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Sevgili Dostlar
Bir gazetenin TV eleþtirmeni belgesel ve genel kültürle ilgili programlarýn
reyting alamadýðýndan yakýnýyor. Gerçekten de bu tarz yayýnlarý keyifle
izleyenlerin sayýsý o denli az ki. Buna karþýn sulu esprilerin yapýldýðý ve
stüdyodaki misafirlerle evde oturanlarý göbek dansýnda birleþtiren programlar
hayli prim yapýyor. Programlarýn bu denli seviyesizleþmesi bir yana haber
programlarýndaki iç karartýcý, bunaltýcý ve seyredenleri kendi hayatlarý ve hattâ
ülkelerinin geleceði ile ilgili karamsarlýða sürükleyen haberler verilmesi kaliteyi
iyice düþürüyor. Hele bazý kanallarda haber aralarýnda sýkýþtýrýlan reklamlar,
depresif insanlarýn üzerlerine serpiþtirilen su damlalarý gibi görev yapýyorlar.
Ülkemiz tezatlar ülkesi olmaya devam ediyor. Haberler kanalýyla aldýðý
bilgilerin karamsarlýðýndan mý yoksa gerçekten neþeli olduklarý için mi göbek
attýklarý belli olmayan insanlarýmýz tam bir gaflet uykusu içinde. Milyarlarca
para harcanarak hazýrlanan güzelim belgesel filmler ve genel kültürle ilgili
programlarý seyrederken neden sýkýlýyorlar acaba? Örneðin, böcekler dünyasýna
yapýlan seyahatler, mikro kozmosu önümüze sererken ya da Kamçatka
yarýmadasýnda yaþayan insanlarýn yaþayýþ tarzlarý ve gelenekleri farklý kültürleri
evimize getirirken ve farkýndalýðýmýzý arttýrabilecekken, bundan neden zevk
almýyorlar?
"Gidemediðim yer zaten benim deðildir" ya da "benim dýþýmdaki dünyalardan
bana ne fayda olacak" zihniyeti de bir nevi sevinçsizliðin, mutsuzluðun ve
þükürsüzlüðün ifadesi deðil midir? Hayýrlý merak içinde olmasý gerekirken
kendisine faydasý olmayacak þeyleri fazlasýyla merak edip, TV kanallarýnýn
kurduðu özel evlerin içindeki kavgalarý, hýr gürleri ve dedikodularý izlemeye
devam etmek insanýmýzý geliþtirmeyecek tam tersine dumura uðratacaktýr.
Teknolojide, geliþmiþlikte, okur-yazarlýk oranýnda, üniversitelerindeki
hocalarýn sunduklarý bilimsel makalelerin sayýsýnda, literatüre, týbba, toplum
bilincine ve insanlarýn refahýna yaptýklarý katkýlarla bizden daha homojen hale
gelmiþ toplumlarda da genel bir yozlaþma olmasýna raðmen, TV kanallarýndaki
bu tarz görüntüler en ön sýraya yerleþmemekte, halkýn gündemine oturmamaktadýr.
Yapýlacak ciddi çalýþmalarla halkýn farkýndalýk seviyesinin yükseltilememesi
halinde korkarýz ki insanlarýmýz karamsarlýk ve seviyesiz eðlenceler arasýnda
gidip gelmeye mahkum olacaklardýr.
En Derin Sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Sevgiyi Öðrenmek
Gerekiyor
Dr. Refet Kayserilioðlu

ÞEYH VE MÜRÝDÝ
Vaktiyle sevgide ve manevi bilgilerde ileri gitmiþ, gönlü arýnmýþ, nur
yüzlü bir þeyh vardý. O, gönül kapýlarýný
Yaratan'a ve tüm varlýklara açmýþ,
herkesin hayrýný dileyen deðerli bir kiþi
idi. Ýnsanlarýn önünde küçülmesini

bilen, her zaman hizmete hazýr,
bakanlara huzur ve güven veren bir
hayýrlý insan idi. Bazýsý onun ermiþ bir
kiþi olduðunu da söylerdi. Onun
müritleri (gönül yolu öðrencileri) çoktu.
O n u n y o l u n d a g i d e n l e r, o n u n
uyarýlarýna ve öðütlerine uyanlar daima
kazançlý çýkarlardý. Onun yüzünden
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tatlý bir tebessüm hiç eksik olmazdý.
Ve o, büyük bir saygý ve sevgi çemberiyle kuþatýlmýþtý.
Bir gün þeyhi hayranlýkla izleyen
ve ona gýpta eden, müritlerinin de nasýl
hýzla düzeldiklerini, iyi, doðru ve seven
kiþiler olduklarýný gözleyen bir adam,
þeyhe mürit olmak istedi. Varýp þeyhin
yanýna el öptü, diz çöktü: "Beni de müritlerinin arasýna alýr mýsýn þeyhim?"
dedi. Þeyh:
"Benim müridim olabilmek için
öncelikle beni çok seveceksin, her
þeyden çok seveceksin" dedi. "Bunu
yapabilirsen, benim müridim olabilirsin" Mürit adayý tereddütsüz:
"Yaparým" dedi. "Öyleyse" dedi þeyh
efendi, "Git bir hafta süreyle hep beni
düþün, hep beni sev ve beni her þeyden
çok sevmeye çalýþ."
Bir hafta sonra mürit adayý þeyhin
yanýna vardý, boynunu bükerek: "Ne
yaptýmsa sizi her þeyden çok sevemiyorum. Aklýma türlü türlü kuþkular,
vesveseler geliyor." dedi. Þeyh bilgili
ve tecrübeliydi; biliyordu ki, gönül
kapýlarý sevgiye açýlmamýþsa, gönül
kuþkuyla, kuruntuyla, vesveseyle
dolardý. "Oðlum" dedi, mürit adayýna,
"Senin bu dünyada en çok sevdiðin
nedir?" "Efendim benim bir düvem
var, ben onu çok severim" dedi aday.
"Öyleyse" dedi þeyh. "Git sen bir ay
süreyle o düveni (l) daha çok sev."
Mürit adayý, bir ay süreyle düvesini daha çok sevmeye çalýþtý. Onun temizliðiyle, içmesiyle, yemesiyle,
ahýrýyla yakýndan ilgilendi. Onu okþadý,
sevdi, kaþaðýladý, onunla insan gibi
konuþtu, her yerini ve her hareketini
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ayrý ayrý inceledi. Onda daha önce görmediði güzellikleri, farketmediði
özellikleri bulmaya baþladý. Ve her yerini ayrý ayrý sevmeye, ondan uzakken
de onu düþünmeye baþladý. "Gözleri
de ne güzelmiþ, sürmeliymiþ, burnunun
ucunda ne biçimli bir beyazlýk varmýþ,
ya ayak topuklarýndaki beyazlýklar ne
düzenliymiþ, ne hoþmuþ!.." Aklý ve
gönlü artýk hep düvesiyle meþguldü,
ondan baþka bir þey düþünemiyordu.
Bir ay sonra, düvesine karþý gönlündeki sevgi kat kat artmýþ olarak
þeyhin huzuruna vardý. "Efendim" dedi,
"Ben bu düveyi çok sever oldum. Gece
gündüz onu düþünüyorum. Bu hayvana
aþýk oldum sanki." Þeyh ondaki iyi
geliþmeyi görmüþ, daha da ileri gitmesini dileyerek demiþti ki: "Oðlum
sen git düveni bir ay daha sev, daha da
çok sevmeye çalýþ!.." Mürit adayýnýn
gönül kapýlarý sevgiye açýlmaya ve o,
sevmeyi öðrenmeye baþlamýþtý. O bu
noktada duramayacaktý. Þeyh de onun
daha ileri gitmesini istiyordu. Gönül
kapýlarý sevgiye tam açýlýnca, herkesi
ve her varlýðý sevmesi zor olmayacaktý.
Gönül yolunda da, manevi yolda da
ancak sevgiyle ilerlenebilirdi. Bu
sebeple müritlerinin sevmede ileri
gitmelerini, bunun için de Yaratan'ýn
varettiði her canlýya saygýlý olmalarýný,
herkesin önünde küçülmelerini isterdi.
Çünkü nefsin arýnmasý için, yani her
çeþit aþýrýlýktan, gururdan, benlikten
kurtulmasý için insanýn her þeye saygý,
her þeye sevgi duymasý ve tevazu içinde
(küçülebilme içinde) olmasý þarttý.
Þeyh biliyordu ki, seven göz kusur
aramaz, iyilikleri ve güzellikleri görür,
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eksikleri ve hatalarý gidermek için de
yardýmcý olur. insan sevgide ve saygýda
ileri gittikçe, iyilikler, deðerler, üstünlükler daha iyi görülür ve daha çok
geliþtirilir, hatalar ve eksikler de daha
kolay düzeltilebilir. Seven gönül, sevdiðinin her baþarýsýna ve her iyi haline
sevinir, sevdiðinin yükselmesi onu mutlu eder. Keza sevdiðinin her kötü haline
ve baþarýsýzlýðýna çok üzülür. Çünkü
sevdiðiyle kendini bir görmekte, onun
her iyi halini, baþarýsýný veya her kötü
halini biraz da kendisinin saymaktadýr. Ýþte þeyh müritlerinin böyle gönülden sevenlerden olmasýný diliyordu.

Artýk mürit, dergâha
devam etmeye, þeyhi
yakýndan tanýmaya
baþlamýþtý. Gönlü
sevgiyle yaþamaya ve
sevgide yaþamaya
alýþtýðý için þeyhi de hýzla
sevmekte zorluk
çekmedi.
Ýkinci ayýn sonunda, mürit adayý,
düvesine tam aþýk hale gelmiþ olarak
þeyhin yanýna vardý. "Efendim" dedi
"Ben bu düveyi deli gibi sevmeye baþladým. Onun yanýndan ayrýlamýyorum.
Aklým ve gönlüm hep onunla meþgul,
hep ona bir þeyler vermek, onun için
bir þeyler yapmak istiyorum. Geceleri

