilidini açan
sihirli bir anahtardý sanki. Aylarý iple
çeker ve dergiyi dört gözle beklerdim.
Her ay Ruh ve Maddenin çýkýþý bayramdý benim için. Okur okur doyamaz,
su gibi içerdim satýrlarý. Doðrusu yetiþmemde, üniversite öðrenimi de dahil,
hiçbiri bu dergiler kadar etkili olmamýþtýr. Neyse ki derginin daha ilk
sayýlarýnda Boðaziçi bayilerine daðýtým
yapan bir görevli arkadaþa yardýmcý
olarak girmiþ ve dergiye karþý ödenmesi
olanaksýz borcumu biraz olsun ödeme
yolunu tutmuþtum.
Yýllar yýllarý izledi. Derginin baþarýsý
gün güne arttý. Konular kamuoyunda
konuþulmaya, tartýþýlmaya baþlandý.
Gazetelere yansýdý. O dönemde Dr.
Beyin nasýl gecesini gündüzüne katarak insanlara hizmet yolunda canla
baþla çalýþtýðýna yakýndan tanýk oldum.
Sonra nazar mý deðdi, ne oldu anlayamadým. Çünkü pek gençtim o zaman
dernekte bir kaynaþmadýr baþladý. Ve
hemen olaðanüstü bir kongreye gidilerek, baþarý kazanmak sanki kabahatmýþ gibi, yönetim kurulu düþürüldü.
Ruh ve Maddeyi çýkaranlar ve bunca
baþarýya ulaþtýranlar saf dýþý edildi. Hiç
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aklým ermediydi bu iþe. Dedim ya, o
sýralarda çok toydum, ondan herhalde.
Ýnsanoðlunun gönlündeki güle gönül
vermiþtim, ama dikenlerine yabancýydým daha. Sonraki yýllarda dikenleri
de tanýyacak, hattâ onlarla ahbaplýk
bile edecektim.
O günlerden bir gece, Dr. Beyle
bir pastaneye gitmiþtik. Orada kendisine olanlara çok üzüldüðümü
belirtmiþ ve: Yine göreve baþka þekilde devam edecek misiniz? diye
sormuþtum. Elbette Devam etmeden yaþayamam ki diye yanýtlamýþtý
sorumu. Ýþte tam anlamýyla bir misyon
insanýnýn görevli bir kiþinin yaþam
çizgisi.. Bu cevaba çok sevinmiþtim.
Ve beni teselli için: Üzülme dostum,
meyve vermeyen aðacý taþlamazlar
demiþti. Böylece ben de genç yaþta
önemli bir gerçeði çok yakýnýnda
bulunarak öðrenmiþtim. Acý bir
gerçekti bu, ama gerçekti
Ýçimde bugün bile buruk bir tadý
olan bu anýmý býrakýp, konuya gelelim.
Dernekten ayrýlanlar elbette üç yýldýr
bir yere getirdikleri sevgili okurlarýný
yüzüstü býrakacak deðillerdi. Derginin
geçirdiði üç yaþ krizinden sonra daha
bilenmiþ, kiþilik kazanmýþ bir tavýrla
Dr. Beyin baþkanlýðýnda Ruh
Dünyasý dergisini çýkarmakta
gecikmediler. Derginin ilk sayýsýnda
Dr. Bey Ruh Dünyasýnýn niçin
çýktýðýný þöyle açýklýyordu:
Bilirsiniz, çocuklar çamurdan evler
yaparlar; sonra onu býrakýp, yeni bir
heyecanla daha iyisini ve güzelini
yapmaya koyulurlar. Bu arada tecrübe
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sahibi olmuþ, acemilikten kurtulmuþ,
maharet kazanmýþlardýr.
Ruh Dünyasý ruhi olaylarý geniþ
ölçüde duyurup açýklayan, insanýn
manevi yönden geliþmesini hýzlandýran,
ruhsal mesajlarý yayýnlayan bilimle din
arasýnda baðlar kurarak bilgi bütünlüðünü saðlayan bir dergi olmuþtur.
Ýlk yýllar iki medyumlu yapýlan
celselerde gelen bedensiz varlýklar,
grubun yakýn bir gelecekte çok büyük
bir görev alacaðýný, o yüzden kendini
her yönden çok iyi hazýrlamasý
gerektiðine dikkati çekerler. Ve iki yýl
sonra büyük olay gerçekleþir; Beyti
Dostla baðlantý kurulur. Ondan sonra
her þey ince bir plan gereðince zarif
bir þekilde geliþir. Dr. Beyin ve grubun
gerçek sýfatý belirginleþir. Her þey
öylesine derinleþir, þen renkler ve sesler
kazanýr ki, artýk ruhun da, maddenin
de özünün sevgi olduðu gerçeði tüm
güzelliði ile ortaya çýkar. Bu mutlu
deðiþiklik çok geçmeden dergide de
yankýsýný bulur. Altý yýl çýkmakta olan
Ruh Dünyasý isim deðiþtirerek yerini
Sevgi Dünyasýna býrakýr. Ýlk sayýsý
sevgi ve mutluluk dolu bir dünyanýn
müjdecisi olarak çýkar. Dr. Bey
önsözünde þöyle der:
Sevgi Dünyasý sevgi ve mutluluk
dolu bir dünyanýn müjdecisi olarak
çýkýyor. Bugünkü korkulu dünyadan,
yalnýz kendi çýkarýný düþünen
insanlardan kurulu mutsuz dünyadan
herhalde siz de memnun deðilsinizdir.
Sanýrýz siz de, herkesin birbirini sevdiði, birbirine yardým için çýrpýndýðý,
kimsenin kimseye kötülük düþünmediði,
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güler yüzlü aydýnlýk bir dünyanýn
özlemini çekiyorsunuzdur. Madem ki
en küçük bir topluluk olan ailede,
kiþiler sevgiyle bir araya gelebiliyorlar.
Onlarýn gayeleri almaktan çok vermek,
sevdiðini memnun etmek olabiliyor.
Öyleyse neden daha çok insan sevgiyle
bir araya gelmesin, neden kendilerinden önce sevdiðinin ihtiyaçlarýný
düþünmesin? Hem geçmiþte böyle
topluluklar olmamýþ da deðil. Ýþte Sevgi
Dünyasý, böyle bir dünyanýn kurulabilmesi özlemiyle ve onun fikri temellerini
hazýrlamak için çýkýyor.
Sevgi Dünyasý 36 yýldýr bu çizgisini
sürdürmeye çalýþýyor.
Dr. Beyin baþkanlýðýnda kurulan
Dünya Sevgi Birliði ve Dostluk
Derneði ayný yolun yolcusu arkadaþlara yükselme, arýnma ve birliðe
ulaþma yolunda yoðun alýþtýrma,
tecrübe ve bilgi birikimi saðlayan bir
laboratuar oluyor. Ýþte size Dr. Beyin,
arkadaþlarýnýn kardeþçe bir birliðe
ulaþmalarý, hayatý sevgiyle paylaþmayý
öðrenmeleri için nasýl uðraþtýðýný
gösteren güzel bir örnek:
Yýllar önce, Dünya Sevgi Birliði
Grubu olarak Þilenin köyü Akçakeseye günübirliðine bir geziye
gitmiþtik. Grupta hem evli çiftler, hem
de bekârlar vardý. Ben bekârlar
takýmýndaydým o tarihte. Akçakese,
denizin homur homur homurdanarak
gidip geldiði kumsalý, doðanýn kýyýya
serpiþtirdiði, adeta dekore ettiði kayalarýyla þirin bir Karadeniz sahili. Baþkanýmýz Dr. Refet Bey, bir hafta sonu
gezisinde burayý keþfetmiþ.

Yaz sýcaðýnda, önümüzde uzanan
uçsuz bucaksýz ve tertemiz denizi görünce coþtuk. Hemen soyunup denize
attýk kendimizi. Ve Karadenizin insanýn üstüne üstüne gelen dalgalarýyla
bir süre oynaþtýk. Kolkola vererek, birliðin gücüyle dalgalara göðüs germeyi
ve yýkýlmadan ayakta durmayý denedik.
Ýþi ciddiye aldýðýmýzda baþardýk.
Boþverip gevþek tuttuðumuzda gülerek
devrilip, yeniden dikildik. Öylece bir
hayli eðlendik. Öðlen olduðunda
güneþin terletmesi, denizin yormasýyla
iyice acýktýk. Yemek vakti geldi çattý.
Herkes küçük gruplar halinde bir köþeye çekilip, çýkýnlarý açmaya nevaleleri ortaya sermeye baþladý. Evlilerin
mönüsü oldukça zengindi: Köfteler,
dolmalar, börekler, mücverler. Biz
bekârlarýn rýzký ise, hoþlanmýþ yumurta,
patates, zeytin, peynir gibi þeyler
Herkes harýl harýl yemeðe hazýrlanýyor.
Ortada çýt yok. Yalnýz havada, kimsenin
dile getirmek istemediði bir rahatsýzlýk
ve memnuniyetsizlik var. Þöyle bir
düþünce sanki içten içe yokluyor
hepimizi. Birlikte geldiðimiz, birlikte
denize girdiðimiz, gülüp oynadýðýmýz
arkadaþlar, iþ yemeðe gelince ne oldu
da böyle ayrýlýverdik birbirimizden
Kimsenin söylemeye cesaret edemediði
bu gerçeði, lider kiþiliðiyle Dr. Refet
Kayserilioðlu seslendirerek þöyle dedi:
Arkadaþlar biz hepimiz kardeþ deðil
miyiz? Üstelik biz ayný ideali bölüþen,
birbirini sevmeye ve bir olmaya çalýþan
bir aile gibiyiz. Öyleyse neden rýzýklarýmýzý bölüþmüyoruz. Gelin, ortak
bir sofra kuralým. Herkes getirdiðini

Sevgi Dünyasý
ortaya koysun. Birlikte yiyip içelim ve
þükredelim. Bu güzel çaðrý bir anda
havadaki sýkýntý bulutlarýný daðýttý,
herkesi rahatlattý. Hemen ortaya büyük
bir sofra kuruldu. Bütün nimetler ortaya
konuldu. Herkes her þeyden yedi içti,
þükretti ve geriye de bir sürü yemek
arttý.
O gün, rýzýklarý bölüþtüðümüzde,
hepimizin sade karný deðil gönlü de
doydu. Birliðin bereketi ve paylaþmanýn lezzeti hepimizi mutlu etti.
1966-71 yýllarý arasýnda, beþ yýl hem
Dr. Beyin muayenehanesinde sekreteri, hem de derginin sekreteri ve
yazarý olarak çalýþtým. Geceleri de
toplantýlara katýldým. Öylece gece gündüz beraber olarak, onun yaþantýsýný
yakýndan izleyip gözlemleyerek,
kendisinden çok þey öðrendim. O
dönem Dr. Beyin esinle dolu olduðu
üst üste besteler yaptýðý coþkulu bir
dönemiydi. Bestelediði ilâhi ve þarkýlarý
ilk dinleyen ve paylaþan genelde ben
oluyordum. Ben de öðrendiklerimi
hemen ders gruplarýna öðretiyordum.
Daha sonra ilâhi ve þarkýlarý öðrenen
arkadaþlar, hep birlikte Türk Musikisi
Grubunun ilk çekirdeðini oluþturduk.
Dr. Bey, özellikle ilâhileri söylerken
Tanrýyý içinde hissettiðini ve onlarý
aðlayarak, gözyaþlarý eþliðinde
bestelediðini söylerdi.
1968 yýlýnda Dr. Bey ve eþi ile
birlikte, üçümüz 20 gün süren bir
Anadolu gezisine çýktýk. Ankara
Karaman üzerinden Adanaya indik.
Oradan bütün Akdeniz ve Egeyi
dolanarak Çanakkale yoluyla Ýstanbula
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döndük. Dr. Bey, günde yaklaþýk 8-10
saat araba kullanýyor. Gittiðimiz her
ilde 2-3 saat ayakta konferans veriyor.
Ayrýca denize giriyor, tatilin de tadýný
çýkarýyordu. Onun üstün bir enerji ile
donatýldýðýný, gezide bile dergi okurlarýyla tanýþarak, konferanslar vererek,
geziyle görevi nasýl birleþtirdiðini
yakýndan görüp hayran kalmýþtým.
Derneðimizin her yýl yaptýðý
geleneksel Büyükada gezilerinde de,
Dr. Beyin 60lý ve 70li yaþlarda bile
nasýl en önde ve dimdik Viranbaða
kadar yürüyerek gidip geldiðini
hepimiz izlerdik.
Kâinatý Yöneten Güç Sevgi
kitabýna yazdýðým sunuþ yazýsýnda da
deðindiðim gibi, doktorluk mesleði,
müzik ve þiir çalýþmalarý ve özel
yaþamýn sorumluluklarý, bir hayatý
haydi haydi doldurabilir. Ama Sayýn
Refet Kayserilioðlunun bunlarýn
yanýnda, onlarý da içine alan ruhsal
konularla ilgili çalýþmalarý, dernek
faaliyetleri, konferanslarý ve yazarlýk
yaþamý, insanlara hizmete adanmýþ
dopdolu bir ömrün özetidir.
Bazý nadir insanlar, bir hayata birçok
hayatý birden sýðdýrýrlar. Elli yýllýk
doktorluk mesleðinin, müzik çalýþmalarýnýn, elli yýllýk ruhsal çalýþmalarýnýn, yönetici ve eðitici görevlerinin,
elli yýllýk yazarlýðýn insana kazandýrdýðý
tecrübe, görgü ve bilgi birikimi hayli
zengindir. Ve o kimsenin verecekleri,
ondan öðreneceklerimiz de öylesine
engindir.
Ben ve arkadaþlarým, yýllardýr Dr.
Beyle beraber olarak, ona danýþmak,
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ondan akýl almak gibi bir ayrýcalýða
sahip olduðumuz için kendimizi çok
þanslý ve mutlu hissetmiþizdir.
Kýrk dört yýl süren bir dostluk ve
görevleri gereði yakýn iþbirliði içinde
kendisinden çok þey öðrenmiþimdir.
Ve benim yetiþmemde en çok emeði
geçen en büyük öðretmenim olmuþtu.
En son Bodruma gitmeden beraber
olduðumuzda bana yine büyük bir
yardýmda bulunmuþ, özel yaþamýmla
ilgili bir konuda ýþýk tutmuþ ve yol
göstermiþti.
O aramýzdan ayrýldý. Ama yazdýðý
kalýcý eserlerle ve yetiþtirdiði insanlarla,
onun dünyadaki sevap defteri hep açýk
duracak.
Sayýn Dr. Refet Kayserilioðlunu,
yani Þidimizi biz Yaratanýn bize
hediyesi olarak tanýyýp biliriz. Ve onu
öylesine saygýyla severiz.
Sevgili Þidim, sizin her türlü
yapmacýk süsten arýnmýþ doðal halinizi,
sade anlatýmýnýzý, dostça yakýnlýðýnýzý,

sevginizi, ilginizi ve övgünüzü çok
özleyeceðim.
Zora düþtüðümde, baþým sýkýþtýðýnda, tecrübe ehli birine danýþmak
için sizi çok arayacaðým.
Sevgili Þidim, iyi ki vardýnýz, iyi
ki aramýzda yaþadýnýz. Ve ömrümün
44 yýlýný sizin yanýnýzda, dostluðunuzda
ýsýnarak ve aydýnlanarak geçirdiðim
için Yaratana þükrediyorum. Hz.
Muhammedin sadýk dostu Ebu Bekir,
peygamberin ölümü üzerine, onun
gülyüzünü son defa görmeye gittiðinde,
gözleri yaþlý þu sözler dökülür dilinden:
Ya Muhammed! Sen benim
anamdýn, babamdýn, aðabeyimdin,
arkadaþýmdýn, her þeyimdin! Yaþarken
güzeldin, ölümünde de güzelsin!..
Sevgili Þidim, ölüm ilanýnýzý
yazmak bana nasip oldu. Ne yazýk ki,
ölümünüzde gülyüzünüzü göremedim.
Eðer görebilseydim, Hz. Ebubekirin
peygamber için söylediklerini
tekrarlamaktan kendimi alamazdým