bile ondan ayrý kalmaya gönlüm razý
olmuyor. Yatak odama aldým, yanýmda
yatýrýyorum." Þeyh, mürit adayýnýn
sevmeyi öðrendiðini, onun sevgisinin
yeterli olgunluða ulaþtýðýný görmüþtü.
Ona dedi ki: "Oðlum, þimdi beni düven
olarak düþünmeye, düven gibi sevmeye
çalýþ. Benim meclisimde bulun, beni
yakýndan taný. Bende beðendiðin yönleri hep hatýrla, hep düþün. Beðenmediðin yönlerim varsa, onlarýn da
sebebini araþtýr. Bulamazsan bana sor.
Düzeltebileceðine inandýðýn bir eksiðimi görürsen beni saygýyla uyar!
Saygýda asla kusur etme. Çünkü saygý
sevginin gýdasýdýr. Beni kendinden ve
çok sevdiðin düvenden ayrý görme,
onunla bir tut!.."
Artýk mürit, dergâha devam etmeye,
þeyhi yakýndan tanýmaya baþlamýþtý.
Gönlü sevgiyle yaþamaya ve sevgide
yaþamaya alýþtýðý için þeyhi de hýzla
sevmekte zorluk çekmedi. Zamanla
ona ters gelen hallerin anlamýný ve
gereðini gördü. Anlamadýðý yönleri de
açýkça sordu, cevabýný aldý. Gönlü
þeyhe olan sevgiyle doldukça diðer
mürit kardeþlerini de sevmesi kolay
oldu. Hattâ þeyhi seven herkesi de
seviyordu artýk.
Çünkü onun gönül kapýlarý açýlmýþ,
sevgiler onun gönlüne rahatça girer,
çýkar olmuþtu. O sevginin tadýný aldýðý
için herkesi kolayca sevebiliyordu.
Sevdiði, saygý duyduðu kimselerden,
bu arada þeyhinden ve mürit kardeþlerinden gönlünü ýsýtan, onu mutlu eden
sevgiler akýyordu bol bol. Ayrýca kendi
deðerini görmüþ, seven, sevilen bir
insan olduðunun bilincine varmýþ,
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Sevginin içtenliðinin
artýrýlmasý,
düþüncelerin,
duygularýn ve tüm
davranýþlarýn,
dikkatlerin ve
ilgilerin sevilecek
kiþilere veya þeylere
yönlendirilmesiyle
gerçekleþebilir

kolayca herkesin hizmetine koþtuðunu
görerek kendisini beðenmeye ve çok
sevmeye baþlamýþtý. Bulunduðu ortam
(dergâh) kula hizmet ederek, kulu
severek ve gönlü arýtarak Hakka varma
yeriydi. Her an kendini Hakla bir
hissetmeye, O'nu gönlünde duymaya
da baþlamýþtý. Demek ki, her þeyin baþý
gönül kapýlarýný sevgiye açabilmekti,
sevmeyi, sevilmeyi, sevdirmeyi
öðrenebilmekti...
SEVGÝYE ULAÞMAK
Sevgiye ulaþmak için, sevgiyi
istemek gerekir. Sevgiyi istemek için,
sevgiyi tanýmak gerekir. Sevgiyi tanýmak için de sevgiyi tatmak gerekir.
Sevginin tadýný bir kere alan, onu tanýmaya ve sonra istemeye baþlar. Sevgi
bir alýþveriþ olduðu zaman, gerçek
deðeri ile ve gerçek güzellikleriyle
ortaya çýkar. Yalnýz alan, yalnýz her-
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kesten sevgi görmek isteyen, ama
kimseye sevgi veremeyen kiþiler sevgi
alýþveriþi, sevgi dolaþýmý içinde deðildirler. Onun için çevreden en büyük
sevgileri de alsalar, veremedikleri için
gönülleri tam ýsýnamaz ve gönül kapýlarý tam açýlamaz. Sevilmek hoþlarýna
gider, ama gönüllerinde yalnýzdýrlar.
Gönülleri verilenin tümünü alamamakta, birçoðu dýþarýda kalmaktadýr.
"Vermeden alýnmaz" sözünün bir
anlamý da budur iþte. Veren, tohum
eken mahsulünü biçer, emeðinin
karþýlýðýný alýr, bu birinci anlamdýr.
Ýkinci anlam da þudur: Verdikçe alma
kapýlarý daha çok açýlýyor. Veriþ arttýkça
alýþ da çoðalýyor. Bu gerçek her þey
için böyledir ama, sevgi ve bilgi için
daha çok böyledir. Onun için, "Bilgi
verilirken, öðretilirken öðrenilir" denir.
Sevgi de verildikçe daha çok alýnýr.
Seven, sevgisinin içtenliði nispetinde
sevilmeye baþlar. Sevginin içtenliðinin
artýrýlmasý, düþüncelerin, duygularýn
ve tüm davranýþlarýn, dikkatlerin ve
ilgilerin sevilecek kiþilere veya þeylere
yönlendirilmesiyle gerçekleþebilir.
Oysa insanlar, daha çok aldýklarýyla
ve alacaklarýyla meþgul oluyorlar.
Alabildiklerine biraz seviniyorlar, ama
alamadýklarýna ve kaybettiklerine daha
çok üzülüyorlar. Vermeyi hiç düþünmüyorlar. Oysa vermek, isteyerek gönülden vermek, bencillik duvarlarýný yýkmaya baþlamak demektir. Ýnsan vermeye baþladýkça bencillikten kurtulmakta, gönül kapýlarýný insanlara ve
sevgiye daha çok açmaktadýr. Bir þeyler
vermek, sevgi vermeye eþlik eder çoðu kez. Ýnsan bir þeyler vermeye
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baþladýkça, verdiði kiþileri sevmeye
baþlar. Sevgisi arttýkça da vermesi
çoðalýr insanýn. Bu gerçeði, öðretmen
- öðrenci iliþkilerinde veya anata (anne
baba), evlât iliþkilerinde görmek mümkündür. Öðretmen öðrencilerine bilgileri verdikçe ve öðrencilerin de o bilgileri
aldýklarýný gördükçe, öðrencilerine
sevgisi artar. Sevgisi arttýkça, onlara
daha çok bilgi vermek için yanýp
tutuþmaya baþlar. Ayný þekilde anata
evlâtlarýna doðduðu andan itibaren
sürekli tüm ihtiyaçlarýný vermektedirler.
Verdikleriyle çocuklarýnýn büyüdüðünü, geliþtiðini, saðlýklý, iyi, terbiyeli,
çalýþkan olduklarýný gördükçe de
çocuklarýna sevgileri, saygýlarý daha
çok artar. Sevgileri, saygýlarý arttýkça
da çocuklarýna daha çok vermek, daha
çok hizmet etmek, daha çok ilgilenmek,
onlarýn sorumluluklarýný daha çok
üstlenmek isterler.
Ýþte benciller, yalnýz kendi çýkarýný
düþünen egoist kiþiler, veremedikleri
için sevemezler. Yalnýz almayý, yalnýz
kazanmayý düþünenlerin gerçek sevgiyi
tanýmalarý, bulmalarý ve yaþamalarý
çok zordur. Çünkü onlar için, karþýlýksýz vermek sömürülmektir, kullanýlmaktýr, dolayýsýyla enayiliktir. Onlar
ise, akýllarýnca hiç enayi (!) olmadýklarýna göre karþýlýksýz ve gönülden
veremezler. O sebeple de gerçek sevgiyi hiç bulamazlar. Sevgiyi aldatmaca
aracý gibi görmeleri ve aldatmaca aracý
gibi kullanmaya çalýþmalarý da bu
sebeptendir. Ama onlar gönül züðürtlüðünden, gönüllerindeki yalnýzlýk
hapishanesinden hiç kurtulamazlar.
Büyük servetleri de olsa, etraflarýnda

birçok kiþi de bulunsa, ünlü de olsalar,
bir yüksek mevkide de olsalar yalnýzlýktan, mutsuzluktan kurtulamazlar.
Çünkü onlarýn gönül kapýlarý sevgi
alýþveriþine kapalýdýr.
Sevgi deyince çok kiþinin ilk aklýna
gelen sevilmek oluyor. Sevgi alýþveriþini düþünen, hele sevmek için gönlünü çalýþtýrmayý düþünen az oluyor. Sevilmek elbette hoþa giden, memnun
eden, vücudu ve gönlü besleyen bir
enerjiyi almaktýr, elbette güzeldir. Ama
pasif bir iþtir, sadece bir alýþtýr, gönlü
fazla çalýþtýrmayan bir iþlemdir. Yalnýzca alan, almayý düþünen, vermeye,
hizmete, ilgiye yönelmeyen kiþinin
sevgiden kazanacaklarý sýnýrlýdýr. Daha
çok almak, sevgiden daha çok yarar-

Ýnsan vermeye
baþladýkça
bencillikten
kurtulmakta,
gönül kapýlarýný
insanlara ve
sevgiye daha çok
açmaktadýr.
Bir þeyler vermek,
sevgi vermeye eþlik
eder çoðu kez.
lanmak, daha çok vermeyle, daha çok
sevmeyle mümkün olabilir ancak.
Sevginin büyüðünü almanýn, ancak
sevgi vermeyle ve sevgi dolaþýmýný
baþlatmayla mümkün olabileceðini
bilmeyenler, kendilerini sevdirmek için
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dýþ deðerlerini artýrmaya çalýþýrlar.
Zengin olmaya, güzel görünmeye, kibar
görünmeye, bir mevkie ulaþmaya, bir
üne kavuþmaya çalýþýrlar. Dýþ deðerler
elbette gereklidir, ama onlar insanlarýn yalnýzca dikkatlerini ve ilgilerini
çekmeye yarar. Gönüllere girebilmek
için, o ilgi ve dikkat çekiþten sonra onlarla ilgilenmek, hizmet etmek, insanlara ihtiyaçlarýný vermek, insanlarýn
sorumluluðunu yüklenmek gerekiyor,
iþte o zaman, hem onlar seviyor o
kiþiyi, hem de bunlarý yapan kiþi,
herkesi artan bir sevgiyle sevmeye
baþlýyor. Bu bahsettiklerim, büyük
gönül kanunlarýdýr, büyük sevgi
kanunlarýdýr. Bunlara uyanlar, o
kanunlarý uygulayanlar gittikçe daha
mutlu olurlar, gittikçe yükselirler,
kiþilikleri gittikçe geliþir, Yaratan'a da
gittikçe daha çok yaklaþýrlar.
SEVGÝYÝ
ÖÐRENMEK ÝÇÝN
Sevgi mutlaka öðrenilmesi gereken
çok önemli bir eylemdir. Sevmeyi ve
sevdirmeyi öðrenmek, kiþinin kendi
özünü bulmasý ve özünü geliþtirmeye
baþlamasýdýr çünkü.
Sevgiyi öðrenmek için, yani sevgi
yaþamýna girmek için, bunun insana
kazandýracaklarýný bilmek gerekir.
Sevginin kazandýrdýklarý bahsinde
bunlarý tek tek anlatmýþtýk. Gerçekten
sürekli bir mutluluða ancak sevgi
alýþveriþi içinde olan, yani seven ve
sevilen kimseler ulaþabilmektedir.
Ýnsan kiþiliðini sevgi alýþveriþi içinde
bulabilir ve yalnýzlýktan da öyle
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kurtulabilir. Sevgi yaþatan, canlandýran
ve güçlü kýlan bir enerjidir. Sevenler,
gerçek sevenler yaþlansalar da ihtiyarlamazlar. Çünkü sevgi yýpranmalarý

Gönlünde sevgi ocaðýný
yakan kiþi, hem
çevresini aydýnlatýr ve
çevresini ýsýtýr, hem de
kendi gönlü ýsýnýr ve
aydýnlanýr. Gerçek
sevmeyen, iþlerini
sevgiyle yapmayan bir
insan yenilikleri
bulamaz, aklý da iyi
çalýþamaz. Gönül
olmazsa akýl çalýþmaz.
önler ve yenilenmelerini hýzlandýrýr.
Gönlünde sevgi ocaðýný yakan kiþi,
hem çevresini aydýnlatýr ve çevresini
ýsýtýr, hem de kendi gönlü ýsýnýr ve
aydýnlanýr. Gerçek sevmeyen, iþlerini
sevgiyle yapmayan bir insan yenilikleri
bulamaz, aklý da iyi çalýþamaz. Gönül
olmazsa akýl çalýþmaz. Sevgi, gerçek
sevgi, kadýn erkek arasýndaki uyumu
ve insanlar arasýndaki birliði, bütünlüðü de saðlar. Gerçekten sevgisiz yaþanamaz. Bir an sevgisiz kaldýðýný, hiç
kimse tarafýndan sevilmediðini ve
kimseyi de sevemediðini düþünmek
bile insana en büyük iþkence gibi gelir.
Sevgi insaný yöneten ve hattâ kâinatý
yöneten güç olduðuna göre, elbette
hayatýn en önemli ve en deðerli þeyidir.
Öyleyse sevmeyi ve sevdirmeyi öðrenmemiz çok gereklidir. Özümüzde,
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ruhumuzda ve maddenin de aslýnda
Yaratan'ýn sevgisi bulunduðuna göre,
sevgi alýþveriþiyle özümüz geliþiyor,
tüm canlýlarla, hatta tüm cansýzlarla
alýþveriþe ve bütünlenmeye gidiyoruz.

Ýnsan,
bir deðer
olduðunu, Yaratan'ýn
sevgisinden
varolduðunu ve
kutsal bir varlýk
olduðunu bilirse
ve kendini sevmeye
baþlarsa, baþkalarýný
sevmesi kolaylaþýr.
Elbette Yaratan'a da ancak sevgi ile,
bilgi ile, arýndýrdýðýmýz ve yükselttiðimiz ruhumuzla varabiliriz.
Sevmeyi ve sevdirmeyi öðrenmek
için gerekli düþünce ve davranýþlarý
baþtan beri söyledik. Onlarý madde
madde özetlememizde yarar olacaktýr.
Böylece sevgiyi öðrenme konusunu
topluca hatýrlamýþ olacaðýz.
1- Sevgi alýþveriþini iyi baþarmak,
sevmeyi ve sevdirmeyi iyice öðrenmek
için ilk þart, insanýn kendi deðerini
bilmesidir. Ýnsan, bir deðer olduðunu,
Yaratan'ýn sevgisinden varolduðunu ve
kutsal bir varlýk olduðunu bilirse ve
kendini sevmeye baþlarsa, baþkalarýný
sevmesi kolaylaþýr. Öyleyse herkesin
kendi deðerini bilmesi, kendisi ile
ilgilenmesi, kendisini kötülememesi,

aksine saygý duymasý, övmesi, kendine
özen göstermesi gerekmektedir. Kendi
deðerlerini bilen, kendisine saygý duyan, giyimine, temizliðine, konuþmalarýna, tavýr ve hareketlerine dikkat eden,
özen gösteren kiþi, baþkalarýna sunacaðý
kendi güzelliklerini ortaya çýkarmaya
baþlamýþ demektir.
2- Baþkalarýný sevmek için de onlara deðer vermeye onlardaki deðerleri
bulmaya, görmeye ve söylemeye baþlamak gerekir. Ýnsanlar genellikle baþkalarýný kötüleyerek, küçülterek, eleþtirerek ve çekiþtirerek (gýybet ederek)
kendilerine deðer kazandýracaklarýný
sanýrlar. Onun için baþkalarýný beðenmek ve hele övmek çok zor gelir. Övenler de bunu içtenlikle yapamazlar. Oysa
sevme iþini baþarý ile uygulayabilmek
için baþkalarýnýn deðerlerini iyi bir þekilde görmek ve onlarý içtenlikle belirtmek ve övmek gerekir.
3- Yalnýz belirtmek ve övmek de
deðil, kendi kendinize o deðerleri sürekli düþünerek, o kiþiye önce düþüncelerle, sonra gönülde duyulacak sýcak
duygularla içinizde yakýn olmalýsýnýz.
4- Sonra, o deðer verdiðiniz kiþiye
yapacaðýnýz hizmetlere, göstereceðiniz
ilgiye, onun için alacaðýnýz sorumluluða ve ona yapacaðýnýz iyiliklere sýra
gelir. Bunlarý bir karþýlýk almak için,
kârlý bir yatýrým için deðil, sevginizin
gereði olarak yapacaksýnýz. Böyle
yaptýkça, hem ona olan sevginiz artacak, hem de onun gönlünü coþturmaya, onun da size olan sevgisini artýrmaya baþlayacaksýnýz. Ýkinizin sevgiyle
gönül birliðine varmanýz, karþýlýksýz
sevmenin örneði olmanýz, hem baþka-
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larýný da ayný tarzda sevmeye baþlamanýzý kolaylaþtýracak, hem de baþkalarýna örnek olmanýza, onlarýn da gönüllerini tutuþturmanýza yol açacaktýr.
5- Saygýya dayalý köklü bir sevgi,
insanlarý yücelten ve geliþtiren bir etken
olduðu için o sevgide, yükselmenin
diðer dört basamaðýnýn da bulunmasý
gereklidir. Yani o sevginin içinde iyilik
olmalýdýr, doðruluk olmalýdýr, çalýþma,
hizmet, gayret olmalýdýr. O sevginin
içinde bilgi olmalýdýr. Yükselmenin
Merdiveni beþ basamaklý idi: Ýyilik,
doðruluk, çalýþma, bilgi ve sevgi. "Sevgideki bilgi ne olacak?" diye sorabilirsiniz. Genel olarak bilgileriniz ve
tecrübeleriniz arttýkça sevdiðinize vereceklerinizin, yapacaðýnýz yardýmlarýn,
uyarýlarýn miktarý artar, kalitesi, deðeri
ve ona yararý yükselir. Ayrýca sevginizi,
yardým ve hizmetlerinizi onu baskýda
tutmadan, onun kiþiliðini ezmeden, geliþmesini ve kendine güvenini yavaþlatmadan yapmanýn bilgisini, tekniðini
öðrenirsiniz. Öyle anatalar vardýr ki,
aþýrý ve bilgisiz sevgileriyle evlatlarýný
adeta esir alýrlar, onlarýn kendilerine
güven kazanmalarýna, kiþiliklerini
bulmalarýna ve geliþmelerine imkân
býrakmazlar.
6- Sevmeyi ve sevdirmeyi öðrenmenin ve uygulamanýn insana kazandýracaklarý þeyler her çeþit maddi
deðerin çok üstündedir. Onun için
sevgiyi uygularken ve öðrenirken
kaybettiðiniz maddi deðerlerle kafanýz
fazla meþgul olmamalýdýr. Meþgul
olursa, gerçek sevgiye ulaþmanýz çok
zor olur. Ýnsan dünyada kazancý, maddi
deðerleri, þöhreti ve mevkii niçin ister?
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Yaþamýný devam ettirecek miktardan
fazlasý, yalnýzca toplum içinde saygýnlýðýný saðlamak için, yani sevilmek
ve beðenilmek için deðil mi? Öyleyse
sevilmenin ve beðenilmenin esas yolu
olan sevme ve sevdirme eylemini
uygulamak için bazý fedakârlýklara
katlanmak gerekmez mi? Ayrýca sevme
ve sevdirme yolunda yürüyen insan
kiþiliðini bulmakta, gönül kapýlarýný
açmakta, mutluluklarýn en yücesine
doðru kanat çýrpmaktadýr. Böyle bir
sonuç büyük fedakârlýklara deðmez
mi? Hele sevgide ileri gidince tüm
canlýlarla ve Yaratan'la bir gönül birliðine, öyle büyük bir yüceliðe ve
büyük güçlere ulaþtýðýna göre insan,

Öyle anatalar
vardýr ki, aþýrý ve
bilgisiz sevgileriyle
evlatlarýný adeta esir
alýrlar, onlarýn
kendilerine güven
kazanmalarýna,
kiþiliklerini
bulmalarýna ve
geliþmelerine imkân
býrakmazlar.
böyle büyük bir sonuç için her þeyinifeda etmez mi? Zaten bir gün ister
istemez her þeyi dünyada býrakýp
gitmiyor muyuz? Önemli olan dünyada
beden için sade, ruh için coþkulu ve
yüce bir hayat yaþayabilmektir.
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7- Ýnsana engel olan korkudur. Aç
kalma, yoksulluða düþme, periþan
olma, her þeyini kaybetme korkusu,

Zaten bir gün ister
istemez her þeyi
dünyada býrakýp
gitmiyor muyuz?
Önemli olan dünyada
beden için sade, ruh
için coþkulu ve yüce
bir hayat
yaþayabilmektir.
þerefini, þanýný, iþini, eþini kaybetme
korkusu gönül kapýlarýný rahatça
açmaya engel oluyor. Sevginin gereði
olan vermeyi, hizmeti, fedakârlýðý,
ilgiyi, övmeyi, baþkalarýnýn deðerlerini
görüp göstermeyi rahatça yapamamasý
insanlarýn, bu korkularýndan kaynaklanýyor. Baþkasýna verirse kendisine
bir þey kalmayacak, baþkalarýný överek
yüceltirse, kendisi alçalacak sanýyor
insan. Oysa tamamen tersi oluyor.
Verdikçe aldýklarý çoðalýyor, baþkalarýný
yücelttikçe kendisi de yüceliyor. "Veren
el boþ kalmaz" diye bir atasözümüz
var, doðrudur. Vermekten, insanlara
hizmetten, baþkalarýný övmekten,
yüceltmekten geri durmamak lâzýmdýr.
Ýþte bu tutum hem insaný yüceltiyor,
hem sevindiriyor, hem de kendi gönül
kapýlarýnýn herkese kolayca açýlmasýný
saðlýyor.