Kesintisiz devam eden 35 yýllýk yayýn hayatýmýzda bize gösterdiðiniz ilgi
ve verdiðiniz destek için siz sayýn okurlarýmýza teþekkür ederiz.
Hizmetinize sunduðumuz web sitemizi ziyaretinizi bekleriz.

http://www.dostluk.com
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Demoklesin
Kýlýcýný Ýndirmek
Nadide Kýlýç

Eric Fromma göre insan,
hangi topluma ait olursa olsun, hangi kültürün içinde
davranýþ olgusunu geliþtirirse geliþtirsin
iki gruba ayrýlýyor. Ýnsanýn ya koyun gibi yönetilmeye, ya
da yönetmeye meyilli olduðuna iþaret ediyor.
Kimi insan; hayatý, düþünceleri ve
dilekleriyle bir derenin akýþý gibi kendi
halince yaþar. Ancak bu dere yataðýnýn,
dere suyunu denize ulaþtýrmasýndan
yoksun bir hayattýr. Çünkü insaný
tecrübe ehli yapan olaylara bulaþmadan
yaþamayý tercih eder. Hiç kimse ile
derinliðine birliktelikler, beraberlikler
kurmaz. Hayatý hiç sorgulamaz. Hayatýnda sorun istemez. Bu nedenle diðer

insanlarla iliþkilerinde anormal ölçülerde uyumlu ve itaatkârdýrlar. Kiþisel
geliþim söz konusu olduðunda da
itaatkâr insanýn, hep ayný yerde saydýðý
gözlemlenebilir. Ýtaatkârlýk bu insanlarýn üstüne abanmýþtýr. Çünkü yüzde
yüz haykýracaklarý durumlarla ve
konularla karþýlaþmak dahi onlarýn
savunma mekanizmalarýný harekete
geçirmez... Sanki yaþamlarýndaki tek
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gaye herkese itaat etmektir. Böyle hareket etmekle, hayatý zahmetsizce, yaþayacaklarýný düþünürler. Kimi zaman
bir tufeyli vurdumduymazlýðý ile hayata
sarýlýrlar. Sorumluluk bilinci, riski göze
almak, zorluklarla uðraþmak, toplumsal
problemlere çözüm olmak gibi insanca,
insana özgü nitelikleri ise gereksiz bir
fantezi gibi görürler.

Ömrünün sonuna kadar
kendi kader sorumluluðunu
üstlenmeyi düþünmeden,
hattâ hissetmeden,
o kiþinin yanýbaþýnda
itaatkâr bir ruh hali içinde
geçirirler. Adeta gönüllü bir
bende gibi esir hayatýna
devam ederler.
Bu tarz yaþayanlar Eric Frommun
koyun olarak sýfatlandýrdýðý insan
grubunu oluþturuyor olabilirler. Çünkü
daima diðer insanlarý ve düþüncelerini
kendi üstüne otorite olarak kabul
ederler. Bir anlamda, kendilerini
güdecek, zahmetsizce sosyal yaþam
içinde yürümesine yardýmcý olacak
baþka bir insaný kendine dayanak
seçerler. Ömrünün sonuna kadar kendi
kader sorumluluðunu üstlenmeyi
düþünmeden, hattâ hissetmeden, o
kiþinin yanýbaþýnda itaatkâr bir ruh hali
içinde geçirirler. Adeta gönüllü bir
bende gibi esir hayatýna devam ederler.
Oysa düþünce gücü ve yetenekler
sözkonusu olduðunda hiç de emsallerinden geri kalmaz. Akýllý denilen

insanlarla mücadele edecek bir IQya
sahip olduðu da görülecektir. Ancak
bu insanýn bildiði en önemli yetenek(!)
tembelliðinin en hoþ hayat tarzý olduðu
sanrýsýdýr.
Tembellik sözkonusu olduðunda ilk
akla gelen, hareketi pek sevmeyen,
bedeninin zorlanmasýný göze alamayan,
kas gücünü geliþtirmeden kaybeden
insanlar akla gelebilir... Gerçekte de
tembel insanlarda en çok göze çarpan
özellik budur. Ancak tembelliðin yanýsýra tufeyli bir itaatkârlýða tutunmuþlarsa, en basit ihtiyaçlarýndan en
elzem gereksinmelerine kadar ne olursa
olsun uðraþacak birilerini hep bulabilirler. Hiç tasasýz bir tavýr takýnsalar
da, her zaman kuþkulu bir duygu
bombardýmaný içinde ruhlarýný teskin
etmeye çalýþýrlar. Çünkü tembellik,
insanýn doðasýna aykýrýdýr. Ýnsanýn
beden saðlýðý, ruhsal mutluluðu fiziksel
hareketliliðine, üretken faydalý bir
çalýþmaya muhtaçtýr.

Tembellik sözkonusu
olduðunda ilk akla gelen,
hareketi pek sevmeyen,
bedeninin zorlanmasýný
göze alamayan, kas gücünü
geliþtirmeden kaybeden
insanlar akla gelebilir..
Çalýþkan olduklarý halde, itaatkârlýðýn içine doðan insanlarý da gözardý
etmemek gerekir. Ömürlerini, bir nefeslenme arasý vermeden çalýþýp, didin-
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mekle tüketirler. Didinmek, kiþinin gününü isteksizce, sýrf mecburiyet olduðu
için, harcamasý deðil midir? Bu insanlardaki itaatkârlýk, tufeyli bir karardan çok daha vahimdir. Çünkü birincisinde kendi isteðiyle hür olmaktan,
üretmekten vazgeçip, atýl yaþamayý
seçmek varken diðerinde özgür yaþamak hakkýný kullanamadan, itaatkâr
bir ailenin, toplum düzeninin, törelerin
içinde dünyaya gelmek vardýr. Geçmiþte köylülerin, kölelerin derebeylere
boyun eðdirip, itaatkârlýðý deðiþmeyecek bir kader gibi kabul ettiren
feodal toplum düzeni de... Þimdi Doðu
Anadoluda olduðu gibi erkek egemen
toplumlarda töre gereði, kocasýna,
babasýna, erkek kardeþine kayýtsýz
þartsýz bir saygý içindeki kadýnýn
suskunluðunda da ayný itaatkârlýðý
görmek mümkündür.
Bu insanlarýn hayat karþýsýndaki
tavýrlarý, mantýklý, dirayetli, güçlü ve
özgün bir duruþ olacakken, kendilerini

Þimdi Doðu Anadoluda
olduðu gibi erkek egemen
toplumlarda töre gereði,
kocasýna, babasýna,
erkek kardeþine kayýtsýz
þartsýz bir saygý içindeki
kadýnýn suskunluðunda da
ayný itaatkârlýðý görmek
mümkündür.
çevreleyen toplumsal þartlarýn yönetiminde zayýflayýp yeknesaklaþýr.
Ýtaatkâr toplumlarýn fertlerinde, sanki
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tek bir insanýn düþünceleri hakimdir.
Bu düþünceler, kendileri üstünde söz
sahibi olan insanýn, onlardaki yansýmasýdýr.

Ürkek insanlar, hiçbir zaman
saðlýklý düþünüp, eyleme
geçip yaþayamazlar.
Her hangi bir düþünce
ya da planlarý olsa bile
etkin bir adým atamazlar.
Dolayýsýyla toplumsal
zorbalýk, töre baskýsý v.b.
geleceði tehdit etmesine
seyirci kalýrlar.
Çünkü bir derebeyi ya da kadýnýn
sahip olduðu bilinciyle güçlenmiþ
erkeklerin çevrelerine uyguladýklarý
baskýlarýn sonuçlarý þaþýlacak kadar
benzerlikler göstermektedir. Fersiz
bakýþlar, mimiksiz yüzler, suskun
aðýzlar sanki hiç silinmeyecek bir
makyaj gibi itaate zorlanan insanlarýn
yüzlerine oturmuþtur.
Oysa ki bu insanlar, doðuþtan tanrý
vergisi güce sahiptirler. Hür olmak serbest yaþamak haklarý vardýr. Ancak en
büyük talihsizlikleri, gerçek anlamda
tembellik içinde yaþayan bir insanýn
(derebeyi, zorba v.b.) ya da erkekliðinin
abartýlmasý ile kadýna karþý üstünlüðüne
inandýrýlmýþ bir adamýn bilinçsiz otoritesi, tembelliðe itilen tufeyli yaklaþýmýn onlarýn yüreðinde yaptýðý tahriptir.
Bu tahrip öyle yýkýcýdýr ki, bu
zorbalýða takýlan bütün insanlar, týpký
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dibekte öðütülen tahýllar gibi, korkularý,
ürkeklikleri ile birbirlerinin týpkýsý
olmuþlardýr. Bir anlamda koyun sürüsü
gibi ne yapacaklarýný, birbirini takip
ederek karar veren toplumun ürkek
bireyleri oluverirler.

Dünya onlarý en olgun,
en verimli zamanlarýnda
tanýr. Sanki birdenbire
ortaya çýkmýþ,
hiç çocukluk ve acemilik
devresi geçirmemiþler
gibi bir duygu ve
hayranlýkla karþýlanýrlar
Ürkek insanlar, hiçbir zaman saðlýklý
düþünüp, eyleme geçip yaþayamazlar.
Her hangi bir düþünce ya da planlarý
olsa bile etkin bir adým atamazlar.
Dolayýsýyla toplumsal zorbalýk, töre
baskýsý v.b. geleceði tehdit etmesine
seyirci kalýrlar.
Ýnsanlarýn arasýna týpký güpegündüz
þehre inen kurtlar gibi birdenbire
girerler. Beklenmedik zamanlarda
ortaya çýkarlar. Ya da þartlarýn aðýrlaþtýðý diðer insanlarýn mucize bekler
hale geldikleri, kötülüðün, zorbalýðýn
cehaletin yokluðun had safhaya
ulaþtýðý, koþullarýn hiç kimseyi (zorbalar, tufeyliler hariç) memnun etmediði, saðlýksýz, hastalýklý ortamlarda
anýlýrlar. Böyle ortamlarda birdenbire
pýtrak gibi çýkýverirler. Doktor
reçetesindeki en etkin ilaçlar kadar
güçlü ve kötülüðü sarsýcý yeteneklere
sahip olarak... Dünya onlarý en olgun,

en verimli zamanlarýnda tanýr. Sanki
birdenbire ortaya çýkmýþ, hiç çocukluk
ve acemilik devresi geçirmemiþler gibi
bir duygu ve hayranlýkla karþýlanýrlar.
Büyük kitleleri bir rüzgar hýzý ile
kavrayýp etkilediklerini görmek zor
deðildir. Çünkü zulüm altýnda ezilen
insanlar, ancak belli belirsiz rüyalarda
görüp bekledikleri, yaþadýðýna, varlýðýna pek de ihtimal vermedikleri kurtarýcýnýn aralarýnda yaþayan bir insan
olduðunu öðrenmiþlerdir. Umutsuzluk
içinden çýkan bu insanýn, insanca olan
hiçbir zaafiyetinin eksikliðinin,
hatasýnýn olabileceðini düþünmezler.
Týpký vaadedilen topraklara ulaþan
Samiler gibi kendilerini kesinkes feraha
ve güzelliðe çýkaracak en güçlü ve
alternatifsiz varlýk olarak görürler.
Hattâ böyle insanlarýn tanrýsal güçleri
olduðuna, Yaratanýn kendisine verdiði
misyonu gerçekleþtirmek için ortaya
çýktýðýna inanýrlar. Onlara kahraman
gözüyle bakarlar. Onun karizmasýnýn
çekimine kapýlýp, yeni bir köleliðin,

Hattâ böyle insanlarýn tanrýsal
güçleri olduðuna, Yaratanýn
kendisine verdiði misyonu
gerçekleþtirmek için
ortaya çýktýðýna inanýrlar.
Onlara kahraman
gözüyle bakarlar.
Onun karizmasýnýn çekimine
kapýlýp, yeni bir köleliðin,
itaatin hazýrlýðýný yaparlar.