8- Sevme ve sevdirme uygulamasýnda baþarýlý olmak için, bir de peþin
yargýlardan uzak durmak, kusur
aramamak, insanlar için söylenen her
dedikoduya, her kötü söze hemen
inanmamak gerekiyor. Ýnsanlarýn zayýf
noktalarý ve eksikleridir bu. Baþkalarý
için söylenen iyi sözlere inanmak
istemezler, ama kötü sözlere hemen
inanýrlar. Oysa insanlarý gerçekten
sevebilmek için, bunun tam tersini
yapmak gerekir. Kötülemek, kötüleyici
dedikodulara, iftiralara çabuk inanmak,
peþin suçlamalarý hiç düþünmeden,
araþtýrmadan kabul etmek, sevmeyi
zorlaþtýrýr. Çünkü herkes iyi, deðerli
ve üstün kiþileri sevmek ister.
Ama biliyoruz ki, kusursuz insan
yoktur. Zaten insan, dünyada kusursuz
olmak için okuldadýr. Baþkalarýnýn ve
kendimizin daha çok, iyi yönlerini
görür, gösterir ve belirtirsek, o eksiklerin tamamlanmasý, kusurlarýn giderilmeleri kolaylaþýr. Kötüleyerek kimse
düzeltilemez. Tersine övülerek, deðer
verilerek, sevilerek, hoþ görülerek,
affetmeye hazýr olarak insanlar daha
kolay düzeltilir, daha kolay sevilir,
onlarýn sevgisi de daha kolay böyle
kazanýlýr. Ýnsanýn kendini sevmesi de
böyledir.
9- Sevgi bir kiþiyi benimsemektir,
kendinden saymaktýr, onunla gönül
birliðine varmaktýr. Onun için sevgi
sadece bir kiþiye karþý dürüst olmakla,
onun haklarýna saygýlý olmakla ve ona
zarar vermemekle saðlanamaz. Ancak
onu en az kendisiyle bir tutmasýyla,
kendisini düþünür gibi düþünmesiyle,
hatta daha ileri safhada kendinden ön-

Sevgi Dünyasý
ce düþünmesiyle saðlanýr. Yani "Benden önce sen" demeye baþlamak gerekir. "Önce ben, önce benim gururum,
önce benim çýkarým" diyecek, ama
baþkasýna da zarar vermeyecek, tarafsýz
ve ayrý duracak... Bu tutum dürüstlüktür
belki ama, asla sevgi yolu deðildir.
Gerçek sevgiye böyle ulaþýlamaz.
10- Sevgide yakýn temasýn, iþbirliðinin, fikir birliðinin, ideal ve inanç
birliðinin etkilerinin olduðunu biliyoruz. Bunlar aslýnda kiþilerin biribirini yakýndan tanýmalarýný, deðerlerini
görmelerini ve deðerlerini düþünüp
gönle benimsetmelerini saðlayan
etkenlerdir. Keza cinsel çekimin, cinsel
yakýnlaþmanýn, dokunmanýn, vücutlar
arasýndaki elektrik akýmýnýn da insanlar

Sevgi, akýldaki
düþüncelerle gönüldeki
duygularýn bütünüdür.
Yani sevgi aklýn
ve gönlün iþidir.
Bedenin algýlamalarý
elbette akla ve gönle
yardýmcýdýr,
materyal saðlar.
arasýnda sevgi uyanmasýnda etkileri
vardýr. Ama sevgiyi, cinsel yakýnlýktan
ibaret görmek ve "Sevmek Dokunmaktýr" demek yanlýþtýr. Sevgi, akýldaki
düþüncelerle gönüldeki duygularýn
bütünüdür. Yani sevgi aklýn ve gönlün
iþidir. Bedenin algýlamalarý elbette akla
ve gönle yardýmcýdýr, materyal saðlar.
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11- Hepimiz ayný özden, Yaratan'ýn
Sevgisinden yaratýldýðýmýz için kardeþiz. Her insaný, gönlünde Yaratan'dan
gelen bir özü taþýyan varlýk olarak
görünce, insanlarý sevmek kolaylaþýr.
En kötü durumda olan bile bugün arýnacaktýr, yükselecektir. Ýnsanlarý dýþ
görünüþlerine, fakirliklerine, zenginliklerine, güzelliklerine çirkinliklerine
göre, hattâ iyiliklerine ve kötülüklerine
göre ayýrmamak gerekir. Herkese sevgi
gösterdikçe ne kötülerin iyi olduðu
görülür.
GERÇEK SEVENLER
GÜZELDÝR, ÖZENDÝRÝR
Biribirini gerçekten seven eþleri,
sevgilileri seyretmek, onlarýn bakýþlarýndaki saygýyý, hayranlýðý, buram
buram tüten sevgiyi koklamak insana
bir ayrý coþku, bir ayrý sevinç veriyor.
Biribirini incitmemek için titreyen iki
gönül, biribirinin her eksiðini
gidermeye, her ihtiyacýný karþýlamaya
hazýr iki güzel insan. Onlarýn biribirini
tamamlamasý kendiliðinden oluyor,
biribirine destek olmalarý, övgüleri
dillerinden önce gözlerinden okunuyor.
Akýllarýnda ve gönüllerinde biribirleri
için en ufak olumsuz bir þeye yer
yoktur. Biribirlerini iyi tanýyorlar, iyi
biliyorlar ve biribirlerine tam güveniyorlar. Gönül kapýlarýný da biribirlerine ardýna kadar açmýþ durumdalar.
Ýki gönül biribirini besliyor, biribirlerine güç kaynaðý oluyorlar. Ýþte öyle
seven, gerçek sevgiyle biribirini seven
kiþileri görürseniz siz onlarý mutlulukla
seyrediniz. Çünkü onlardan alacaðýnýz
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nurlar vardýr.
Böyle büyük sevgiler kadýn erkek
arasýnda çok görülebiliyor. O sevgilerin
baþlangýçtaki sýcaklýðýný, saflýðýný koruyabilmesi ise, ancak onlarýn, sevginin
gýdasýnýn saygý olduðunu unutmamalarýna ve her zaman biribirine "Önce
sen, önce senin isteðin gelir" demekte
devam etmelerine ve biribirini övmelerine, takdir etmelerine ve hizmete
koþmalarýna baðlýdýr.
Ben ömür boyu biribirini seven,
biribirine saygý duyan, deðer veren iþ
ortaklarý da gördüm. Onlarýn baþarýlarý
hiç eksilmedi, hep arttý. Sýkýntýlý, zor
anlarýnda da onlar biribirleri için en
yakýn destek, en büyük teselli ve güç
kaynaðý oldular. Onlar yalnýz iþ iliþkilerinde deðil, aile içi problemlerde, çocuklarla ilgili problemlerde de biribirlerine destektiler. Onun için dertleri
de, sevinçleri de ortaklaþa çekiyorlardý. Dertler paylaþýlýnca küçülür, sevinçler paylaþýlýnca büyür. Sevgi insanlara
kaç yönden kuvvet veriyor, kaç yönden
destek oluyor.
Biribirini seven eþler, sevgililer, biribirini seven kardeþler ve tüm aile fertleri, biribirini seven iþ ortaklarý, çalýþma
arkadaþlarý, biribirleri için mutluluk
kaynaðý, güç kaynaðý oluyorlar. Hayat
hepsi için hem daha güzel, hem de
daha kolay oluyor. Ýþte bunlara bakarak
diyoruz ki; tüm insanlar biribirlerini
candan sevmeye baþladýklarý zaman,
yaþam herkes için daha güzel, daha
kolay olacak ve dünya herkes için bir
cennet olacaktýr.
Bugün insanlar sevgisizlikleri yüzünden, bencil oluyorlar. Bencilce dav-

ranýþlar da, gittikçe artan çatýþmalarý
getiriyor, insanlar öylece dünyayý kendi
elleriyle kendilerine cehennem ediyorlar. Sevgiyle, gerçek dayanýþma ve birlikle kolayca çözümlenecek problemler
çözümsüz kalýyor. Herkesin derdi, sýkýntýsý artýyor. Sevginin, dayanýþmanýn, birliðin güzelliði dururken insanlarýn pislikle uðraþmalarý, kötülükten,
düþmanlýktan yarar ummalarý ne acý,
ne büyük körlük!..
Sevgi manzaralarýný hatýrlayýnýz,
onlarý hatýrlamanýz bile gönlünüze
geniþlik ve sevinç verir. Meselâ bir
delikanlý hatýrlýyorum ben, 12 - 13
yaþlarýnda bir sevimli afacan. Çok
sevdiði köpeðiyle oynuyor. Bazen
elindeki topu atýyor, köpek alýp
getirince onu kucaklýyor, öpüyor. Sonra
kâh o kaçýyor, köpek onu kovalýyor,
kâh köpek kaçýyor, o kovalýyor. Sürekli
neþeli baðýrýþlar, kahkahalar. Her ikisinin de gözlerinden sevgi, sevinç ve
mutluluk akýyor. Tanýdýðým bir hanýmýn
beyaz, iri tüylü, gözlerinin biri yeþil,
biri sarý, cins kedisini seviþini hatýrlýyorum. Kediyi kucaðýna oturtmuþ, ona
ne diller döküyor, onu okþuyor, mýncýklýyor, öpüyor, kucaðýna bastýrýyor. Kedi
de çok mutlu, hiç sesini çýkartmýyor,
ama kucaktan inmeye de hiç niyetli
deðil. Çiçeklerini sevenleri hatýrlýyorum, seviþen çiftleri, sevgilileri düþünüyorum. Sonunda diyorum ki, gerçek
sevenler güzeldir, onlarý seyretmek ise
tadýna duyulmayan bir güzelliktir. Gerçek sevenleri seyrettikçe insanýn gönül
kapýlarý sevgiye daha çok açýlýyor.
(l) Ýneðin diþi yavrusuna "Düve", erkek yavrusuna
"Tosun", ikisine birden de "Dana" denir.
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e s i n l e r
Kötülükten kesilip, iyiliðe yönelen, gerçek hacý
Ýnsaný yürüten bacaklarý deðil, inancý!
* * *
Ýnsan gerçek yolunda inancýyla yürür
Görmediðine inanan, inandýðýný görür
* * *
Tanrýnýn insana sunduðu iki kanat
Biri hürriyet, diðeri ise hayat
* * *
Sevgi, akýl ve olumlu düþünmeyle iþlenen ince nakýþlý bir emek
O yüzden sevginin bulunmadýðý yerde akýl da yok demek
* * *
Tüm insanlarý birleþtirir, ipliði iletiþimden oluþan aðlar
Bir insanla ilgili bir þey, seni ve beni de baðlar
* * *
Düþünce inanca, inanç sabra, sabýr sevgiye yol açar
Ýnsan bunu becerebilse, yürürken kanatlanýp uçar
* * *
Þimþeðin ýþýðý gökgürültüsünü haber verir
Düþünce de eylemden önce gelir