Sevgi Dünyasý
itaatin hazýrlýðýný yaparlar. Bu son derece tehlikeli ve kaçýnýlmaz bir süreçtir.
Çünkü bu insanlarýn çevresinde kendi
gibi diyerkâmca düþünebilen, aklý selim
karar verip, eyleme geçebilecek kadar
cesaretli olan bir anlamda sözbirliði
ve iþbirliði yapabilecekleri çalýþma
arkadaþlarý da ortaya çýkar. Arkadaþlarý
ile yaptýðý iþbirliði, fikir alýþveriþi
baðnaz bir zorbalýktan, benlik duygularýndan uzak kalmasýna yarayacaktýr.
Evet! Toplum her zaman liderlerin
ardýnda rahat ve huzurlu yaþamaya
alýþmýþlardýr. Tarih boyunca, insanlýðý
acýlarýn savaþ ve yokluklarýn içine
sürükleyen ya da yeni bir toplum
düzenine, insani öðelerin hüküm
sürdüðü nezih bir yaþam alýþkanlýðýna
çeken bir önder her zaman vardýr.
Bugün bile demokratik sistemin
nerdeyse bütün dünya devletleri
tarafýndan benimsenmesine raðmen
insanlar, her zaman saðduyulu güçlü,
bilgi ve tecrübesi ile Dünyaya barýþ

Gerçek anlamda lider
olan insanlarýn yaþamlarý
irdelediðinde hiçbir
zaman liderlik sevdalýsý
olmadýklarý anlaþýlýr.
Onlarý toplumun diðer
bireylerinden ayýran en
önemli özellikleri budur.
ve huzur getirebilecek bir lidere ihtiyaç
duyarlar. Demokratik bir sistem içinde
bile yönetim sözkonusu olduðunda
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mutlak anayasal kurallarý yerine getirebilecek yaptýrým gücü olan liderlere
ihtiyaç olacaktýr. Ýster seçimle siyasi

Ýnsanlýk adýna çalýþan
bütün liderlerde ortak
özellikler göze çarpmaktadýr.
Her toplum, her kültür
kendi liderlerini ortaya
çýkartýr. Toplum, elzem
ihtiyaçlarýna çare olacak
insaný yüceltip baþtacý etmekte
gecikmez. Zaten lider
olabilecek kapasitedeki kiþi
o toplumun insanýdýr.
ve politik yollarla ortaya çýkmýþ bir insan olsun, isterse doðal þartlarýn ortaya
çýkarttýðý karizmatik, her kesimce kabul
gören bir kurtarýcý kimliðinde olsun
mutlak liderlik vasfýna sahip olmalýdýr.
Gerçek anlamda lider olan insanlarýn
yaþamlarý irdelediðinde hiçbir zaman
liderlik sevdalýsý olmadýklarý anlaþýlýr.
Onlarý toplumun diðer bireylerinden
ayýran en önemli özellikleri budur.
Onlar büyük iþlerin zorlu uðraþlarýn
insanlarýdýrlar. Pek çok insanýn düþünüp
eyleme geçemeyecek kadar zor iþleri
sahiplenip benimseyen, aðýr yükün
altýna girmekten çekinmeyen cesaret
timsali kiþilerdir. Tarihe mal olmuþ,
kahramanlýklarý ile anýlan liderlerin
ortak özelliklerinin baþýnda çok iyi
düþünmek mantýklarýný hassas bir terazi gibi tarafsýz kullanmak gelir.
Mantýk ve akýl gücü öyle kuvvetlidir
(Devamý 44. sayfada)

Nelda Bayraktar

Uygar Yaþamda Bir Nefeslik Özgürlük
Ürün reklamlarýnda, mimari tasarýmlarda, sporlarda, uçmakla ilgili olan her
þeyde, müzikte, giyim-kuþamda ve seyahatlerimizde özgürlük temasý neden bu
denli çok kullanýlýr? Özgürlük duygusu, insanlarýn Kaz Daðlarýnýn konserve
edilmiþ eþsiz havasýný solumalarý gibi midir? Özgürlükle yalnýzlýk içe midir?
Örneðin arabalar için: "Harikulade, kusursuz, dinamik. Seyahat konforuyla
birleþen mutlak özgürlük" tanýtýmý yapýlýr. Bir erkek parfümü reklamýnda:
"Okyanuslarýn derin maviliðine vurgun erkeklerin özgürlük duygusu, yarýþçý ruhlu
erkeklerin vazgeçemeyecekleri bir hareket ve özgürlük çaðrýsý" denilir. Ev ve
mimari tasarýmlarýnda ise: "Çevreyi 360 derece görebilen camlarla çevrili,
muhteþem manzaralý, evin içinde ama evden baðýmsýz olduðunuzu hissettiren ve
size benzersiz bir özgürlük duygusu veren" sözcükleri kullanýlýr. Bilindiði gibi
Freud'un rüya yorumlarýnda beden týpký ev, yuva gibi bildik yani tekin bir mekan
olarak tanýtýlýr. Ama tanýdýk olmayan, yabancý tuhaf, tekinsiz mekanlar da vardýr.
Bazen insana alýþtýðý mekanlar özgürlük duygusunu verirken, bazen de sýra dýþý
olanlar özgürlüðü çaðrýþtýrabilirler.
Bisiklet sporu yapanlar bilirler. Bisikletle doðanýn bir parçasý haline geldiðiniz
söylenir Hava þartlarý, gürültü, sükunet, çevrenizde olup duran her þeyin içinde
olursunuz. Engebeleri, tümsekleri, virajlarý bedeninizle hissedersiniz. Tüm
zorluklarýna raðmen otomobille kýyaslandýðýnda bisiklete binmek de bazýlarýna
özgürlük duygusu verir.
Giyim firmalarý, insanlara rahatlýðý, ferahlýðý ve özgürlüðü çaðrýþtýran ürün
reklamlarýyla seslenirler. Ýnsanlarýn belirli bir markayý seçmesindeki 15 nedenden
birisi de özgürlük duygusudur. Blue jean'ler hem özgürlüðü hem de baþ kaldýrmayý
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simgeler ve sýnýf farklýlýklarýný ortadan kaldýrýrlar.
Reklamdaki özgür kýz, cep telefonu firmasýnýn reklamýný yaparken sýrtýndaki
çantasýyla tek baþýna Anadolu'yu dolaþýr. Özgürlüðünün tadýný çýkarýr.
Ýnsanlar gezdikleri yerleri ve gördükleri manzaralarý anlatýrken: "Büyük bir
özgürlük duygusu ve ferahlýk veriyor" derler. Bazen de insan kendini bulma,
gerçekleþtirme gezilerine katýlýr. Böyle gezilerin onlara özgürlük duygusu verdiðini
söylerler. Hindistan ve Nepal'e yapýlan geziler de bunlardan birisidir. Katýlanlar
iklime, zorluklara, korkulara ve tehlikelere raðmen kendilerini çok mutlu ve
baðýmsýz hissettiklerini, hayatýn gizemi karþýsýnda sevinç ve heyecan duyduklarýný,
gerçek benliklerini tanýma fýrsatý elde ettiklerini, hiç kimsenin ve hiçbir koþulun
onlarý kýsýtlayamadýðýný gördüklerini söylemektedirler.
Kendilerini daha baðýmsýz hissetmek isteyen gençler ise çocukluklarýnýn geçtiði
evden ve ailelerinden ayrýlarak kendilerine ait özgür bir yaþam kurma hayaliyle
ayrý evlere taþýnmaktadýrlar. Bir çeþit yalnýz kalabilme ve kendi baþýna olabilme
duygusudur özgürlük.
Özgürlük duygusu insaný sýkan, bunaltan, belli kalýplara girmesini saðlayan
her çeþit kural ve yaptýrýmdan tam olarak kopmak ve ayrýlmak demek deðildir.
Ruhlarýmýz da gerçek anlamda beden hapishanesinden kurtulduðu zaman özgürleþir.
Özgürlük duygusu böylesine hürlüðü ve hafifliði çaðrýþtýrmaz. Yaþadýðýmýz
düzende her þeyden baðýmsýz ve hür olabilir miyiz? Bize daha fazla rahatlýk
getirmesi için önümüze serilen her çeþit teknolojik nimeti düþünelim. Cep
telefonlarýndan, bilgisayarlara ve bir düðmeyle herþeyi halledebildiðimiz cihazlara
bakalým. En yakýnlarýnýza birden fazla telefon numarasýyla ulaþmak elinizdedir.
Cep telefonlarýnýzý evinizde unutmanýz tam bir felaket olur. Dijital þifreler
hayatlarýmýzýn birer parçasýdýrlar. Kiþi, seyahat konforu ve özgürlük duygusu
vaad eden arabasýna biner ve bu kez onun baðýmlýsý olur.
Özgürlük de týpký mutluluk gibi tam olarak yakalanamayan bir duygudur.
Ýnsan, özgürlük duygusunu çöldeki bir vaha gibi algýlar. Ona nefes aldýracak ve
içini ferahlýk ve güzelliklerle dolduracak bir alandýr o. Bu algýlayýþ nedeniyle de
insanýn üzerine giydiði, kullandýðý nesnelerden tutun da gezdiði yerlerde ve
yaptýðý sporlarda bu duygunun önemi büyüktür. Özgürlük duygusu ayýn girdiði
evreler gibi büyür ve küçülür. Aslýnda mutluluk duygusu da böyledir. Dýþarýdan
bakýldýðýnda bir baþkasý için büyük ve sonsuz gözükebilen bir mutluluk ve
özgürlük kaynaðý kiþinin kendisi için hiç de böyle olmayabilir. Kiþinin kendisi
bile elde etmiþ olduðu özgürlük ortamýnýn içinde tam mutlu olamayabilir. Özgürlük
ve mutluluk elde edilebilir ancak duygularý sonsuza dek ýþýklarýný yansýtamazlar.
Çünkü onlar birer güneþ deðildirler, tam tersine ýþýklarýný yansýtabilmek için
güneþlere ihtiyaç duyarlar.
Kiþinin temel özgürlükleri iþte bu nedenle hava ve su gibi önemlidir. Ýnsan
olmanýn ilk mutluluðunu ve özgürlük duygusunu verirler. Temel özgürlükleri
ellerinden alýnan insanlarýn güneþleri de solmuþtur. Yeryüzünde dikta rejimlerinin,
savaþlarýn, iþkencelerin ve ýstýraplarýn olduðu bölgelerde insanlarýn içlerindeki
bu duygunun yeniden yeþertilmesine ihtiyaç vardýr. Temel özgürlüklerin kaðýt
üstünde belirtildikleri halde, törelerin ve katý geleneklerin kýskacýna takýldýklarý
yerlerde de durum böyledir.
Devamý 39.uncu sayfada
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Tadýn Kavurucu Ateþi
Özenç Kayserilioðlu

Tam iki buçuk ay oldu, "kapýyý örtüp
bahçeye çýktý" dediðim günden bu yana
geçen zaman. Bunu hem kendimi
avutmak hem de inandýðým bir gerçeði
belli etmek için böyle söylemiþtim.
Aslýnda öyle deðil mi? Ölüm dediðimiz
þ e y, b i z i m d ü n y a g ö z ü m ü z l e
görmediðimiz bir âlemde varolmak
deðil mi? O âlemin düzeninin þaþmaz
mükemmelliðine, adaletine tam
güvendiðiniz halde gene de oradaki
yerinden, gönlünün serinliðinden,
mahzun ve garip olmayýþýndan emin
olmak istiyorsunuz, dünyada yanýnýzda
yaþarken hep el üstünde ve her þeyin
üstünde tuttuðunuz kýymetlinizin. Bu
endiþelerin, bir türlü rahat ve emin
olamayýþlarýn üstüne bir de özlem, yani
ona karþý zaten hep hissettiðim,
yabancýsý olmadýðým bir duygu
ekleniyor ki, son senelerde yerini çok
daha kuvvetli bir duyguya, hasrete
býrakmýþtý. Zorunlu ve bizzat yapmam
gereken iþler için seyrek de olsa, onu
çok güvendiðim bir iki kiþiden birine
emanet edip dýþarý çýktýðýmda, aradan
yarým saat geçer geçmez içim þimdi
olduðu gibi, öyle büyük bir hasretle ve
acýyla yanardý ki, eve gelinceye kadar
birkaç kez telefon eder, onu rahatsýz
etmeden emanet ettiðim dostumuzdan
halini sorar, iþlerimi telâþ ve yürek
çarpýntýlarýyla bir an önce bitirip ona
koþardým. Eve geldiðimde bazen
ayakkabýlarýmý çýkarmadan yanýna
gider, sýký sýký sarýlýp mis kokusunu
içime çekerdim. Þimdi tek fark bu, o
hasreti ve acýyý biraz olsun dindirmek

için ona sýký sýký sarýlýp doya doya
koklayamamak.
Ne kadar zavallý ve çaresiziz
dünyada, katý madde dört bir yanýmýzý
çevirmiþken, beþ duyumuza ne kadar
da muhtacýz her þeyin farkýnda
olabilmek için. Beþ duyumuzun
ötesindekilerin farkýna varmak için ise
Beþ Þart'a uymamýz gerektiði
söylenmiþti bize. Yani iyi olmak, doðru
olmak, çalýþkan olmak, hep bilgi
peþinde koþmak ve edinilen hayýrlý ve
doðru bilgiyi özümseyip hayata
geçirmek, herkesi, her þeyi ayýrt
etmeksizin sabýrla, saygýyla ve
fedakârlýkla sevmek gerekiyordu.
Bunlarý yapabilen ve farkýna
varýlacaklarýn farkýnda olanlara ne
mutlu... Þimdiden o âlemin "dünün
baþka, bu günün yarýndan baþka olduðu,
iyilerin her zaman bir olduðu, rüyalarýn
bile görülmediði, lüzumlu lüzumsuz,
her þeyin çýrýlçýplak ortada bulunduðu"
yerine daha dünyada yaþýyorken gitmiþ
sayýlýrlar. Karþýlaþtýklarý, baþlarýna gelen
her þeyde O'nun hikmetini, hayrýný
arayýp bulan, O'nun rýzasýndan, doðru
olandan ve doðru yoldan çýkmamak
için dikkat eden, en zor zamanlarda
bile, daha da zorluk olabileceðini
düþünerek haline þükretmek için bir
neden bulan hayýrlý ve ýþýklý insanlara
da ne mutlu. Bizi Sevgisinden Vareden
Yaratanýmýz'dan dileyelim ki, lütfetsin,
karþýmýza hep öyle insanlarý çýkarsýn
ve bizlere de onlar gibi olmayý nasip
etsin.
Bu yaz bir kiþiyi tanýma fýrsatýmýz
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oldu. Efendi bir beydi. Saygýn bir yaþam
yaþamýþ, çocuklar yetiþtirmiþ, hanýmýyla
birlikte yaþlanmýþlardý. 4-5 sene önce
eþi beyin kanamasý geçirerek felç
olmuþ, iyi bir bakýmla eski haline tam
dönecekken, yazlýklarýnýn merdivenlerinde düþerek kalçasýný kýrmýþtý. Onu
da atlatmaya çalýþýrken bakýcýsý yanýnda
olduðu halde bir daha düþünce, ayný
bacaðý bu sefer ayaðýna yakýn bir yerden
kýrýlmýþtý. Ve hanýmýn içine bir korku
girdiðinden artýk ayaðýna hiç basamaz,
yataktan çýkamaz olmuþtu. Bu durumun
verdiði üzüntü, karamsarlýk o beyin yüz
hatlarýna, hareketlerine öylesine sinmiþti
ki, tanýdýðý, sevdiði insanlarý gördüðünde birden aydýnlanan bir yüzle ve
çocukça bakan gözlerle gülümsemese,
derdiniz ki, bu adamcaðýzýn ne derdi
var kim bilir, dünyanýn bütün yükü
üzerine binmiþ de omuzlarýný, yüz
hatlarýný, her þeyini yere doðru itmekte.
Ýlk tanýþmamýzda eþinin durumunu
öðrenince benim anladýðým þeyi, onun
zaten bildiðini düþünmüþtüm: Eðer bir
yolunu bulup da yürüyebilecek hale
gelemezse hanýmý, yaþamýný bu þekilde
sürdürecekti. Eðer moral destek
lâzýmsa, ki bu durumlarda çok
önemliydi, onu en baþta en yakýnlarýnýn
neþesinde bulabilirdi. Evde üzüntüye
ve durgunluða yer vermemek gerekliydi.
Yazý geçirdiðimiz evler birbirine
yakýn olduðundan sýk sýk karþýlaþýp
merhabalaþýyorduk, aradan bir süre
geçtikten sonra bir karþýlaþmamýzda
hatýrýný sordum "Berbat durumdayýz"
dedi. "Ne oldu?" dedim, iþte biliyorsunuz der gibi söze baþlayarak olaný
biteni yeni baþtan anlattý. Oysa ben
sürüp giden hallerine yeni bir üzüntü
daha eklendi zannetmiþtim.
Bir süre daha geçmiþ ve ben bu arada
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eþimi kaybetmiþtim. Bir baþka
karþýlaþmamýzda tekrar nasýlsýnýz
dedim, "Çok kötü durumdayýz" dedi.
Bu sefer boþ bulunarak ama gerçekten
meraklanarak "Ne oldu?" dedim. Bana
büyümüþ gözlerle hayretle bakarak
söylemiþtim dedi ve eþinin durumunu
yeniden anlattý. Ýnsanlar hakkýnda
hemen ve kesin yargýlara varmanýn
haksýzlýk ve yanlýþlýk olduðunu herkes
bilir. Ama bana öyle geldi ki, bu
beyefendi dünyayý yalnýz kendi
üzüntüsünün arkasýndan görüyor, bu
yüzden de o üzüntünün varlýðýna
raðmen þükretmesi gereken yaþamýndaki diðer ayrýntýlarý görmek
istemiyordu. "Nereden anladýn da böyle
ahkâm kesiyorsun, insanlarýn içini kim
bilir" diyebilirsiniz. Her þeye raðmen
þükretmesini bilen, þükredilecek þeyleri
gerçekten görüyorsa, sorulduðunda
genel olarak "iyiyiz, çok þükür"
diyebilir. Sonra sýra yaþamýnýn belirli
konusuna gelince oradaki üzüntüsünü
dile getirebilir. Bizim zulüm dediðimiz
þeyin aslýnda tadýn kavurucu ateþi
olduðunu söyleyen bir söz vardý. O tada
varabilmek için zulüm diye nitelediðimiz þeyin içinde onunla birlikte
devinebilmek ve mutlaka Yaratan'ýn
hayrýnýn ýþýðýnýn ucunu görebilmek
gerekiyor. En baþta ve basit olarak,
üzüntümüzü taþýmamýzý kolaylaþtýracak
maddi imkânlar varsa, ki bahsettiðim
kiþilerin vardý, bu þükredilecek bir
durumdur. Çünkü hem o üzüntü içinde
olup hem de imkânsýzlýk içinde
kývranan ve bunu kimseye belli etmek
istemeyen çok insan olduðunu
bilmeliyiz. Maddi güç, üzüntüyü ve
sýkýntýyý tamamen ortadan kaldýrmak
için her zaman için yeterli olmasa da,
yaþama getireceði imkânlarý ve
kolaylýklarý kimse inkâr edemez.
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"Allah yeni bir þey vermesin de" dedim içimden ve onun sýkýntýsýný bir
türlü anlamýyor, önem vermiyor gibi
görünmek korkusuyla, bir daha nasýlsýnýz diye sormamaya karar verdim.
Aradan bir hafta geçti geçmedi, 50
yaþlarýndaki oðullarýnýn aniden kalp
krizi geçirerek vefat ediverdiðini
duydum. Hani çok sýradan ve basma
kalýp görünen bir söze uygun zamanlar
vardýr ya, "Beterin de beteri vardýr"
diye. Ýþte öyle zamanlarý yaþýyorlar
þimdi.
Onlar için üzülüyorum ve düþünüyorum, keþke onlara hanýmýn içindeki
korkuyu alýp iyileþmesini hýzlandýracak,
onlarý yönlendirecek bir doktor
rastlasaydý yaþamlarýnda. "Öyle bir
doktor var mýdýr?" sorusunun cevabý:
Evet yakýn bir zaman öncesine kadar,
bir Temmuz günü Ýstanbul'da o zamana
kadar görülmemiþ bir þekilde
gökgürültüsü, þimþekler, yaðmur ve
karanlýk bir gökyüzü belirdiði anlarda,
Bodrum'da sessizce kapýyý kapatýp
bahçeye çýkýncaya kadar vardý. Onun
þahsiyeti, tecrübe ehli oluþu, bilgisi,
sezgisi doktorluðunun önünde belirirdi
hep, oysa mesleðinde de çok baþarýlý
idi ve baþka doktorlarýn iyileþtiremediði
ruhsal problemleri, hastalýklarý
rahatlýkla çözer, bir dostumuzun sýk sýk
dile getirdiði gibi, hastalýðý, sýkýntýyý,
elini kaplan pençesi gibi atar, insanýn
içinden yakalayýp sökerek dýþarý
çýkarýrdý.
Eþimi, Dr. Refet Kayserilioðlu'nu
beþ sene önce tanýmýþ olsaydý bu acýlý
aile, yaþamlarý baþka türlü olabilirdi
þimdi diye düþünüyorum.
Acýlar, kayýplar, yoksunluklar bir
yandan hayatýn rutin gerçekleri, diðer
yandan da dünyada eðitiliþimizin
maalesef ayrýlmaz bir parçasý. Bazen

öyle zamanlar olabiliyor ki, etrafýmýz
tüm hayýrla çevrili olduðu halde biz
onu deðil, yalnýzca bize acý veren
noktayý ve hususu fark edebiliyoruz.
Hayrý görebilmek için sakin, telâþsýz
bir þekilde durum deðerlendirmesi
yapabilmek gerekiyor. Çünkü eðer
bizim yanlýþýmýz ve hatamýzdan kaynaklanmýyorsa, baþýmýza gelen
istemediðimiz, kötü gibi gördüðümüz
þeyler olmasý gerektiði için öyle
olmaktalar. Bunun sebebini bulmak için
düþünebiliriz ancak.
Ayrýca bir baþka husus da var ki, her
imkâna raðmen içimizde hissettiðimiz,
dostlarýn, yakýnlarýn ve komþularýn
varlýðýna raðmen içine düþtüðümüz bir
ortada kalmýþlýk duygusunu yaþayabiliriz. Bunu gidermek için gereken
sýcacýk sevgiyi ve ilgiyi biz gerçekte
tüm insanlar birbirimizde bulmaya
çalýþýrýz ama, onun tek kaynaðý Bizi
Sevgisinden Yaratanýmýz'dýr. Bir tek
ortada kalmýþlýk ve çaresizlik duygusu
bizi elimizde olmadan tüm varlýðýmýzla
Yaratanýmýz'a sýðýnmaya, O'ndan
merhamet ve yardým dilemek için bütün
gücümüzle yalvarmaya yönlendirebilir.
O zaman küçüklüðümüzü, kulluðumuzu
anlar, O'nun önünde boynumuzu eðeriz.
Maddi güçleri yerinde olduðu halde
küçüklüðünü hissedip gerçek saltanatýn
ve gücün yalnýzca O'nda olduðunu bilen
hayýrlý insanlar vardýr ama, çoðunlukla
imkânlarý geniþ olan kiþiler kendi
imkânlarýyla her þeyi halledebileceklerini düþündüklerinden
Yaratanlarýyla yakýnlaþmaya pek fazla
gerek duymazlar. Bunun böyle
olmamasý gerektiðini öðrenmek için,
bir tür eðitim için çeþitli yollardan
geçiyoruz hepimiz. Bunu zaten bilenlere
de ne mutlu...
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e s i n l e r
Varlýðýnla varsýl, yokluðunla yoksulum
Sen bana sultan, ben ise sana kulum
*

*

*

Kimin varsa gelecek için bir vizyonu
Ancak onun gerçekleþebilir misyonu
*

*

*

Kim demiþ çocuklar da neyin nesi
Onlar Tanrý'nýn insanlýða hediyesi
*

*

*

Ýnsan isterse yaþamýný yüceltme yolunda ilerler
Ve bilinçli bir çabayla kendi geleceðini belirler
*

*

*

Herhangi bir durumda, ne yapacaðýný seçmek
Ýþte insan için özgürlük bu demek!
*

*

*

Doðru düþünme ve davranma cesaret ve kararlýlýðýn semeresi
Ýyi bir karakter, kiþinin kendi üzerindeki en güzel eseri
*

*

*

Bilgi; görerek, iþitilerek edinilir
Ve ancak yaparak öðrenilir

olgay göksel
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (18)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz

(Gülyüzlü Öðretmenim Dr. Refet Kayserilioðlu'nu anarken.)
Ne ben sorayým seni
Ne sen beni sor
Soyunmuþ seslerimiz tenden
Boþlukta bir aþk örüyor

Ses olmuþ bütün duygular
Yaklaþýr dalga dalga zamansýz
Kavuþsa da seslerimiz birbirine
Biz kavuþamayýz

Bir aþk örüyoruz boþlukta
Çizgiden soyut
Zerreden ÖZ...
(Ecevit)
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Biz ayrý iken de birdik aslýnda. Sizin
için hasretle yandýk ya, iþte o sizden
kopmazlýðýmýzýn örneði idi.
Bir deniz kýyýsýnda, pýrýl pýrýl
ýþýldayan yýldýzlarýn ve o muhteþem
Aydede'nin gizemli aydýnlýðýnda
öðrettiðiniz doðru yaþama bilgilerinizden hiç ayrýlmayacaðýmýza söz
vermiþtik ya, þimdi sizin için hasretle
yanan ve çýrpýnan gönüllerimizin telâþý
ne?
Þimdi siz baþka bir boyutta, biz
bedenimizle bu dünyada, ne biz
sözümüzden döndük, ne sizin
bilgileriniz gerçekliðini kaybetti!..
Teslim ve râzî olduðumuz Yüce
Yaratanýmýz'ýn emirlerine Bezm-i
Elest'den ahitliyiz, deðiþen bir þey yok.
Yeter ki rüyâlarýmýz olsun!
Þimdi geçmiþte yaþadýðýmýz o güzel
günleri ve o güzel anýlarý fazla
özlemeden, geleceðin hayrýný bilip,
yalnýz öðrettiðiniz doðru yolda ayný
azimle yürümeye kararlýyýz...
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kendimizi O'nun istediði gibi
yetiþtirmemiz, O'nun buyruðundan
çýkmamamýz ve O'nun gönderdiði Yüce
Haberleri, Yüce Bilgileri öðrenmemiz
ve insan kardeþlerimizle paylaþmamýz
gerekiyor! Bu, saniye kaybetmeden
plânlý ve programlý ve disiplinli bir
þekilde çalýþmamýz demektir. Sonradan:
Vaktimiz yetiþmedi bahanesine
sýðýnmamak için, vakit geçmeden...
Ben de bu sözlerden yola çýkarak,
önce gönlümü gerçekten arýtma yoluna
girdim, Yüce Yarataným'ýn yüce izni
ile... Çünkü gözümün önündeki perdeyi
açmak istiyorum; vakit kaybetmeden
gönlümü gerçekten arýtýp, her þeyimle
O'na dönmem lâzým geldiðini
biliyorum; baþladým ve yoldayým, þimdi
duyduðum her SES'in aslýnda daha çok
hayrýma olduðunu duyuyorum ve
hissediyorum...
Birer nûr gibi kulaðýma gelen þu
sözleri hatýrlýyorum; gözlerim göz
yaþlarýmla dolu:

Bir gün kulaklarýmýz þimdi
duymadýðýmýz sesleri duyacaksa, bir
gün gözlerimiz þimdi görmediðimiz
renkleri görecekse, onlardaki bize gizli
olan hayrý fark edip, bizden sonrakilere
iþleye iþleye býrakabileceksek; iþte
gerçek mutluluk yalnýz bu olacaktýr
bizim için...

"Böyle çýkarsan senin bildiðin
yollara,
Böyle düþersen dillere,
Böyle gidersen yanlýþ yerlere,
.....
.....
O zaman sana kim yardým edecek?
O, belli ki O,
Ve mutlak O."

Biliyoruz ki, kendimizi sevmezsek
baþkalarýný sevemeyiz. Yine biliyoruz
ki, sevdiklerimize verebilmemiz için

Lütfen Yarataným, ben, o yollara, o
dillere ve o yanlýþ yerlere düþmeden
beni korumaný ve Senin Yolundan
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ayrýlmamam hususunda yardýmýný
dilerim ve baðýþlanmak dilerim...
Þu satýrlarý yazan bir yolcu olarak,
her saniye, her dakika, her gün devamlý
deðiþen akorlarýma ve selenlerime
raðmen ömrüm boyunca sonsuza dek
iyi, çalýþkan, bilgili, sevgi dolu ve
Ya r a t a n ý m ' ý n ç i z d i ð i y o l d a ,
deðiþmeyen DOÐRU ve DÜRÜST
frekansta titremem gerektiðini
hissediyorum, þimdi üzerinde rahatça
dolaþtýðýmýz gezegenimiz gibi...
Yukarýda anlattýðým fikirsel ve ruhsal
durumunuzu güçlendirmek, Yüce
Yaratan tarafýndan sevildiðinizi ve
korunduðunuzu bilerek, O'na olan
sevginizi Nâz ve Niyâz ile belli etmeye
çalýþmak ve En Yüce olandan þifa
bulmanýz için bu ay, sözleri büyük
Mevlevî þâirlerimizden Þeyh Gâlip'e
ait Acemaþîrân makamýnda bir Tedâvî
Tableti'ni sunuyorum:

faydalý, rahatlýk ve cesaret verir.
Güzellikleri, dostluðu, birliði, sevgiyi
ve barýþý birlikte ve beraber yaþamak
ve gönülden paylaþmak, birbirimizin
gönüllerini asla kýrmamak, olgunluk
sýnavlarýmýzý en üstün baþarýlarla
vermek, evrenimizin en güzel renkleri,
sesleri, muhteþem sessizliði ve
muhteþem armonisi, musikisi ile
tekâmül etmek için saðlýk ve hayýr dolu
gelecekler diliyorum sizlere. Yüzümüz
O'na doðru, gönüllerimizde inancýn
ateþi, dudaklarýmýzda mutluluk
tebessümü, güzel gözlerimizde alçak
gönüllülük ve saygý ile dolu gerçek
sevgi olsun. Ellerimizin ve aklýmýzýn
kýymetini bilerek ve aklýmýzla
gönlümüzü bir ederek, yürüyelim
tekâmül yolunda.