olgay göksel
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Her geçen gün
deðerini ve önemini
daha iyi anladýðýmýz ve
daha çok sevdiðimiz
Atartürkümüz.
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Uygarlýk öyle kuvvetli bir ateþtir ki, ona kayýtsýz olanlarý yakar,
mahveder. Ýçinde bulunduðumuz uygarlýk ailesinde lâyýk olduðumuz yeri bulacak
ve onu koruyacak ve yükselteceðiz. Refah, mutluluk ve insanlýk bundadýr.
Her fert istediðini düþünmek, istediðine inanmak, kendine mahsus siyasi bir
fikre sahip olmak, seçtiði bir dinin icaplarýný yapmak veya yapmamak hak ve
hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanýna hakim olunamaz.
Ýnsan topluluðu kadýn ve erkek denilen iki cinsten oluþmuþtur. Kabil midir
ki, bu kütlenin bir parçasýný ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin
bütünlüðü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarýsý topraða zincirlerle
baðlý kaldýkça öteki kýsmý göklere yükselebilsin?
Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlâtlarý! Yorulsanýz dahi beni takip
edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla
yorulmazlar. Türk Gençliði gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan,
yorulmadan yürüyecektir.
Büyüklük o dur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi
aldatmayacaksýn, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe
yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktýr. Herkes seni yolundan
çevirmeye çalýþacaktýr. Önüne sayýlamayacak güçlükler yýðýlacaktýr.
Kendini büyük deðil küçük, zayýf, vasýtasýz, hiç telâkki ederek, kimseden yardým
gelmeyeceðine inanarak bu güçlükleri aþacaksýn. Ondan sonra sana büyük
derlerse, bunu diyenlere de güleceksin.
Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur:
Vaziyeti iyice belirlemek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne
olduðuna karar vermek. Bu kararý bir kere verdikten sonra artýk acaba yapayým
mý, yapmayayým mý diye tereddüt etmemek, tereddütsüz kararý uygulamak!
Ve baþaracaðýna inanarak uygulamak!
Büyük dinimiz çalýþmayanýn insanlýkla hiç ilgisi olmadýðýný bildiriyor.
Bazý kimseler çaðdaþ olmayý kâfir olmak sayýyorlar. Asýl küfür onlarýn bu
zannýdýr. Bu yanlýþ tefsiri yapanlarýn maksadý Ýslâmlarýn kâfirlere esir olmasýný
istemek deðil de nedir? Her sarýklýyý hoca sanmayýn, hoca olmak sarýkla deðil,
dimaðladýr.
Ýnsanlarýn hürmet ve saygýlarýnýn, itaatlerinin kendinden maddeten deðil,
mânen yüksek olanlar hakkýnda belirmesi insan ruhunun gereklerindendir.
Benim yaptýðým iþler, birbirine baðlý ve lüzumlu olan þeylerdir. Fakat, bana
yaptýklarýmdan deðil, yapacaklarýmdan bahsedin.
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TANRIYA SESLENÝÞ
Psikolog Güngör Özyiðit

YAKARIÞ
Sevgisinden Varedenim!
Ýþte dileðim; arzedeyim:
Gözüm
Senden baþkasýna kaymasýn
Dilim
Hep seni ansýn
Bilirim ki gözümün nuru
Dilimin tadý Sensin
Aklým
Eserinde seni seyre dalsýn
Gönlüm sevginle coþup
Hayrýna kansýn
Beni öylesine Senle doldur ki Rabbim!
Benden eser kalmasýn
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GÖNÜLLERÝN SAHÝBÝ
Elimi yüzümü yundum
Gönlümü Sana sundum
Gel sahibim, gel ey sevgili
Gel, gönüllerin en güzel misafiri
Gel al, gerçekte Senin olan beni
Bende fani, Sende baki olan þu fakiri
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MÜTHÝÞ GERÇEK
Sonunda þunu bildim ki
Rabbim
Hem de ne biçim!
Seninle her þeyim
Sensiz koca bir hiçim!

TESLÝMÝYET
Gökte de, yerde de
Senindir saltanat
Sana teslim olduðunda insan
Ne kadar rahat!..
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Bir adým daha
yukarýsý için...
Özenç Kayserilioðlu

Allah rýzasý olarak yaptýðýmýzý
zannettiðimiz iþlerin, davranýþlarýn ne
kadarý gerçekten O'nun rýzasý için hiç
düþünüyor muyuz? Karþýlýksýz bir iyilik
yaptýðýmýzda, onun baþkalarý tarafýndan
duyulmamasý için gereken önlemleri
almak aklýmýza geliyor mu? Önlem
aldýðýmýzý zannederken, içten içe,
gizliden gizliye, güya hiç istemeden,
tesadüfen dilden dile yayýlmýþ da buna
engel olamamýþýz gibi duyulmasý için
bir þeyleri baþlatýyor muyuz? Ýçimizde
bir yerde, yapýlanla övünmek dürtüsü
var mý, bir yolunu bulup, daha çok
kiþilerce bilinip, kulaktan kulaða
anlatýlmasý için gereken noktalara
bilinçli eylemler yaptýðýmýz oluyor mu?
Çocuk denecek yaþta iken, annem
zaman zaman katýldýðý için benim de
bazen bulunduðum, "hanýmlar günü"

denilen toplantýlardan tanýdýðým bir
haným vardý. Her zaman iyilik yapýp
da sonuçta nankörlük gördüðünü
anlatan bir öyküsü olurdu. Konuyu
kendisi açmaz, sýk görüþtüðü arkadaþlarý ortaya getirirler, onun nasýl iyi
niyetle hareket ettiði, yanlýþ anlaþýldýðý,
ama onun da herkesi kendisi gibi görme
huyundan vazgeçmesi gerektiði konusunda konuþurlardý. Diðer hanýmlar,
yanlarýnda getirdikleri, eðer akþama
kadar bir bölümünü yapmazlarsa
rýzýklarýndan çok önemli bir miktarý
kaybedeceklermiþ gibi telâþ ve hýrsla
gömüldükleri el iþlerinden baþlarýný
kaldýrýp bir hikâye daha dinlemenin
verdiði heyecanla dikkat kesilirken o
sessizce gülümser, gerekli gördüðü
yerlerde kýsa kýsa araya girer,
nihayetinde hafifçe boynunu bükerek
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noktayý koyardý, "Önemli deðil, ben
zaten Allah rýzasý için yapýyorum" derdi. Bu dramatik ve etkileyici cümle
ona yakýþýrdý ve iyiliðin Allah rýzasý
için yapýlmasý gerekir fikri doðruydu
da. Ben de onlarla ayný fikri paylaþmaya istekli olsam da, onun yüzünde
gördüðümü zannettiðim belli belirsiz
zafer ifadesi beni durdurur, bu yüzden
de suçluluk duygusuna benzer bir sýkýntýyla tedirgin olurdum. Onun konuyu
anlatýlabilir hale getirmek, ilgi çekmek
için daima haksýzlýða uðruyormuþ gibi
görünmek istediðinden þüphelenmez,
neden hep ona böyle kadir bilmez
insanlar rastlýyor diye düþünürdüm.
Dürüst ve inançlý bir bey tanýyorum,
iyilik yapmayý gerekli gördüðü kadar,
imkânlarýnýn yetersiz olduðunu
düþündüðünden arada sýrada yaptýðý
hayýrlarý çocuk saflýðýyla tekrar tekrar
anlatýr, yeniden hayýr yapmýþ gibi
sevinir. Bir baþka tanýdýðým kiþi de
baþkalarýna örnek örnek olmasý için
bahsederdi yaptýðý iyiliklerden.
Tabii ki, yaptýðýmýz iyiliði takip edip
yerine tam ulaþýp ulaþmadýðýný kontrol etmemiz gerekebilir, bu nedenle
yardýmý alanlarla karþýlaþmak kaçýnýlmaz olabilir. Bu temas sýrasýnda,
dikkat edilmezse, onlarýn bize minnetle
ve saygýyla bakmalarýnýn, davranmalarýnýn verdiði mutluluk duygusu,
çok ince bir çizginin ardýnda gurura ve
kendinin onlardan üstün olduðu hissine
býrakabilir yerini. Veren kiþinin,
verebilme kapasitesi ve gücünden
dolayý bir üstünlüðü vardýr mutlaka.
Bunu bilmek ve yaþamak, bununla

tamamlanma hissini tatmak, veren
kiþinin en büyük zenginliði ve baþka
hiçbir þeyde bulamayacaðý mutluluðudur. Ama kelimeleri, kavramlarý
kendi anlamlarýyla ve yerli yerinde
düþünüp deðerlendirmek konusunda
kendi kendimize yaptýðýmýz eðitimi
ihmal etmiþsek, doðru ile yanlýþ
arasýndaki sýnýrý farkýnda olmadan
aþýveririz. Çünkü doðru ile yanlýþ
arasýnda bizi engelleyecek herhangi
bir set görünmez, sadece aklýmýz ve
tecrübelerimiz farksýz gibi görünenin
altýndaki derin ayrýlýðý bize hatýrlatýr
ve giderek onu daha net görmemize
yardýmcý olur.
Güvenilir insanlarýn üzerinden
yapýlan iyiliklerde ise hayrýn ulaþtýðý
kimseler kim olduðunuzu bilmezler de,
aracý olanlar bilirler. Yani aslýnda tek
baþýna, kimsenin haberi olmadan iyilik
yapmak zor, hatta imkânsýz gibidir.
Ýyilik yapmak için bile baþka iyilere
muhtacýz.
Ýyilik yapmanýn zevkine varmak,
tadýný tatmak için bizzat iþin içinde
olup sýcak temas halinde yaþamak,
karþýlýk beklemese de birçok insanýn
hoþuna gidebilir. Bunu övünmekle ayný
seviyede görmek yanlýþtýr elbette. Ama
bunda bile kendine dönük bir beklenti,
haz içinde olma, iyi insan olduðunu
kendi kendine ispatlama çabasý vardýr.
Kendi kendimizi eðitirken bu basamaklar geçilmesi gerekli, ayný zamanda
bizde hoþ anýlar, birikimler, bilgi ve
tecrübeler býrakan noktalardýr.
Oysa iyiliði, bizi insan olmaktan
zevk aldýrtacak, fýrsat buldukça yapýlan
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bir hobi gibi görmekten çýkarak görev
olarak, zorunluluk olarak kabul
ettiðimizde, kendi dünyamýzýn,
sorunlarýmýzýn içinde debelenirken
daha çok kiþiye yetiþememenin verdiði
suçluluk duygusu, yaptýðýmýz hayýrlarý
yeterli bulamamanýn bir dert gibi
üzerimize yapýþmasý bizi iyilik
yaparken gülüp söylemekten geri tutar,
iyilik yapmaktan deðil. Ýnsanlýðýn
gereði olarak karþýsýna yapma fýrsatý
çýkmasýný beklemeden iyilik ve hayýr
yapmak mecburiyetinde olduðuna
kanaat getirenler, O'nun rýzasýný her
þeyin önünde tutarlar ve bu nedenle
yaptýklarýnýn üzerinde durmazlar bile.
Bunun yanýnda bir de hayrý, iyiliði
Yaratan'ýn istediði gibi yapmak için
çabalarken, O'nun rýzasýný kazanarak
belli menfaatler bekleyenler, aslýnda
menfaat elde etmek için O'nun rýzasýný
istediðini zannedenler vardýr. Yaratan
tarafýndan korunmak, daha çok
sevilmek, iþlerinin rast gitmesi, mutlu
olmak, günün birinde zengin olmak,
baþkalarýnýn iyilikleriyle karþýlaþmak,
cennete gitmek gibi. Bunlarda ne
kötülük var denebilir. Ýnsan olarak en
nihayetinde büyük bir güce sýðýnmak,
sokulmak, sevilmek, korunmak, taktir
edilmek, güven içinde ýsýnmak ve
böylece mutluluðu yudumlamak
istemiyor muyuz hepimiz? Elbette
zayýfýz ve kendimize acýmaya eðimliyiz. Ama bunlarýn eksikliklerimizle
birleþip bizi yere çakan hale getirmesinden çekiniyorsak, bu halimizden
kurtulmamýz gerektiðini, kendimizi
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daha özgür, daha yükselmeye hazýr
hale getirmemiz gerektiðini düþünüyorsak eðer, o beklentilerdeki
kendine dönüklük çok belirgin deðil
mi ve bu tuhaf gelmiyor mu? Kendine
dönük olmak suç mudur, üstelik iyilik
de yapýyorken? Elbette hayýr. Ama biz
burada O'nun bizden istediði þeyleri
yapmaktan deðil, onlarý yaparken
O'nun rýzasýný kazanmaktan söz
ediyoruz. O'nun rýzasý, yani Yaratanýmýz'ýn, hani en büyük, Birin Biri,
Tek Olan'ýn rýzasý. O'nun bizden razý
olmasý, olabilmesi için, o kabulün,
diðer kabullerden çok farklý olmasý
gerekir. O'nun rýzasýný kazanýnca, yani
O'nun emrettiði þekilde ibadetini yapýp
zekatýný verince, þartlarýn tümünü yerine getirince günahlarýnýn affolunacaðýný, kendisine kötülük yapanlarýn
er geç böyle Allah yolunda olan bir
kula ettiklerinden dolayý aðýr bir þekilde
cezalandýrýlacaðýný bekliyorsak, O'nu
daha yakýndan, daha iyi tanýmanýn
çaresini aramalýyýz.
"Cennet cennet dedikleri/Birkaç
köþkle birkaç huri/Ýsteyene ver sen
onu/Bana Seni gerek Seni" diyen bir
zekanýn, "Yaratýlmýþý affederim Yaratan'dan ötürü" diye belirttiði geniþ ve
serin bir yürekle, geriye bakmadan
sadece O'na doðru yürümenin yollarýný
bulmalýyýz. O herkesi korur, kayýrýr,
sever, O her þeyi sevgisinden varetmiþtir. Varettikleri içinde sevgisine
yakýn olabilmek için, varettiklerini O'na
benzer bir þekilde sevmeye istekli ve
gayretli olmak gerekir.

Nelda Bayraktar

Nereye Gidiyor Bu Belleksiz Çocuklar?
Göze, kulaða ve en baþta mideye hitap eden dünya zevkleri ve hýzla geliþen
teknolojinin onlara sunduðu oyunlar arasýna sýkýþtýrýlmýþ sýnavlar; sonucu ne
olursa olsun, hayatlarýnda sonradan hatýrlayacaklarý en fazla sýkýcý tek anýlarý
olarak kalacak belki de.
Dünya hýzla yol alýrken insanlar çoluk çocuklarýyla beraber önlerine konan
her dünya zevkini çýlgýnca tüketip, bir sonrakinin arayýþý içinde iken, yaþça
daha büyük olduðu için daha olgun sayabileceðimiz anne ve babalarýn da:
bizden sonra onlara býrakacaklarýmýzý iyi tasarlayalým! anlayýþýyla gerçekleþtirdikleri bu çýlgýn tüketime bir de çýlgýnca: Hep bana hep bana çýðlýklarý
eþlik etmekte. Çocuklarýyla beraber kocaman bir aile boyu bencilliðin havuzunda
yüzen büyüklerden ve küçüklerden oluþmuþ kiþilerin ardýnda býrakacaklarýnýn
iyilik, doðruluk, çalýþma, bilgi ve sevgiyle örülmüþ örnekler olacaðýný düþünebilir
miyiz?
Çocuðunu, gerçeðini çizemediði kendi eskizi gibi gören anata, yaþadýðý
düzene bir kez gelindiðine inanmýþ olduðundan, oyuncaklarýn yüzlerce çeþidini,
bilgisayar oyunlarýnýn en yeni çýkmýþlarýný, akülü arabalarý, son marka ayakkabýlarý
ve giysileri alýr da alýr. Zamane çocuklarýnýn odalarý oyuncakçý dükkanýna, bilgisayar maðazalarýna döner. Dolaplarýndaki giysilerin sayýsýný hatýrlayamazlar. Ýki gün önce basket kursuna giderken giydikleri giysi onlar için hatýrlanmaya deðmez. Alýnýrken kýymetli olanlar, kullanýrken kýymetsizleþir.
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Þehirleþen insanlarýn bellekleri, hýzla akan tüketimin bombardýmanýna
takýlmaktan ve izlerken ola ki kaçýrýrým korkusundan dumura uðrar. Aile kýsa
bir zaman sonra çocuklarýna göre yaþamaya baþlar. Çocuklar öylesine her þeyin
önüne geçerler ki kahvaltýya davet edilen misafirlerden önce acýktýklarý için
aile de onlarla birlikte kahvaltýsýný yapýverir. Oysa ki sofralarýný özenle
hazýrlamýþlardýr. (Mutlu Tönbekicinin Vatan Gazetesinde çýkan yazýsýndan).
Zaten özen dediðiniz þey de nedir ki? Özen, saygý duyulan ve belleklerde kalmasý
istenen bir þeye karþý gösterilen davranýþ deðil midir? Ama geliþen teknolojinin
kusursuzca ürettikleri özenle herkesin önüne sunulurken, insanlar da bunlarý
özenle alýp, özensizce kullandýklarýndan, bu kavramýn da içini boþaltmýþ deðiller
midir? Milyonlarca kiþiye sunulan objeler, kiþilerin kendilerini özel saymalarý
için bir ayrýcalýk gibi gelirken, bir süre sonra sýradanlaþtýklarýndan insanlarýn
belleklerinden de silinmektedirler.
Günümüz çocuklarýnýn kendilerine göre damak zevkleri de vardýr. Çeþitlilik,
görsel zenginlikler, reklamlar ve dünyevi zevklerle ilgili yeniliklerin çabuk
yayýlmasý nedeniyle çocuklar herkesten önce haber alýrlar nelerin damaklarýna
uygun olduðunu. Bunlar çoðunlukla ailenin, dünyanýn gündeminde olduðu için
uyduklarý saðlýklý beslenme modasýna ters düþen gýdalardýr. O gün mutfakta
piþeni yemezler. Sürekli bir sýkýlma ve bunalma periyodu içindedirler. Sonunda
onlarýn caný ne çekiyorsa, özel olarak piþirilir ve yedirilir.
Çocuklar artýk ailenin içinde büyüyen ama ailenin onlar için açtýðý farklý
kulvarlarda koþan, eve gelen misafirleri, anne ve babalarýnýn takýmýndan olduklarý
için takmayan, ilgilenmeyen ve kendi dünyalarýnda yaþamanýn gayet normal
olduðunu zanneden küçük insanlar topluluðudur. Hayýr diyemeyen ve þu
kýsacýk dünyada onlarýn zevklerini geciktirmelerine gönülleri razý gelmeyen
anne ve babalar ise hoþgörünün de ötesine geçmiþlerdir adeta. Çocuðumun
yemeði, çocuðumun kursu, çocuðumun özel öðretmeni, çocuðumun sorunu,
çocuðumun arkadaþý derken baþ köþeye oturan bu küçük ama geleceðin büyükleri
olmaya aday olan insanlar kendilerine olan güvenleri artsýn, anatalarýna
benzemesinler ve ezici bir güçle herkesin üstünde olsunlar diye eðitildikleri
sistemin kurbaný olmaya da adaylar.
Böyle çocuklarýn gelecekte anne ve babalarýný mý örnek alacaklarýný
düþünüyoruz? Hep almaya ve baþ köþeye oturtulmaya alýþmýþ, geleceklerine
yönelik bilinçle eðitilmedikleri için tüketime boðulmuþ, giderek obezleþtiklerinden
dolayý hareket kabiliyetlerini de yitirmeye baþlamýþ olan bu çocuklarýn ileride
kuracaklarý ailelerine ve çocuklarýna karþý da vergen insanlar olabileceklerine
mi inanýyoruz?
Bellekleri, sadece kendilerine kötü yapýlanlarý saklayan ama kendi çocuklarýna
býrakacaklarý güzel bir dünyanýn temellerini oluþturacak deneyimlerden yoksun
kalacak olan küçük insanlar topluluðunun bu acýnasý durumuna bir çare bulmak
gerekmiyor mu?
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Kendine Saydamlaþmak
Nadide Kýlýç

Ayna, cývanýn kurþunla camýn
arkasýnýn sývanarak sýrlanmasýyla
meydana gelen bir eþya olsa da pas
parlak apaydýnlýk görünümüyle bizi,
yani bütün insanlarý etkiler. Kendine
çeker. Cývanýn, camýn saydamlýðýnýn
birleþmesiyle ortaya çýkan pýrýltýnýn,
hiçbir maddede hattâ madende (altýnda
bile) olmayan apayrý bir çekiciliði
vardýr. Güzellikle eþitlenir. Bu nedenle
bütün dillerde sýfat gibi kullanýlýr. Bir
mekâný bir eþyayý anlatýrken, anlamlandýrmak, güzelliðini pekiþtirmek,
hayranlýk uyandýrmak için "Ayna gibi
pýrýl pýrýl parlýyor" ifadesi kullanýlýr.
Hatta edebiyatta, emsalsiz güzelliðin
ana kraliçesi gibi raðbet ve hürmet
görür. Romantik çaðýn aþk serenadýna
da, halk ozanýný sazýnýn teline de ayný