Efendimsin cihanda itibârým varsa
sendendir
Miyân-ý âþýkânda itibarým varsa
sendendir
Benim feyz-i hayatým hasýlý rûh-i
revanýmsýn
Eðer sermaye-i ömrümde kârým
varsa sendendir.
Acemaþiran makamý yaratýcýlýk ve
sonsuzluk hissi verir. Doðumda rahatlýk
ve kolaylýk saðlar. Aðrýlara iyi gelir.
Eserin orta hanesinde Segâh kullanýldýðý
için, ayrýca kalbe kuvvet, beyine çok

Nota >>>>>>>
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Ýki Yaþam Arasýnda

Geçen ay, uyum saðlayýcý ruhlarýn nasýl eðitildiklerini,
eðitimlerinin içinde dünyadaki olumsuz enerjileri
olumluya çevirmekle ilgili çeþitli çalýþmalarýnýn
olduðunu görmüþtük. Bu varlýklardan birisi olan
Larian, muhakeme gücü olan, dünyayý daha iyiye
doðru götürebilecek kiþilere enerji verdiklerini
söylemiþti. Bu ruhlarýn yaný sýra bir de tasarýmla ilgili
olan varlýklardan söz etmiþtik. Bunlar baþka
gezegenlerde maddenin enerjisini kullanarak çeþitli
þekiller meydana getirebiliyorlardý.
Olay 58e kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
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OLAY 58 (devam)
Dr.N: Anlamak istediðim bir þey
var: Fiziksel bir dünyaya gidip kendi
kendine bir dað mý varediyorsun?. Peki
ya Hyanth, o da daðýn üzerindeki
(aðaçlar ve bitki örtüsü gibi) yaþam
formlarýný mý meydana getiriyor?
S: Hayýr, biz yeni oluþan fiziksel
dünyalarla çalýþýyoruz. Daðý meydana
getiren jeolojik güçleri oluþturuyoruz.
Meydana getirdiðim yapýsal projelerin
canlý olmasý gerekmiyor. Hyanth da
yaþama elveriþli dünyalar üzerinde
yetiþkin aðaçlardan oluþmuþ bir orman
meydana getirmiyor. Onun gibi olanlar,
aðaçlarýn içindeki hücreleri tasarlýyorlar.
Dr.N: Bu, Hyanth ile senin
grubunun birbirinden farklý olduðunu
mu gösteriyor?
S: (Derin bir þekilde iç çekiyor)
Hayýr, benim yakýnýmda çalýþýyorlar.
Dr.N: Yeni oluþmuþ bir grubun
içinde olmak nasýl bir duygu?
S: Eski grubumdan tümüyle
kopabileceðimi düþünmüyorum.
Birbirimizi pek çok yönlerden
tamamlýyorduk. Binlerce yýl birbirimize
yardým ettik. Þimdi yeni oluþan bu
karýþýk grup bana oldukça garip
görünüyor. Hepimiz eski grubumuzu
özlüyoruz. Her birimiz deðiþik
yerlerden gelmiþiz ve farklý deneyimler
yaþamýþýz. Bu da yeni bir þeye
alýþmakta zorluk getiriyor elbet ki.
Dr.N: Yeni grubunuzdaki kiþiler
arasýnda bir rekabet olabileceðini mi
ima etmek istiyorsun?
S: (Sýrýtýyor) Hayýr, aslýnda böyle
bir þey yok. Her varlýk diðerinin yaptýðý
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iþe katkýda bulunmak istiyor. Ancak
eski grubumuzda birbirimizle þakalaþýr
ve bazen de birbirimizi kýzdýrýrdýk.
Burada böyle þeyler yok. Herkes son
derece ciddi. Her birimizin kendine
has yetenekleri, fikirleri ve iþleri yapýþ
tarzý var. Bataakýn buradaki vazifesi
bizi birleþtirmek ve birbirimizin
yeteneklerine daha fazla dikkat etmeyi
öðrenmemizi saðlamak. Aslýnda burada
bulunmak benim için bir þeref. Ancak
yine de her birimizin kendine has zayýf
noktalarý da var elbet ki.
Dr.N: Senin zayýf noktan hangisi?
S: Kendi gücümle deney yapmaktan
korkuyorum. Mükemmel tasarým yapabileceðim ve kendimi rahat hissedebileceðim yerlerde çalýþmayý seviyorum. Yeni arkadaþlarýmdan birisi
benim tam zýttým. Gezegene uyum
saðlayabilecek güzel bir þey tasarýmladýktan hemen sonra, hiçbir yaþam
formunun yaþamasýna olanak
tanýmayacak uçuk-kaçýk tasarýmlar da
yapabiliyor. Kapasitesinin üzerindeki
karmaþýk planlarýn içinde boðuluyor.
Dr.N: Yapýsal bir tasarým projesine
nasýl baþladýðýnýzý anlatabilir misin?
S: Ýlk önce istediðim þeyi görsel
olarak hayal etmem gerekiyor. Net bir
görüntü oluþana kadar bunu zihnime
iyice yerleþtiriyorum. Yeni grubumda
yeterli miktardaki enerjiyi doðru
bileþimlerde geniþ bir skalada
kullanmayý öðreniyorum. Eirowla
birlikte tasarýmýn küçük parçalarý
üzerinde çalýþýyordum, ancak Batak
yaptýðýmýz her parçanýn birbiriyle
uyumlu ve alâkalý olmasýný istiyor.
Dr.N: Demek ki enerji birimlerinin
arasýndaki iliþki, yaptýðýnýz çalýþmanýn
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formu ve dengesi için çok önemli.
S: Kesinlikle öyle! Iþýk enerjisi iþi
baþlattýðý halde tasarýmla ilgili bir uyumun olmasý gerekir. Ayrýca yaptýðýnýz
tasarýmýn pratik uygulamasýnýn da
olmasý þarttýr.
(Birdenbire gülmeye baþlýyor?)
Dr.N: Niçin gülüyorsun?
S: Hyanth ile yaptýðýmýz bir yapýsal
proje geldi aklýma. Serbest olduðumuz
zamanlardan birindeydi. Kendimizi
gereðinden fazla önemli zannettiðimiz
hakkýnda birbirimizle þakalaþýyorduk.
Geçmiþ yaþamlarýmýzdan birisinde
içinde evlendiðimiz kilisenin ufak bir
versiyonunu yeniden yapmak üzere
beni kýþkýrtýyordu. O hayatýmda (ki bu
Orta Çað Fransasýnda geçiyordu) iyi
bir taþ ustasýydým.
Dr.N: Hyanthýn kýþkýrtmasýna
kandýn mý?
S: (Hâlâ gülerek) Evet, onun da bana
yardým etmesi koþuluyla kabul ettim.
Dr.N: Peki bu doðru muydu? Çünkü
Hyanth yapýsal projelerin uzmaný deðil.
S: Elbet ki deðil. Hyanth sadece çok
sevdiði camlarý ve heykelleri yeniden
inþa etmeyi denemeye karar verdi. O
güzelliklere aþýktý, bense yaptýðým iþin
fonksiyonuna. Ne karmaþa deðil mi?
Duvarlar için düz enerji ýþýnlarýný
kullanarak iþe baþladým. Kemerleri
ustaca birbirine baðladým. Ancak kubbe
tam bir felâketti. Bataaký çaðýrdým
ve iþin geri kalan kýsmýný o halletti.
Dr. N: (Sýkça sorulan bir soruyu
sordum ona) Ama bu sadece bir illüzyon deðil miydi?
S: (Gülerek) Bundan bu kadar emin
misiniz? Bu bina biz istediðimiz
müddetçe orada kalacaktýr.

Dr.N: Peki ya sonra?
S: Gözden kaybolacaktýr.
Dr.N: Gezegenlerle ilgili çalýþmanýn
neresindesin?
S: Kaya þekilleri için enerji partikülleri meydana getirmekle meþgulüm.
Dr.N: Þu anda dikkatinin tamamýný
bunlara mý harcýyorsun?
S: Hayýr, küçük topografik modeller
üzerinde bireysel çalýþmalar da
yapýyorum. Birçok hata yapýyorum
ancak eðitimimden memnunum. Biraz
yavaþ ilerliyorum o kadar.
Bu varlýklarýn madde enerjisiyle
uðraþmalarýna kim izin veriyor? Sujelerim, kendilerinde henüz tam olarak
geliþmemiþ bulunan yeteneklerin
olduðunu söylüyorlar. Bu yeteneklerin
eðiticiler tarafýndan yavaþ yavaþ ortaya
çýkarýldýðýný ifade ediyorlar. Öðretmenler ya da üstatlar dediðimiz daha
üstün varlýklar ise güçlerini daha yukarýdan alýyorlar. Sýradan varlýklar ise bu
büyük gücün sadece ufak bir kýsmýný
kullanabiliyorlar. Bu konuda yýllardýr
yaptýðým çalýþmalarla, tasarýmla ilgili
olan ruhsal varlýklardan kozmosla ilgili
bilgiler toplamaya çalýþtým. Geldiðim
nokta þudur ki: Zeki enerji dalgalarý
maddenin alt partiküllerini meydana
getirebiliyorlar ve bu dalgalarýn titreþimleri veya titreþim hýzlarý ise maddenin arzu edilen þekilde reaksiyon göstermesine sebep oluyorlar.
Astronomlar, yerçekimini tersine
bir kuvvet göstererek boþlukta geniþleyen ve böyle yaparak kâinatýmýzýn
toplam dansitesine katkýda bulunan
bilinmeyen bir enerji formunun varlýðý
karþýsýnda hayrete düþtüklerini
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söylemektedirler. Zeki enerji dalgalarýnýn müzikal rezonansý kozmoloji
üzerinde önemli bir rol oynamaktadýr.
Seanslarýma katýlan pek çok sujem,
birbiriyle oranlý olan enerji notalarýnýn
ritmik deðerlerinden söz etmiþlerdir.
Öte âlemde tasarýmla ilgili çalýþmalar
yapmýþ olan sujelerim ise, yaptýklarý
tasarýmlarýn elastik modeller olarak
yüzen geometrik þekillerin formasyonu ile ilgili olduklarýný beyan etmektedirler.
Bir sonraki vaka canlý organizmalarla çalýþan ruhlarla ilgili. Bunlar
ruh dünyasýnýn biyologlarý ve botanikleri gibi çalýþan tasarým uzmanlarý.
Yaptýðým yüzlerce çalýþmada dünya
yaþamlarý arasýnda deðiþik dünyalara
giden buralarda çalýþmalar yapan
birçok ruhla karþýlaþtým.
OLAY 59
Bu vaka, Kala adýndaki tasarým
uzmaný olan bir ruhla ilgili. Seans
ilerledikçe sujem, evrimsel adaptasyonla düzeltilemeyecek bir ekosistem
sorunuyla ilgili konuþmaya baþladý. Bu
vakadan önce varlýklarýn gerçek bir
ortam üzerinde çalýþma yaptýklarýný
bilmiyordum. Kala, kontrollü bir deney
ortamýndaki bir varlýðýn moleküler
kimyasý üzerinde deðiþiklikler
yapmakla ilgileniyordu.
Sujelerim öte âlemdeki deneyimlerini anlatýrken bazen baþka dünyalarda da çalýþma yaptýklarýný eklerler.
Böyle zamanlarda hemen onlara bu
gezegenin galaktik konumunu, büyüklüðünü, yörüngesini, atmosferini,
yerçekimini ve topoðrafyasýný sorarým.
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Sujelerimin birçoðu ilave bilgi veya
detay vermek istemezler ve bundan
rahatsýz olurlar. Kâinatýmýzda milyarlarca galaksi olduðunu biliyoruz. Bu
galaksilerin içinde yüzen binlerce
yýldýz, binlerce güneþ olduðu da su
götürmez bir gerçektir.
Kala, tasarýmlarýný yaptýðý gezegenin
dünyaya hiç de yakýn olmayan bir
yýldýz olduðunu söyledi. Bu gezegenin
adý Jaspear idi. Çiftli yýldýz sistemine
dahildi ve hemen yanýnda sýcak sarý
bir yýldýz, onun da yanýnda mat kýrmýzý
renkte olan bir baþka yýldýz vardý.
Jaspear Dünyadan biraz daha büyüktü
ancak daha küçük okyanuslara sahipti.
Yarý tropik bir gezegendi ve dört
uydusu vardý. Kalaya biraz ýsrar edince
Dünyadaki hayvanlarla çok az
benzerlikler gösteren garip bir yaratýk
üzerinde çalýþtýðýný söyledi.
Dr.N: Kala, Jaspeardaki görevinle
ilgili biraz daha bilgi almak istiyorum.
Böylelikle senin uzmanlýk alanýný daha
iyi anlayabileceðim. Eðitim sýnýfýn nasýl
bir yerdi?
S: Altý kiþiydik ve tasarýmla ilgili
üstadlarýn yanýna verildik. Ekosistemde
bir sorun vardý ve bu da küçük alanlarda yaþayan hayvanlarýn gýda kaynaklarýný tehdit ediyordu.
Dr.N: Jaspeardaki problem tamamýyla ekosistemle mi ilgiliydi?
S: Evet, bir çeþit kontrolsüzce büyüyen asmaya benzer bir bitki var.
Öylesine hýzlý büyüyor ki, gýda kaynaklarý için gerekli olan diðer bitkileri
öldürüyor. Burada yaþayan hayvanlar
da tehdit altýnda.
D r. N : B u h a y v a n l a r n a s ý l
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besleniyor? Asmalarý yiyemezler mi?
S: Hayýr, iþte bu yüzden bizler
Jaspearda görevlendirildik.
Dr.N: Gezegeni bu asmalardan mý
kurtaracaksýnýz?
S: Hayýr. Bunlar gezegene ve topraðýna özgü olan asmalar.
Dr.N: O halde göreviniz neyle ilgili.
S: Bu asmalarý yiyecek bir hayvan
yaratmak istiyoruz. Böylece asmalar
bu kadar yayýlamaz.
Dr.N: Hangi hayvan?
S: Buna Rinucula deniliyor.
Dr.N: Jaspeara özgü olmayan bir
hayvanla bunu nasýl baþaracaksýnýz?
S: Zaten varolan dört ayaklý bir hayvanýn genleri üzerinde deðiþiklikler
yapacaðýz ve onun geliþimini hýzlandýracaðýz.
Dr.N: Kala, bir hayvanýn DNAsýndaki genetik kodlarý deðiþtirerek bir
baþka hayvanýn yaratýlabileceðini mi
söylemek istiyorsun?
S: Bunu ben tek baþýma yapamam
elbet ki. Eðitim sýnýfýmýn ve üstadlarýmýzýn birleþtirilmiþ enerjisi olmadan
yapmak zordur.
Dr.N: Doðal seleksiyonu tersine çevirecek bir þey deðil mi bu yaptýðýnýz?
S: Evet bir anlamda böyle. Var olan
türlerde mutasyonlar meydana getirerek
daha uzun yaþamalarýný saðlýyoruz.
Doðal seleksiyon için daha uzun zaman
g e r e k i r. B u n u b e k l e y e m e y i z .
Dr.N: Rinucula da böyle mi çýktý
ortaya? Peki hayvanýn ebadýný da mý
büyütüyorsunuz?
S: Her ikisini de birden. Bu evrimsel
deðiþikliðin tek bir jenerasyonda
gerçekleþmesini arzu ediyoruz.

yýlý sürecek?
S: 50 yýl gibi bir þey. Ancak bizim
için bir gün kadar kýsa.
Dr.N: Bir hayvanýn Rinucula olabilmesi için neler yapmak gerekir?
S: Bacaklarýnýn ve tüylerinin yapýsýný ayný tutarak hayvaný büyütüyouz.
Dr.N: Peki Rinucula neye benziyor
o halde?
S: Aðzýnýn etrafýnda büyük kavisli
bir burnu var. Ýri dudaklarý ve çenesi
var. Alný geniþ. Dört ayak üzerinde
yürüyor. Aynen bir ata benziyor.
Dr.N: Orijinal hayvanýn tüy yapýsýný
koruduðunuzu söylemiþtin.
S: Evet kýzýl kahve rengi tüyleri var.
Dr.N: Ya beyni? Beyni bir atýnkinden daha mý büyük?
S: Rinucula attan daha zeki bir
hayvan.
Dr.N: Dr.Seussun çocuk kitaplarýndaki hayvanlara benziyor olmalý.
S: Ýþte bu nedenle onu düþünmek
komik geliyor.
Dr.N: Rinucula Jaspear gezegeninde
bir farklýlýk yarattý mý?
S: Evet, orijinal hayvanýn birkaç
katý olduðu için daha güçlü çeneleri ve
bedeni var. Asmalarý da yiyor. Doðal
düþmanlarý yok. Üstadlarýmýz böyle
olmasýný istemiþti zaten.
Dr.N: Peki ya üremesi? Çabuk
üreyebiliyorlar mý?
S: Hayýr, üremeleri yavaþ. Bu nedenle daha fazla sayýda Rinucula
üretmek durumunda kaldýk.
Dr.N: Bu deney nasýl sona erdi?
S: Jaspear þimdi daha dengeli bir
gezegen oldu. Asmalar da kontrol
altýnda.
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NASIL
ÞANSLI OLUNUR?
Nasýl þanslý olunur? Neden bazý
insanlara talih hep güler de bazýlarýnýn
yanýna bile yaklaþmaz? Yaptýðý
araþtýrmalar sonunda bu sualin cevabýný
bulduðunu iddia eden, Hertfordshire
Üniversitesi psikoloji profesörlerinden
Richard Wiseman ortaya çýkardýklarýný
Luck Factor-Sans Faktörü adlý bir
kitapta yayýnlamýþ. Aþaðýda bu kitabýn
ve profesörün yaptýðý araþtýrmalarýn
bir özetini bulacaksýnýz; Bundan on
sene önce þansý araþtýrmak üzere yola
çýktým. Bu araþtýrmadan maksadým,
neden bazý insanlarýn hep doðru
zamanlarda doðru yerde olduklarýný
bulmanýn yanýnda, neden bazýlarýnýn
baþýna da devamlý kötü þeyler geldiðini
ortaya çýkartmaktý. Ýngiltere'de yayýnlanan gazetelere ilan verip, kendilerinin
hep þanslý veya þanssýz olduklarýna

inanan insanlarýn benim ile irtibata
geçmelerini istedim. Yüzlerce kadýn
ve erkek müracaat etti. Seneler boyunca
bu gönüllüler ile mülâkatlar yaptým,
hayatlarýný yakýndan takip ettim ve
onlarýn üzerinde bazý tecrübeler yaptým.
Ýlk ortaya çýkan netice, bu insanlarýn
þanslarýnýn veya þanssýzlýklarýnýn sebeplerini bilmemekle beraber, davranýþ
ve düþünce tarzlarýnýn hayatlarýndaki
iyi veya kötü talihe yol açtýðý idi.
Þanslýlar hep fýrsatlarý yakalarken þansý
olmayanlar ise bu fýrsatlarý kaçýrýrlar.
Bunun sebebinin insanlarýn fýrsatlarý
görebilme kabiliyetlerindeki farklýlýktan kaynaklanýp kaynaklanmadýðýný anlamak için de basit bir tecrübe
yaptým. Þanslý ve þanssýz insanlara da
bir gazete verdim ve gazetede kaç adet
resim olduðunu bulmalarýný istedim.
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Gazetenin sayfalarýnýn bir tanesinde
de: Bunu gördüðünüzü tecrübeyi
yapan insana söyleyin ve 250 Sterling
kazanýn diye bir ilan koydum. Bu
yarým sayfa büyüklüðünde ve çok iri
puntolar ile dizilmiþ bir ilandý. Buna
raðmen umumiyet itibari ile þanslý
insanlar bu ilaný gördü ama þanssýz
insanlar görmedi.
Þanssýz insanlar, þanslý insanlara
nazaran daha endiþelidirler ve bunun
yarattýðý gerginlik de beklenmedik
þeylerin farkýna varmalarýna mani olur.
Netice olarak da baþka bir þeyi düþündükleri için fýrsatlarý kaçýrýrlar. Meselâ
bir partiye gidip kendilerine mükemmel
bir eþ bulmaya çalýþýrken iyi insanlar
ile arkadaþ olmak fýrsatýný kaçýrýrlar.
Gazete ilanlarýndan belli bir iþ ararken
baþka çeþit iþ ilanlarýný görmezler.
Þanslý insanlar ise daha rahat ve açýktýrlar. Onun için de her þeyi görebilirler.
Araþtýrmalarým neticesinde þanslý
insanlarýn dört prensip neticesinde
þanslý olduklarýný ortaya çýkarttý. Bu
insanlar fýrsat yaratmak ve fýrsatlarýn
farkýna varmak sahasýnda usta
olmuþlar. Ýç güdülerine kulak verip
þanslý kararlar alabiliyorlar. Müspet
düþünerek kendi kehanetlerini
g e r ç e k l e þ t i r e b i l i y o r l a r. E s n e k
davrandýklarý için de kötü þansý, iyi
þansa çevirebiliyorlar. Tecrübemin
sonlarýna doðru, yukarýdaki dört
prensibi kullanarak talihin deðiþtirilip
deðiþtirilemeyeceðini bulmaya
çalýþtým. Bir grup gönüllüye bir ay

boyunca kendilerini þanslý hissetmeleri
ve þanslý insanlar gibi davranmalarýný
saðlayacaðýna inandýðým egzersizler
yaptýrdým. Bu egzersizler onlara þans
fýrsatlarýný görebilmelerini,
içgüdülerine kulak vermelerini, þanslý
olmayý beklemelerini ve kötü talih
karþýsýnda esnek olmayý öðretti. Bir ay
sonra gönüllüler gelip neler olduðunu
anlattýlar. Neticeler hakikaten
þaþýrtýcýydý. Gönüllülerin %80'i þimdi
daha mesut, hayatlarýndan daha
memnun ve en mühimi daha þanslý
olduklarýný beyan ettiler. Zaten þanslý
olanlar daha þanslý, eskiden þanssýz
olanlar da þimdi þanslý olmuþlardý.
Araþtýrmalarýmýn neticesi þöyle
özetlenebilir. Nihayet þans faktörünü
bulmuþtum. Aþaðýdaki dört tavsiye
sizleri de þanslý veya daha da þanslý
yapacaktýr:
** Ýçgüdünüze kulak verin,
içinizden gelen ses umumiyetle
doðrudur.
** Yeni tecrübelere açýk olun. Her
zamanki hayatýnýzýn, alýþkanlýklarýnýzýn
biraz dýþýna çýkýn.
** Her akþam, o gün içinde iyi giden
iþleri, meydana gelen iyi hadiseleri
düþünün.
** Beklediðiniz bir toplantý, telefon
konuþmasý gibi þeylerden önce
kendinizi þanslý hissedin. Unutmayýn
þans, umumiyetle kendi kehânetinizin
gerçekleþmesidir.
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Geçmiþ Olsun
Zehra Ýskender

Üç hafta geçti... hâlâ konuþmuyorlar... Daha doðrusu bir yanlýþ anlamanýn, gerçek niyeti anlayamamanýn
kurbaný oldular... Ýki komþu, hattâ
çocukluk arkadaþý yanlýþ bir konuþmanýn, yöntemsiz ve zamansýz bir
hareketin sonucunda birbirine soðuk
bakar oldular. Daha doðrusu biri
diðerinin halini anlamadýðýndan, kendi

davranýþýnýn yanlýþlýðýný idrak edemediðinden bu beklenmedik durumla
karþý karþýya geldiler.
Aslýnda iyi niyet söz konusu olduðunda ikisine de hak vermiyor deðilim.
ikisi de haklý çünkü.
Bizim apartman komþumuz hiç beklemediði bir anda, ismini zikretmeyeceðim bir hastalýðý olduðunu öðrendi.
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Tabii her insan gibi büyük bir þaþkýnlýk
ve üzüntü, hattâ kýsa süreli isyan içinde
kaldý... Acilen hastaneye yatýp meme
ameliyatý olmasý ve eve çýkmasý üç gün
içinde oldu. Bu zaman zarfýnda ailece
olayý hiç kimseye yaymamaya, sonuçlar çýkana kadar sessiz kalmaya
karar verdiler. Apartmandaki komþular (yani bizler) hariç... Bu kararý verirken de acaba Doðru mu yapýyoruz?
Söylememek baþkalarý ile iliþkilerimizi
zedeler mi? diye çok düþündüler...
Ancak doktorun da yönlendirmesi
sonucu gizli kalmasýnýn bir müddet
için iyi olacaðý kanaatine vardýlar.
Ancak geleneksel yaþamýn sýcaklýðý
içinde saðduyudan uzaklaþýp zaman
zaman bilmeden yanlýþlar yapýlýr ya!..
Bu olayda da ayný hataya düþüverdi
komþumuzun çocukluk arkadaþý olan
Nevin haným. Çünkü karþý binada ne
olup bittiðini, kâh otomobillerine
zamansýz binip gitmeleri, kâh hastalýk
nedeniyle uzaktaki (þehir dýþý) kardeþlerinin gelmesi sonucu anlayýverdi...
Çocukluklarý ayný okulda geçen bu iki
haným birbirlerinin yaþamlarýna karþý
yeterince âþinaydý... Aysel haným (hasta
olan) arkadaþýnýn iyi niyetle yapacaðý
hatayý da biliyordu... Bu nedenle
hastalýðýný özellikle ondan saklamak
istedi. Nevin haným sýrf paylaþmak
amacýyla, ziyaretten geç kalmamasý
için bütün eþ dosta en kýsa sürede haber
yayma becerisine(!) sahipti... Aysel
haným ise bu kritik günlerini daha sâkin ve daha az insanla görüþerek
geçirmeliydi...
Ameliyatýndan iki gün sonra Nevin

haným çýka geldi. Perdeleriniz günlerce açýlmadý, kardeþin de Rizeden
geldi aniden, bir anormallik var diye
düþündüm... gerçi sordum ama Hasan
Abi (Aysel hanýmýn eþi) bir þey söylemedi. diyerek...
Aysel haným çaresiz Nevin hanýmýn
bütün sorularýný cevaplamak zorunda
kaldý... Her soru (çünkü Nevin haným
iki komþusunu da getirmiþti) onu daha
halsiz býraktý. Ayrýca oda içindeki
oksijenin de daha çabuk tüketilmesi
sonucunda Nevin haným halsizleþti. Bu
ziyaretin sonunda Aysel haným, Biz
yine seni yoklarýz sözüne karþý Tabii
buyrun cevabýný alamadý...
Daha sonra Nevin hanýmýn kýzý onu
telefonla arayarak, Lütfen Aysel teyze,
annemin hastalýðýný þimdilik kimseye
söylemeyin, bir müddet ziyaretçi de
kabul edemiyoruz diye açýkladý.
Ýþte bu açýklama iki çocukluk arkadaþýnýn arasýný buz gibi soðuttu. Daha
doðrusu Nevin hanýmý... Hasta ziyaretleri gibi moral ziyaretler gerçekten
toplum içinde dostluðun pekiþmesi için
çok önemlidir... Hattâ acýlarý azaltan,
sevinçlerin daha güzel yaþanmasýný
saðlayan, paylaþým duygusunu diðerkâmca yaþatan bir görevdir. Evet moral
ziyaretler bir görevdir.
Ancak tam zamanýnda yapýlabildiði, karþý tarafa tam moral verebildiði,
zararsýz olduðu iyice düþünülüp
yapýlýrsa.
Yukarýdaki örnekte olduðu gibi
böyle nazik durumlara düþmemek için
ne yapmalýyýz? Nasýl hareket etmeliyiz? Ýnsanlarý kýrmadan onlardan istdik-
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lerimizi nasýl ima etmeliyiz? Öncelikle duyduðumuz bir hastalýk haberini
alýr almaz, hiç telefon etmeden böyle
bir ziyarete gitmemeliyiz...
· Ziyarete karar verdiðimiz zaman
kabul edilirsek de uzun zaman hasta
yanýnda kalmamak þartýyla.
· Hasta ziyaretlerinde sohbeti hiçbir
zaman hastalýða odaklamadan, hastanýn
ve hasta yakýnlarýnýn istekleri doðrultusunda davranmak konuþmak.
· Moral vereceðiz diye Ah çok iyi
görünüyorsun... yüzün pýrýl pýrýl... hiç
korkma, üzülme gibi kiþiye hastalýðýný hatýrlatacak sözcüklerden
kaçýnmak.
· Tâbiri caizse havadan sudan
konuþmak gerekir. Böylece hastanýn
üstündeki olumsuz hava bir nebze
daðýlabilir.
· Eðer örnekte olduðu gibi nahoþ bir
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durum ortaya çýkarsa, ilk duyduðumuzda üzülmüþ olsak bile, o kiþiye olan
gönül baðýmýzý harekete geçirip, onlarýn
dileðince davranmak gerekir. Kiþiler
arasýndaki saðlam sevgi her gönül
burukluðunu eritebilir.
· Eðer hasta sahibi iseniz, ziyaret
istemiyorsanýz, çat kapý gelen insanlara
misafirperver davranmayý ihmal
etmeden, ziyaret sonuna doðru hastanýn
olmadýðý baþka bir odada konuþmak
gerekir.
Konuþurken dilinize en güzel
sözcükleri alarak, yumuþak bir ses tonu
ile nedenlerini açýklamak gerekir.
Hiçbir zaman telefon kullanmamak,
gerekirse telefonda da nedenlerini
açýklayarak konuþmak gerekir. Karþý
taraf konuþma sonunda bu önlemin
kendi þahsýna yönelik olmadýðýný
anlayabilmelidir...