güzellikle parýltýsýný vurur.
Ayna, insanýn baktýðý anda kendisiyle karþýlaþtýðý tek yerdir. Baktýðý
zaman kendi yüzündeki en küçük
çizgiyi, bedenindeki en küçük ayrýntýyý
farkedip görebildiði tek yer. Ýnsanýn
kendini benimsemesi, olduðu gibi
kabullenerek sevip mutlu olmasýnda,
aynadan aldýðý kuvvet önemlidir.
Baþkalarýndan aldýðý övgüyü de, yergiyi de onun sayesinde analiz edebilir...
yaþadýðý hayatýn ruhuna sinmiþ tortularýný, gönlünü þenlendiren sevinçlerini, yüzüne yansýyan güzelliklerini
görebilir... Bakýþlarýna inen hüznün
nedenini niçinini hissedebilir. Çünkü
ayna gerçek bir dost gibi sadece olaný
yansýtýr. Varolmayan hiçbir þey onda
vücut bulmaz. Yer almaz. Gerçekleri
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gizleyemeyecek kadar saydamdýr. Suyun saydamlýðýna benzemeyen bir
parlaklýða sahiptir. Onda varlýklarý içine alýp, eksikliklerini azaltýp, silikleþtirmenin yanýsýra gerçeði saklama, salt
ferahlýk ve huzur verme koruyuculuk
ve temizleme özellikleri vardýr. Aynadaki saydamlýk farklýdýr, onda, cývadaki
kaygan parlaklýk kurþunla pekiþtirilerek
göz kamaþtýrýcý bir hale gelmiþtir. Salt
o haliyle insanda cezbeden bir güzellik
ve üstünlük, hayranlýk duygusu yaratýr.
Ancak daha etkili bir görselliði
vardýr. Önüne gelen, karþýsýnda duran
her þeyin en yalýn haliyle görülmesini
saðlar. Bembeyaz bir sayfanýn tam
ortasýna düþen küçücük bir damla
mürekkebi mikroskopun büyütmesi
gibi her þeyi saklamadan gösterir. Bu
nedenle net görüntü verir. Bu netliði
görebilmek sunduðu gerçeði kavrayabilmek için insanýn da saydam bakýþlara
sahip olmasý gerekir. Baþka bir deyiþle
aynaya dost olmayý bilmelidir. Ancak
o zaman ondaki kendine sunulaný farkedebilir. Günün akýþý içinde lavaboda
eline yýkarken yarým yamalak bir
gözatýþ ile geçiþtirmeden, güzel giysilerini tamamlamak amacýyla kendinden kaçmadan, yabancýlaþmadan,
yüzüne bir eþyaya bakar gibi bir tuvali
boyar gibi duygusuzca ayna karþýsýnda
kalmadan... Salt kendi ile karþý karþýya
olduðunu bilerek, isteyerek, iyice bakmak. Görmek için, farkedip anlamak
için bakmak... Unutulmamalýdýr ki, iyi
gören insanýn mahareti gerçeklere gözlerini yuman insanýn rehavetinden daha
hýzlýdýr. Ýkincisinin on senede anlamlandýramadýðýný birincisi on saniyede
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görüp anlar.
Ýnsanýn saydam bakabilmesi, kendisini çevreleyen her þeye sýrf orada
bulunduðu için varlýk olduðu için
onunla birlikte yaþadýðý için gerçek
anlamda saygý duyarak, görebilmek
becerisini edinmek. Týpký bir çocuk
gibi. Çocukluðun toplumsal kaos içine
bulanmamýþ bir takým peþin yargýlarýn
arasýnda sýkýþmamýþ hürriyetine yeniden kavuþarak. Bu kez yetiþkin insanlarýn yaþam birikimlerini de hazmederek, yaþadýðý, rahatça nefes alýp
verebildiði doðal ortamýn; Dünya'nýn
ve diðer sakinlerinin, börtü-böceðin,
çalýnýn dikeninin, aðacýn budaðýnýn iç
içe geçmiþ yaþamlarýna dokunmadan,
yine bir çocuk saflýðýyla birlikte olmaya
razý olmalý. Kiþi bunu baþarabildiði
zaman aynaya yansýyan kendi varlýðýna
tahammül edebilir. Kendine bakabilme
cesaretini bulabilir.
Baþka varlýklara gözlerini açamayan
insanlar, kendi gözlerinin içine bakamayacak kadar vücut diline, gönül diline yabancýdýr. Göz kapaklarý her an
kapanmaya hazýr, bakýþlarýný kaçýracak kadar yabansý bir titreklik içinde
ayna karþýsýnda kala kalýr. Çünkü her
insanýn yüreðinin kilidini açan anahtar
bakýþlarýnda saklýdýr. Bu nedenle o
parlaklýk içinde kendine bakan gözleri
ona bembeyaz kaðýt üstündeki mürekkep lekesinin etkisini yapar. Sanki
bakýverirse yüzüne bir daha sahip
çýkamayacakmýþ, þu yabancý gözlerin
(!) ifþa ettiði her þey, onun benliðine
bunalýp, kiþiliðinin en zayýf halkalarýný
koparýp daðýtacakmýþ gibi gelir. Hatta
bütün benliðine bu düþünce yayýlýr.
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Kiþiliðine, hayata karþý duruþuna, gönlünün en ham duygularýna güvenemez.
Ýnsani zaafiyetlerini hata gibi görüp,
kendi içindeki bütün iyilikleri yok
edecek kadar büyütür. En mükemmel
iþi yapmýþ, en orijinal fikirlerini bütün
dünya alkýþlamýþ olsa bile... O kayýtsýz
kalýr. Ne baþarýsýný, ne taktir edilmesini
umarsamaz. Baþka bir þeyin eksikliði
gözbebeklerinde büyür.
Ýnsan sadece kendi bakýþlarýndan
öðrenir, sevgiye ne kadar muhtaç olduðunu... Kendi hayatýna eðreti bir yakýnlýk duyduðunu... Diðer insanlardan
gelen sýcak ilginin çoðu zaman komþu
aþý gibi yüreðini doyurmadýðýný...
Kendisini þefkatle baðrýna basmasý
gerektiðini o pasparlak aynanýn
içindeki gözlerinden akan gönlünün
hasretinden öðrenir.
Gönlünün bahçývaný olabilen bir
insan artýk aynaya cesurca bakabilir...
Hatta kendine bakmak için aynaya
ihtiyaç duymayacak hale gelir. O öyle
güçlü bakar ki, yakýnýnda olan her þey
konuþtuðu herkes onun gözlerinde
kendilerini bulurlar. Çünkü kendi
deðerini bilen, dünyadaki tek ve
benzersiz varlýk olduðunu idrak eden
insan, sýrf bu nedenden dolayý bütün
varlýklarýn ne kadar basit görünürse
görünsün ya da yapay bir mükemmellik peþinde koþsunlar, onlara saygýda
ve sevgide cömertlikte vazgeçmez...
vazgeçemez. Bir insaný gönlünden
taþan sevgisi bakýþlarýný saydamlaþtýrmýþsa, konuþtuðu, elini sýktýðý her
insan parlak bir ayna gibi ona kendini
anlatýr.
* * *

Kendini bilmek, insanýn dünyadaki
en önemli ödevidir. Çünkü yaþamýný
gerçek amacýný anlamak için bu elzemdir. Ýnsan içindeki sýnýrsýz enerjisini, ruhsal zenginliðini, orijinal
kiþiliðinin farkýna varabildiði oranda
kendini tanýyabilir. Bu önemlidir.
Kendini bilen insan gerçek mutluluða,
ulaþýr. Çünkü yaþamýn anlamýný kavrayabilir.
Eriþkin yaþta birinin kendini tanýyýp
yönetmeyi öðrenmesi için zor fakat
kararlý bir çaba gerekir... Her çocuk
kendini tanýma ve yönetme yetenekleriyle donanmýþtýr, doðuþtan. Ancak
dünyaya geldiði çevre ve diðer insanlarýn yaþam alýþkanlýklarý, ananeleri
onun elindeki bütün yetenekleri unutmasýna uðraþýrlar. Kendini bilmek ve
yönetme kabiliyetinden mahrum edilmesini saðladýklarý an büyük eðitmen
olarak övünürler. Çünkü toplumsal
sistemin dýþlanmayacaðý, içindeki
topluma saygýlý bir birey yaratmanýn
kývancýyla kendilerinden geçerler.
P.D. Ouspensky, çocuðun kendini
yönetme kabiliyetinin dumura uðratýlmasý üstüne þöyle açýklama yapmaktadýr: "O, böyle yaratýlmýþ, böyle
doðmuþtur. Fakat uyumakta olan
insanlar arasýnda doðmuþtur. Ve kendisi
hakkýnda þuurlanmaya baþlamasý
gerektiði, tam o anda onlarýn arasýnda
uykuya dalar. Çünkü çocuktan gelecek
her uyanma hareketi, derhal durdurulmaktadýr."
Kiþi içinde rol aldýðý toplumsal
yaþamýn dayatmasý, yönlendirmesi,
sýnýrlandýrmasý sonucunda çocuk
denecek yaþta zihinsel ve ruhsal yapý-

Sevgi Dünyasý
sýna, hür iradesine uymayan yaþam
senaryolarýný geliþtirip uygulamaya
baþlar. Jangeward'a göre çocuk sekiz
yaþýndan önce kendi yaþam deðerlerini
oluþturmaya baþlar. Yaþam senaryolarýný
ve gelecek beklentilerini bu deðerlere
uygun þekilde hazýrlar. Bu robot gibi
olmasa da bir oyun niteliðinde çocuðun
hayatýnýn rotasýný çizer. Bu sanki kendi
özgün seçimi imiþ gibi algýlanýr çocuk
tarafýndan. Ne yazýk ki, böyle olmadýðýný
çok acý tecrübeler yaþayarak, gereksiz
sýkýntýlar ve yükler sýrtlanarak öðrenir.
Öðrendikçe kendini yapay ve dayatmacý
yaþam modelinden sýyýrmaya, kurtarmaya çalýþýr. Sosyal yaþamýný çocukça
bir saflýða oturtmaya çalýþýr. Bir anlamda
çevresiyle iliþkisini saydamlaþtýrýr.
Yetiþkinler dünyasýnýn "sahip olmak"
üstüne kurulmuþ, güdümlenmiþ yaþamýndan kurtulmaya baþladýkça çocukluðunda unuttuðu onaysýz yaþama,
baðýmsýz olma, özelliklerine yeniden
kavuþmak için uðraþýr.
Aslýnda kendini bilmek bir anlamda
çocuklukta aksayan doðal geliþmenin
hatýrlanmasý, yeniden kazanýlmasý
gibidir. Her insan, annesinden bir prens
becerikliliðinde doðduðu ve yeteneklerinin farkýnda olduðu halde...
henüz yaþamlarýnýn baþýnda kendini
yönlendiren önemli kurallar ve insanlar
sayesinde, gelecek zamanlarýný iyi ve
olgun insan olma, sevinçli ve mutlu bir
kaderi yaþama bahtýný kaybetmiþ, insaný
köleleþtiren kurallar kýsýr güçlerin
güdümü altýnda küçük birer kurbaðaya
dönüþmüþlerdir. Bu küçük kurbaðalarýn
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yaþamlarý, eriþkin yaþlarýna geldikleri
halde kendine yabancýlaþarak sürüyorsa
bu kez toplumun birliðini koruyan evrensel deðerleri tercihe þayan canavarlara dönüþmek riski taþýrlar.
Çünkü bu insanlar, aynanýn karþýsýnda kendi gözlerine bakamayacak
kadar kendi öz deðerlerine yabansý
bakarlar. Baktýrýlýrlar.
Halbuki kendini bilen insanlarýn,
hiçbir zorlama olmaksýzýn tüm düþünceleri yaþam seçimleri, duygu ve davranýþlarý kendiliðinden doðru olur.
Çünkü onlar bütün bilinçli eðitimlerin
üstüne çýkýp o hasletlerin sýnýrsýz kaynaðý olan saf bilince ulaþýrlar. Bu bilinç
inanç haline geçtikçe, insanýn yaþam
penceresi hep doðrulara açýk kalacaktýr.
Kendini gerçekten bilen insanlarýn
sesleri, asýrlarýn öncesinden, asýrlarýn
ötesine kadar hep duyulur, sözleri ise
hep dinlenir.
"Gövde candan, can gövdeden gizli
deðil
Oysa can görmede kimse yetkili
deðil"
"Hep O'dur varolan da yok olan da
O'dur bayraðý acýnýn da kývancýn da
Yok görecek göz sende, yoksa
görürdün
Yalnýz o baþtan aþaðý senin varlýðýna"
Mevlâna C. Rumi
Yunus ise bir beyitle özetliyor, cümle
söylenecek olaný:
"Ýlim bilmektir, ilim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen, ya nice
okumaktýr."
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Musiki - Ses ve Renk ile Tedavi (17)
YAVUZ YEKTAY
YEKTAY
YAVUZ

Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz
Hakký gerçek sevenlere, Cümle âlem kardeþ gelir...