Uygar Yaþamda Bir Nefeslik Özgürlük

(Baþ tarafý 20. sayfada)

Uygar þehirlerin nimetlerinden faydalanan bizler için özgürlük duygusu baþýmýzý
dinlemek, gücümüzü hissetmek, kontrolün elimizde olmasý, ayaðýmýzý yere saðlam
basabilmek, dingin bir akla ve ruha sahip olmakla eþ anlamlýdýr. Bunlarýn tümünü
zaten mutluluk duygusu sarýp sarmalar. Özgürlük duygumuz, baþýmýza gelen
olaylar, yaþadýðýmýz türlü sýkýntýlar, þehirde yaþamanýn getirdiði zorluklar,
tekamülümüz gereði yaþamamýz gerekenlere raðmen içimizde duyduðumuz duygu
oluverir. Bazen onu konserve edilmiþ tertemiz bir hava gibi soluruz. Kutunun
içindekiler tükenince yeniden ihtiyaç duyarýz. Bu duygunun böylesine kendine
has ve güzel olmasýnýn nedenlerinden birisi belki de budur.
Sýnýrlar ve kurallar gelinen en geliþmiþlik seviyesinde dahi olacaklardýr. Yaþam
bizi bazen zorlayacaktýr. Týkandýðýmýz ve yardým dilediðimiz anlar hep olacaktýr.
Ýþte o zamanlarda özgürlük duygusu evimizin kapýsý, penceresi ya da terasý gibi
rahatlayacaðýmýz yerler sunacaktýr bizlere. Evren bile uçsuz ve bucaksýz olduðu
halde belli kurallar ve sýnýrlar içinde fonksiyon gösterir. Bizlere düþen ise yalnýzlýðý
deðil, özgürlük duygusunu solumak olacaktýr.
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SORULARLA

Derleyen: Özenç Kayserilioðlu

Hayaletli Evler Var mýdýr?
Birçok ülkede, özellikle Ýngilterede,
hayaletli evlerin varlýðýna dair söylentiler dolaþmakta, olaylar anlatýlmaktadýr. Ülkemizde de yabancýsý
olduðumuz bir konu deðildir bu.
Hayaletli ev sözünü duyan çoðu
insanlar, ne saçmalýk, böyle þeylere
inanýlýr mý, hele bu devirde, derler. Bu,
onlarýn bu olaylara inanmadýðýný mý
yoksa olasý bir gerçeklik karþýsýndaki
belli belirsiz korkularýný mý gösterir,

bilemeyiz. Ancak inkârý mümkün olmayan olaylar cereyan etmektedir ve
bunlarýn bir açýklamasý olmalýdýr.
Ýngilterede bazý yöreler ve bazý evler, þatolar bu konuda nam salmýþlardýr.
Özellikle sisli havalarda gün kararmaya baþladýðýnda bunlarýn çok esrarengiz
bir görünüme büründükleri söylenmektedir. Zaman zaman meraklýlarýn
ve hattâ hayalet avcýlarýnýn ilgi odaðý
o l m a k t a d ý r l a r. B a z ý m a n a s t ý r
(Sevgi Dünyasý Cilt 27 den)
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yýkýntýlarýnýn içinde de, sanki manastýr
hâlâ yaþýyormuþ gibi keþiþlerin
dolaþtýðý görülmüþtür.
Norfolkdaki Rynham Hallun,
gündüz vakti görünen Gri Leydisinin
fotoðrafý Country Life mecmuasýnda
çýkmýþtýr. Bu mecmua için merdivenlerin fotoðrafý çekildiði sýrada Gri
Leydininkini de çekmiþlerdi. Resmin
negatifinde rötuþ olmadýðý da diðer
çalýþanlar tarafýndan temin edilmiþtir.
Gri Leydinin eve yaklaþanlara daha
çok merdivenlerde göründüðü söylenmektedir. Bu evde sadece gelen
çocuklara görünen pembe basmalý bir
kadýn olduðu, zaman zaman da eve
doðru neþeyle havlayan bir köpek
hayalinin de belirdiði görülmüþtür.
Kincardineshiredaki Greater Þatosunun Yeþil Leydisinin Berkshireli,
çocuðunu öldüren Lady Hobbynin
hayaleti olduðu söylenir. Yeþil Leydi
þatonun bir odasýnda ocaða doðru gidip
bir çocuðu kucaðýna alýrken çok defa
görülmüþtür. Ayný kadýnýn hayali gene
çok kereler cinayeti iþlediði zaman ellerini yýkarken izlenmiþtir.
Ýngiltere prensesi Margarethin
doðduðu yer olan Glamis þatosunda
iki hayalet görülmüþtür: 16. yüz yýlda
bir krala karþý yapýlan suikasta karýþtýðý,
ayrýca büyücülük yaptýðý iddia edilerek
diri diri yakýlan Jane Douglas'ýn
hayaleti ve acý çeken Kont Baerdie.
Hampton Court sarayýnda da Kraliçe
Catherine Howardýn hayaleti saraydaki
bir galeri boyunca, galerinin sonundaki
kiliseye doðru koþarken görünmüþtür
çok kez. VIII. Henrynin 5. karýsý olan

kraliçeyi, Piskopos Cranmer, kocasýný
aldatmakla suçlamýþ ve delillerini o kilisede Krala göstermiþ. O da suçsuzluðunu ispat için kimbilir nasýl yanarak
oraya doðru koþmaktaydý...
Bunlar hep ayný hareketlerin, seslerin tekrarý olan olaylar. Bir de belli
maksatlarla görünen hayaletler de
olduðu söyleniyor. Örneðin kaybolan
veya saklý eþyalarýn yerini söyleyen
Montgomeryshiredeki Powis þatosunda görünen yaldýzlý þapka ve
mantolu erkek... Uðursuz bir olaydan
önce görünen, Notthinghamshiredaki
Newsbead manastýrýnýn Kara Keþiþi...
Bir yolda sadece ölecek olanlara göründüðü söylenen Siyahlý Kadýn gibi...
HAYALETLÝ EVLERÝN
SIRRI NEDÝR?
Hayaletli evlerin açýklamasý ancak
akýl ve mantýk kurallarý elverdiði ölçüde
ve mevcut bilgilere dayanarak yapýlabilir. Her ne kadar bazý olaylar
onlarý yaþayanlar tarafýndan gerçek
olarak nitelendiriliyorsa da, yapacaðýmýz izahat, onu okuyanlarýn bir
takým evlerde dolaþan bir takým hayalleri gerçek olarak kabullenmelerine yetmeyebilir. Çok ilerlediðini söylediðimiz bilim ve teknolojimiz ondan
önde seyreden olaylarý açýklamakta
yetersiz kaldýðý sürece buna hak
vermeli ve normal karþýlanmalýdýr.
Daha sonra söz edeceðimiz tekinsiz
evlerdeki tezahürlerin gerçekleþebilmesi için mutlaka orada medyum yapýlý
bir kiþinin bulunmasý gerekirken,
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hayaletli evlerdeki hayalleri görmek
için hassas yapýda olmak yeterlidir.
Ayný yerde bulunan kiþilerden birisi
hayaleti görebilir, diðeri sesini duyabilir, bir baþkasý hem görüp hem duyarken, öteki hiçbir þey duymayabilir.
Bu hassasiyetin derecesine ve niteliðine
göre deðiþen bir durumdur.
Hayaletler hep ayný hareketleri otomatik olarak tekrar eder görünürler.
Ayný yere doðru ýstýrapla baðýrarak
koþmak, hep ayný yerden bir çocuðu
kucaðýna almak gibi... Onlara hitap
edilse cevap alýnamaz. Onlarla herhangi
bir iliþkiye geçilemez. Bu da onlarýn
durumunu herhangi bir ruhsal olay
olmaktan çýkarýyor. Peki ne olmaktadýr?
Bazý hassas insanlardan çýkan,
özellikle acý, ýstýrap ve sevinç hallerinde
çýkan tesirler, radyasyonlar, fantomlar
o denli güçlü olurlar ki, o güçle önlerine

Anne ve Babaya Öykünme
babanýn oturduðu yerde oturmak ve
evde babanýn sahip olduðu ayrýcalýklardan yararlanmak ister. Özellikle,
baba evde yokken anne ile beraber yatan
çocuklar babanýn eve gelmesini istemezler. Erkek çocuklarýn da büyüyünce,
anneleri ile evleneceklerini söylemeleri
bu dönemin özelliklerinin doðal bir
sonucudur. Kýz çocuðun anneyi erkek
çocuðun da babayý taklit etmesi, son
derece doðal bir süreçtir. Kýz çocuk, kýz
kimliðini anneden, erkek çocuk ta erkek
kimliðini babadan, bu öykünme çabalarý
ile alacaktýr. Anne ve babaya öykünmede, onlarýn sevgisini ve ilgisini de
kazanma söz konusu olduðundan çocuk
daha çok olumlu davranýþlarý kendine
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çýkan maddelerde elektromanyetik bir
alan teþkil eder ve onlarýn içinde tutunabilirler. Onlarýn varlýðýný bozacak
herhangi bir etki olmadýðý sürece, ayný
bir teyp bandýna bir sesin, video bandýna hem sesin hem görüntünün
kaydedilmesi gibi orada senelerce,
asýrlarca kalýrlar.
Onlarla sempatize olabilecek bir
insanýn tesirleriyle karþýlaþtýðýnda ise
ses ve görüntü kayýttan harekete geçecektir. Ama o yoðun duygunun, yaþandýðý anda çýktýðý beden, görüntü ve
sesle.
Bazen idareci varlýklar tarafýndan
gerek görülürse, o tesirlerle sempatize
olan yaþayan kiþi, görüntünün senelerce
önce çoktan ölmüþ olan sahibiyle
onlarýn izni ve yardýmýyla irtibata
geçebilir. O zaman belli bir maksat için
ruhsal bir irtibat gerçekleþmiþ olur.
(Baþ tarafý 40. sayfada)

hedef alacaktýr. Anne ve babanýn hoþuna
giden onaylanan davranýþlarýný sürdürecek, onaylanmayan davranýþlarý ise
devam ettirmeyecektir.
Dolayýsý ile, baþlangýçta sadece kýz
ve erkek kimliðini kazanma çabalarý
olarak görülen bu süreç, onun yetiþkin
olma sürecinde gereksinmesi olan en
temel davranýþlarý kazanmasýna da
yardýmcý olacaktýr. Bu doðal süreçte,
anne ve babanýn çocuklarý ile kuracaklarý
iletiþimin niteliði çok önemlidir. Anne
ve babanýn, çocuklarý ile kuracaklarý
sevgi ve güvene dayanan bir iletiþim
ortamý, çocuðun saðlýklý bir kiþilik
oluþturmasýnda ona sayýsýz fýrsatlar
sunacaktýr.
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Demoklesin Kýlýcýný Ýndirmek
ki, kendinden, kendi elzem ihtiyaçlarýndan en tabii yaþam gereksinmelerinden bile vazgeçebilecek kadar
saðduyulu yaþar. Bütün çabasýný ve
zamanýný hattâ insani rahatýný davasý
uðruna harcamaktan çekinmez.
Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Atatürk,
Þiþlideki evinden ayrýlýp Pera
Palastaki Haliçe bakan eski odaya
geçtiði zaman, hastalýðýnýn yanýsýra
üstü baþý yýpranmýþ ve ayakkabýsýnýn
topuklarý ayaklarýný rahatsýz edecek,
acý verecek kadar aþýnmýþ ve delinmiþti.
Buna raðmen gönlünde alevlenen kurtuluþ davasýndan hiç vazgeçmiyordu.
Gerçekte kendini düþman bilen batýlý
milletler, kendini sevmeyen yazarlar
bile onun Asena olduðuna inanýyorlardý. (Asena: Eski Orta Asya Türklerine yol gösterdiðine inanýlan ölümsüz
varlýk, bozkurt)
Buna örnek H.C.Armstrongdur.
Atatürkün ülküsünü ve liderlik vasfýný
kaleme aldýðý eserini Bozkurt adýyla
yayýnlamýþtýr.

Ýkna etme yetenekleri,
toplumsal psikolojik yanlarýyla,
ruhsal, fiziksel
gereksinmeleriyle insaný tanýma
bilgisinden gelmektedir.
Batýda tahsil görüp Ýngiliz Avam
Kamarasýnda Ýngilizlere karþý onlarýn
kanunlarýyla karþý çýkan Mahatma
Gandhide de ayný güçlü iradeye, zorluklara, esarete karþý duran yapýcý

(Baþ tarafý 19. sayfada)

sabýra rastlamak mümkündür. Ýnsanlýk
adýna çalýþan bütün liderlerde ortak
özellikler göze çarpmaktadýr. Her
toplum, her kültür kendi liderlerini
ortaya çýkartýr. Toplum, elzem ihtiyaçlarýna çare olacak insaný yüceltip baþtacý etmekte gecikmez. Zaten lider
olabilecek kapasitedeki kiþi o toplumun insanýdýr. O toplumun acýlarýna
ve deðer yargýlarýna çare olacak fikir
tecrübe ve gayrete sahiptir. Bütün lider
olmuþ insanlarda ilk anda göze çarpan
hattâ insanlarýn onlara baðlanmasýna
neden olan bir ruhsal çekicilik ve çekim
gücü vardýr. Sürü psikolojisi içinde
yaþam gücünü kaybetmiþ donuk bakýþlý, soluk yüzlü insanlara hiç benzemeyen etkileyici bakýþlara sahiptirler.
Hizmet ettikleri toplumun dilini
(lisanýný) çok iyi kullanýrlar. Bunun
yaný sýra insanlarý etkileme, ikna etme
kabiliyetine sahiptirler. Ýkna etme yetenekleri, toplumsal psikolojik yanlarýyla,
ruhsal, fiziksel gereksinmeleriyle insaný tanýma bilgisinden gelmektedir.
Ýnsaný çok iyi tanýr, Hakka riayet
ederler. Ýnsanlar arasýndaki iliþkilerde
de vergenlikte hizmette de hak-hukuk
konusuna önem verir. Sorumluluk
duyduðu insanlara eþitlik ilkesine sadýk
kalarak, gönlündeki hizmet aþkýyla
yaklaþýr.
Lider yapýlý, önder olan insanlarda
doðru bildiklerini yapan, gözünü
budaktan ayýrmayan bir deli cesaret ve
gözüpeklik özelliklerini gözardý etmemek gerekir.
Baþkalarýnýn gönlü kýrýlacak, kar-
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gaþa çýkacak v.b. sebeplerle kararlarýný
uygulamaktan sakýnmazlar... Eðer
kararlarý o toplumun problemlerine
çare ise ne pahasýna olursa olsun yerine
getirecektir.
Onlar, siyasi olmayý en iyi baþaran
insanlardýr. Kamuoyunun nabzýný
tutmayý, yönlendirmeyi, yatýþtýrmayý
çok iyi bilirler.
Duygusallýktan uzak bir tavýr ve
iþbirliði içindedirler. Merhametli ve
sevgi dolu olmalarýna karþýn, akýldýþý
davranmazlar.
Eðer Demokratik lider ise toplumun
yönetimi için sistemlerinin tanýtýmýný
iyi yapabilmek için çalýþmak zorundadýrlar.
Demokratik bir lider her hedefini
demokrasinin kurallarýna uygun bir
zeminde hayata geçirebilir. Demokratik
liderlikte görev süresi uzatýldýðý zaman
diktatörlüðe dönüþmek gibi bir tehlike
mevcuttur. Çünkü insan kalbi baþkalarýnýn zararýna da olsa deðiþmez bir
þekilde, kendi bireysel hak ve
ayrýcalýklarýný savunup geniþletmek
tutkusu ile doludur. Çok beðenilen
kitleleri etkileyen önderler (özellikle
demokratik yöntemler sonucu ortaya
çýkanlar) halk için çalýþmak yerine
tutkularýný gerçekleþtirmek için eyleme
geçebilirler. Toplum yararýna koyulan
sistemler kendi tutkularýnýn sergilendiði
birer nemalanma alanlarýna dönüþerek
büyük ideallerini kaybedebilirler.
Sorumluluk aldýðý toplumu kandýrmaya
ne pahasýna olursa olsun kendi otoritesini güvence altýna almaya çalýþýr.
Buna birçok örnek verebiliriz. Napolyon buna en güzel örneklerden biridir.
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Dünya her zaman insanlarýn özgün
kiþiliðini, özgürlüðünü zorlamadan
kiþilerle kaynaþabilen, duygularýn

Ancak böyle bir lider ne zaman
ortaya çýkar. Nerededir diye
arayýp bulmak için beklemek
yerine her birey, kendi kiþisel
donanýmý ve tecrübesi ile
topluma insanlýða nasýl hizmet
edebilirim diye düþünebilirse...
harekete geçirilmesi için Demoklesin kýlýcý gibi tepede yaþamasýna gerek
olmadan izlenebilen, üstün ahlâk ve
fikir deðerlerini evrensel yasalarla
uyuþturan bir öndere muhtaçtýr.
Ancak böyle bir lider ne zaman ortaya çýkar. Nerededir diye arayýp
bulmak için beklemek yerine her birey, kendi kiþisel donanýmý ve tecrübesi ile topluma insanlýða nasýl hizmet edebilirim diye düþünebilirse, lider
ve önder olarak ortaya çýkacak bir insan en az öyle düþünen fertler kadar
saðduyulu ve hizmete aþýk hakkaniyetle çalýþmaya azmetmiþ, liderler
olmak zorunda kalýrlar.
Bütün bunlar bir yana sayýn Türkan
Saylanýn söylediði her insan her sabah
güne baþlarken: Bugün bu toplum için
bu dünya için BEN DAHA NE
YAPABÝLÝRÝM demeli ve düþünmeli.
Kimbilir öyle düþünen insanlarýn
yaþadýðý toplumda koyun gibi
güdülmek çok kolay olmayacak bir
fantezi olarak kalabilir.
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ÖZGÜVEN
Kendi Deðerini ve
Yeteneklerini Güçlü
Biçimde Duyumsamak
Bu yeterliliðe sahip
olan insanlar;
· Kendinden emin bir
izlenim býrakýrlar, varlýklarýný hissettirirler.
· Beðenilmeyen fikirleri dile getirebilir ve doðru bildikleri yolda her þeyi
göze alabilirler.
· Kararlýdýrlar, belirsizliklere ve baskýlara raðmen saðlýklý kararlara
varabilirler.
Kendisi bunu asla söylemezdi ama, iþ performansý bir cesaret profili
çiziyordu.
Küçük bir Latin Amerika ülkesindeki özel sermayeli bir havayollarý
þirketinin baþýna getirildiðinde, bunun çok çetrefil
bir iþ olduðunu anladý.
Gelirlerdeki düþüþ, eþ dost
kayýrma ve çýkarcýlýk
geleneðinden kaynaklanýyordu: havayollarýnýn

ana satýþ temsilcisi, þirket
sahibinin yakýn arkadaþýydý ve acentasýnýn satýþlarý düþük olsa da, rakiplerine göre çok daha iyi
koþullarý olan bir sözleþmesi vardý. Ülkenin
siyasal açýdan en güçlü
sendikalarýndan birine
mensup olan pilotlar için
hazýrlanmýþ aþýrý derece
cömert sözleþmeler, þirketin en önemli nakit çýkýþýný oluþturuyordu. Aldýklarý ücret sektör standartýnýn çok üstündeydi.
Üstelik, þirket uçaklarýndan ikisi bir tatil yöresine giderken düþmüþ ve
bu olayýn yarattýðý kötü
reklam yüzünden, pazar
paylarý birkaç gün içinde
yüzde 50den yüzde 20ye
düþmüþtü.
Havayollarý þirketinin
yöneticisi, sendikayý karþýsýna almamasý konusunda herkes tarafýndan
uyarýlýyordu. Bunu yapmaya kalkýþanlar arasýnda,
aileleri tehdit edilenler ya
da kendi yaþamlarýný tehlikeye atanlar olmuþtu.

Ama o, kararlý bir þekilde
harekete geçti. Pilotlara,
sözleþmelerini tekrar görüþmeye yanaþmamalarý
halinde þirketin iflas edeceðini ve iþsiz kalacaklarýný söyledi. Pilotlar
onun sözünü dinleyip ek
ücret talep etmeden çalýþma saatlerini artýrdý.
Ardýndan havayollarý
þirketinin sahibine gidip,
bilet acentasýnýn baþýndaki
yakýn arkadaþýnýn ne kadar yetersiz kaldýðýna ve
gerektiði kadar gelir saðlamadýðýna dair ayrýntýlarý
damdan düþercesine anlattý. Ya bu acentayý sepetlersiniz, ya da ben yokum dedi. Þirket sahibi
de onun sözünü dinleyip
arkadaþýnýn sözleþmesini
iptal etti.
Bu yürekli yöneticiyi
iyi tanýyan bir arkadaþýnýn
ifadesiyle, Kendi iþini ve
güvenliðini tehlikeye
atmak pahasýna olsa bile,
insanlarla yüzleþmekten
kaçýnmýyordu.Bu tür
özgüven, üstün performansýn olmazsa olmaz
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gereðidir; ona sahip olmayanlar, zorlu mücadelelere
giriþebilmenin ön koþulu
olan inançtan yoksundur.
Öne atýlmanýn ya da bir
lider olarak müdahale etmenin önkoþulu olan kendinden emin olmak, özgüvenden kaynaklanýr.
Özgüvenden yoksun
olanlar için, her baþarýsýzlýk bir yetersizlik hissini doðrular. Özgüven
eksikliði, çaresizlik, güçsüzlük ve insaný felç eden
bir his olan, kendinden
þüphelenmeyle ortaya
çýkabilir. Öte yandan, aþýrý
özgüven, özellikle kiþi
sosyal becerilerden yoksunsa, kibir gibi gözükebilir. Ayrýca özgüveni
küstahlýkla karýþtýrmamak
gerekir; olumlu bir etki
býrakmak isteniyorsa özgüven gerçeklikle baðdaþmalýdýr. Ýþte bu yüzden,
özbilinç yoksunluðu,
gerçekçi özgüvene engel
oluþturur.
Özgüven kendini güçlü
bir þekilde sergileyerek
varlýðýný hissettirir.
Yüksek derecede özgüvenli insanlar karizmatik
bir kiþilik sergileyerek,
çevrelerindekilere güven
telkin edebilirler. Nitekim,

alt, orta ve üst düzey yöneticiler arasýnda, üstün
performans gösterenleri
ortalama performans
gösterenlerden ayýran þey,
daha yüksek özgüven
düzeyleridir.
Özgüvenli insanlar genelde, kendilerini etkili,
zorlu engelleri göðüsleyebilen, yeni iþlerde ya da
becerilerde ustalaþabilen
biri olarak görürler. Kendilerinin deðiþim yaratan,
insanlarý harekete geçiren
ve önderlik yapabilen kiþiler olduklarýna inanarak,
yetilerinin baþkalarýna
kýyasla çok daha iyi olduðunu hissederler. Böylesi bir içsel güce sahip
olduklarýndan, muhalefet
karþýsýnda geri adým atmadan, kararlarýnýn ve
eylemlerinin haklýlýðýný
daha iyi kanýtlayabilirler.
Örneðin, kiþinin zor
bir karara varmasý, ya da
karþýt fikirlere, anlaþmazlýklara, hattâ yetkiye sahip
olanlarýn açýk vetosuna
karþýn inandýðý yolu izlemesi için gereken gücü
verir. Özgüvenli insanlar,
kibirli ya da savunmacý
olmaksýzýn kararlý davranýr ve kararlarýndan
vazgeçmezler.
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Yetenekli Olmak Ve
Buna Ýnanmak
Dokuz on yaþlarýndayken, yaz mevsimi boyunca çimen biçerek para
kazanmak istediðime
karar verdim. Kendime bir
çim makinesi edindim,
annemle babamý benzin
masraflarýný ödemeye ikna ettim, hattâ el ilanlarýný bile bastýrdým. Ama
sýra kapý kapý dolaþýp iþ
baðlamaya geldiðinde, tek
bir eve bile yaklaþacak
güveni kendimde bulamadým. Birkaç sene yöneticilik yaptýktan sonra bir
Ýþletme Yüksek Lisans
Programýna baþlayarak,
eðitim yaþamýna geri
dönen bir öðrencinin, özgüvenini artýrmaya karar
veriþ sebeplerini açýklamak için anlattýðý dokunaklý bir anýdýr bu. Þimdi
bile, bir yetiþkin olarak
kendisi hakkýnda þunlarý
söylüyor: Yapmakta en
çok zorlandýðým þeylerden
biri, ister telefonda ister
yüz yüze olsun, beni ilgilendiren fýrsatlar hakkýnda
görüþmek amacýyla bir
baþkasýna yaklaþmaktýr;
özgüvenden yoksunum.
Bu hikâye mutlu bir bi-
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çimde sona eriyor: O,
daha iddialý olmak için
birkaç ay süresince sistematik biçimde çaba harcadýktan sonra, özgüvenini artýrdý. Bazý insanlar
doðuþtan kendinden emin
bir kiþiliðe sahipmiþ gibi
görünürken, utangaç ve
çekingen olanlar bile
kendilerini eðiterek daha
atýlgan hale gelebilirler.
Özgüvenle yakýn iliþkisi olan bir baþka yeterlilik de, psikologlarýn
kendine inanma diye
adlandýrdýðý, kiþinin kendi
performans kapasitesi
hakkýndaki olumlu yargýsýdýr. Bu, sahip olduðumuz gerçek becerilerle
ayný þey deðildir, bu
becerilerle yapabileceðimize dair inancýmýzdýr.
Beceri tek baþýna üstün
performansý garanti etmeye yetmez; becerilerimizi
en iyi biçimde kullanabilmemiz için, onlara inanmamýz gerekir.
Kendini tanýma ile
özgüven arasýnda sýký bir
bað vardýr. Herbirimiz,
kendi eðilimlerimizden,
yetilerimizden ve eksikliklerimizden oluþan içsel
bir haritaya sahibiz. Örneðin, kendisini kiþisel
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toplum iliþkilerinde becerikli biri olarak gören,
bir iþ mülâkatýný ya da
satýþ görüþmesini ustalýkla
halleden genç bir adam,
özel hayatýnda, bir partiye
gittiðinde ya da bir kadýnla çýktýðýnda, kendini
utangaç hissediyordu. Demek ki, kendine inanma
duyumuz, faaliyet alanýmýza göre deðiþmektedir.
Yetilerine inanan kiþilerin iþlerinde daha baþarýlý olmalarýnýn nedeni,
kýsmen bu inancýn daha
fazla ve daha uzun süre
çalýþmak ve zorluklara
göðüs germek için bir gerekçe oluþturmasýdýr. Baþarýsýzlýða uðramaktan
korktuðumuz durum ya da
alanlardan genelde kaçýnmaya çalýþýrýz; bir iþte baþarýya ulaþmak için gereken yetilere sahip olsak
bile, bu iþin zorluklarýnýn
üstesinden gelebileceðimiz inancýndan yoksunsak, kendimizi yenilgiye
mahkûm edecek biçimde
hareket etmeye baþlayabiliriz. Ben bunu yapamam düþüncesi kiþiyi
engeller.
Özgüvenden yoksun
elemanlarda rastlanan daha yaygýn özelliklerden

biri, kiþiyi felce uðratan
beceriksiz görünme korkusudur. Bir diðeri ise,
baþlarý sýkýþtýðýnda, kendi
görüþ ve yargýlarýndan,
hattâ iyi fikirlerinden bile
çok kolay vazgeçebilmeleridir. Ayrýca, özellikle
baský altýndayken kronik
kararsýzlýk göstermek, en
ufak bir riskten ürküp
kaçmak ve deðerli fikirleri
dile getirmeyi baþaramamak da bu kiþilerin özellikleri arasýndadýr.
AT&T yöneticileri
üzerinde onca yýllar sürdürülen bir incelemede
görüldüðü gibi, kiþinin
kariyerinin ilk dönemlerinde ortaya koyduðu
özgüven, yýllar sonra daha
yüksek düzeylerdeki yöneticilik yaþamýnda alacaðý terfilerin ve göstereceði baþarýnýn habercisiydi. Ayrýca, yüksek
IQya sahip binden fazla
erkek ve kadýnýn çocukluktan emekliliðe kadar
gözlendiði, altmýþ yýl
süren bir incelemede, çocukluk yýllarýnda özgüvenleri en fazla olanlar,
meslek hayatlarýnda
ilerlerken de en baþarýlý
olanlar arasýnda yer
aldýlar.