Her ay bu sayfalarda buluþtuðum
sevgili kardeþlerim. Bize ayrýlan sayfanýn baþýnda yazdýðýmýz Bulabildiklerimiz ve Bilebildiklerimiz kelimelerini düþünüyorum. Yüce Yaratanýmýzýn deðiþik yollardan gönderdiði
haber ve bilgiler, her þeyden önce
kendisine hâkim olabilen insanlar
içindir... Tabiî ki, bu Yüce Bilgiler,
eðer kendimize hükmedebiliyorsak,
önce bizedir: Bulabildiklerimizi önce
kendimizin farkýna varýp, sonra Bilebildiklerimiz hâline getirmeliyiz. Bunu bilmenin esasý, kendimizi bilebilmekten geçer.
Kendimizi bilebilmek, Onu görmek, Onu tanýmak gibidir... Ýlk önce
kendimizi bildikse ve gönlümüzde
Ona tertemiz bir yer ve ayrýca tüm
gönüllere serinlik veren bir baþka yer
kurduksa, þimdi sýra kurduðumuz bu
yerleri temiz ve serin tutmaya gelecek
demektir. Çünkü O, yukarýda ve aþaðýda, her yerde, her zaman Vardýr ve

Birdir. O, abes iþ yapmaz. O, bize
kaldýramayacaðýmýz yükü vermez.
Ondan yalnýz hayýr gelir. Temiz bulursa gönlümüzü, Onun için kurduðumuz bu mütevazý saraya geleceðine
inanýyorum!
Bazen yalnýzken, meselâ arabamda
yalnýz baþýma giderken, Yarataným,
ne zamandýr gönlümü þereflendirmedin. Ne olur beni unutma, beni de
ara sýra sevindir lütfen! diye yalvarýyorum ve talep ediyorum! Birdenbire
içim mutlulukla doluyor, ferahlýyorum, gözlerimden yaþlar fýþkýrýyor,
aðlýyorum, aðlýyorum... Sevinç ile doluyum, Onun geldiðini hissediyorum
veya Onun kendi varlýk enerjisini
bilmediðim bir yolla bana duyurduðunu anlýyorum... Bilgi ile yýkandýðýmý, duygu ile doyduðumu ve sevgi ile
yükseldiðimi ve tüm insan kardeþlerim
gibi korunduðumu bilebiliyorum...
Arýnýp yükselmek için, korkusuz ve
endiþesiz, gayretli, sabýrlý, bir olunca
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kudretli, sevgili olmaya karar veriyorum, Ondan yardým, þifa ve baðýþlanmak diliyorum.
Nasýl ki yaþamak ve yükselmek için
var edildiysek, aslýnda hayýr ve iyilik
için de var edildiðimizi bilebilmeliyiz.
Biz yokluktan varolduðumuz için
aslýmýzý ancak yoklukta bulabiliriz.
Bir olan aslýmýzý bulmak için yükselmeliyiz.
Arýnma ve yükselme yolunda yürümeye karar verdiysek eðer, doðru ve
iyi olmayý rutin bir hale getirmemiz
ve Ýnsan adýný kazanabilmemiz için
doðruda ve iyide olmamýz gerekir. Ýsteklerimiz doðrultusunda, kazanmayý
alçak gönüllülükte, mucizeyi düþüncelerimizde, rahatlýðý bütün kötülükleri terk etmekle elde edebiliriz.
Kendime anlatmak istediðim yukarýdaki gerçekleri geç de olsa kavradým.
Ham insan iken olgun insanlýða
yükselmenin, ancak çaba ile gerçekleþebilecek bir iþ olduðunu anladým!
Emrem Yunusun þu dizesi aklýma
geliyor:
Hamzaca kudret verir Çalap, aþk
erine!
Öyle bir hizmet aþký gönlünde alev
alev yanan insan en azýndan olgunluk
yolunda yürümeye baþlamýþ demektir.
Böyle bir yolun ilk þartý, ahlâktýr. Ýlk
lâik ve aklî ahlaktan bahseden
Sokrattýr. Sokrat ahlâkýnýn temeli:
Kendini bil, Düþün, Ýnsanýn
yüksek özelliklerini bul esaslarýna
dayanýr. Sokrat, kendi ruhunun derinliðine bakýnca vazifesinin oradaki
armoniyi sezme, ortaya çýkarma olduðunu anlamýþ ve insan hayatýnýn as-
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lýnda bir sanat eseri meydana getirmek olduðunu söylemiþtir.
Ne mutlu, Ona ve Onun kullarýna
karþýlýksýz hizmet edenlere, gerçek
gönül erlerýne, selâm olsun onlara...
Bu ay sizlere sözleri Munis Faik
Ozansoya ait mükemmel bir dörtlüðün
Rast makamýnda bestelenmiþ ve size
tedavi tableti olarak sunulmuþ bestesi...
Beyninizi, beyninizin usulleri ile
dinlendiren ve sizi neþelendiren ve
sakin düþünmeye götüren sihirli sesler.
Sözleri:
Sesler kesildi; güller, alevlerle
doldu su.
Ey bir devamlý gurbetin âvâre
yolcusu!
Bak bahçelerde akþamýn iklîmi
baþladý.
Hülyâ zamaný geldi, saatler
yavaþladý.
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.
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan

Geçen ay, tasarým uzmaný olan
Kala adýndaki bir varlýðýn anlattýklarýný iletmiþtik.
Kala dünyaya benzer bir gezegen olan Jaspearda,
kontrollü bir deney ortamýnda,
deðiþik bir hayvan türü üzerinde
çalýþmalar yapmakla görevlendirilmiþti.
Esas amaç bir hayvan üzerinde yapýlan
genetik müdahaleler neticesinde
gezegenin ekosisteminin düzeltilmesiydi.
Bu ay kaþif ruhlar baþlýðýndaki konuyla devam ediyoruz.
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KÂÞÝF RUHLAR
Yaþamlar arasýnda farklý yerlere
giderek deneyim kazanan kâþif ruhlar
da vardýr. Bunlar farklý dünyalar
üzerinde yaptýklarý deneyimlerle
derinlik kazanan ruhlardýr. Ruh dünyasýndaki ödevlerinin seyahat etmek
olduðunu anlatan sujelerle karþýlaþmýþtým. Eðitimde olan kâþif ruhlar
kâinatýmýzda bulunan fiziksel ve zihinsel dünyalara ve hattâ diðer boyutlara bile seyahat ederler. Dünyaya
enkarne olmaya hazýrlanan ruhlar ruh
dünyasýndan diðer yerlere hareket
ederler. Bazen hiç durmadan bir yerden
diðerine giderler. Ancak onlar bu seyahatlerin uzun ya da kýsa olduklarýný
algýlayamazlar.
Aþaðýdaki sözler bir sujemin anlattýklarýndan alýnmýþtýr:
Ruh dünyasýndan fiziksel bir dünyaya geçtiðimizde önümüzde sanki bir
kapý açýlýr ve biz dönen bir tüpün içinden geçeriz. Sonra bir kapý daha açýlýr
ve biz içeri gireriz.
Zihinsel bir dünyadaki baþka bir
boyuta geçtiðimde bir Televizyon ekranýndan manyetik bir alana saf düþünce yoluyla geçen bir statik parçasýna benzetirim kendimi. Boþluklar
büyük ve nabýz gibi atan enerji alanlarýdýr. Bu enerjinin gücünü maddesel
bir kâinata girerken daha fazla hissederim çünkü kendi dalga rezonansýmýzý

mevcut þartlara göre ayarlamamýz
gerekir ki kolaylýkla içeri geçebilelim.
Enerjimi sýký tutmak isterim aksi
taktirde kaybolabilirim.
Çalýþtýðým kâþif ruhlarýn çoðunun
baþýnda eðitmenleri olduðunu biliyorum. Boyutlararasý dolaþan bu ruhlarýn
mutlaka ileri ruhlar olmalarý da gerekmiyor. Bu ruhlarýn elbet ki macerayý
ve gezmeyi seven ruhlar olmasý gerekiyor. Bu ruhlar, gezdikleri farklý yerlerde yeni heyecanlar arýyor ve kendilerini ifade edecek yeni þekiller bulmak
istiyorlar. Sujelerimin anlattýklarýndan
elde ettiðim bilgilere göre, gümüþ ya
da kurþunu andýran yoðun madde
bloklarý içinde yaþayan zeki varlýklarýn
olduðunu öðrendim. Diðer bazý sujelerim ise kristal kulelerin ortasýnda
parlayan ve cam yüzeyler olarak görünen gerçeklerden söz etmiþlerdi. Ateþten, sudan, buzdan ya da gazdan oluþan
ve içinde zeki varlýklarý barýndýran
fiziksel dünyalar vardýr. Kâþif ruhlarýn
içinde dolaþtýklarý bu dünyalarýn renkleri ise pastel veya karanlýk ya da
parlaktýr. Karanlýk renkteki yerleþimler
ya da dünyalar, bu rengin baðdaþtýrýldýðý kötülüklerin ve uðursuzlarýn
barýndýðý yerler deðildir.
Konuþtuðum kâþif ruhlar, ýþýk ve
karanlýkla ilgili kesin kutuplardan bahis
etmediler. Örneðin, gezdikleri yerlerin,
fiziksel yoðunluklarýndaki farklýlýklardan, buralardaki idare alanlarýnýn
fiziksel ya da zihinsel özelliklerinden,
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gezegenin hareketli ya da dingin olmasýndan bahis etmeyerek, burada yaþayan zekâlarýn saf ya da kaba zekâlar
olmalarýna dair kesin olabilecek ayrýmlardan kaçýndýlar. Kozmik bilincin
farklý gerçeklerine doðru seyahat eden
ruhlarýn, enerjilerini gittikleri yerlerin
enerjileriyle ayný düzeye getirmeleri
gerekmektedir. Kâþif ruhlarýn rehberleri
onlarý daha yüksek kademelere götürerek bilinçlerinin açýlmasýný saðlayabilirler. Yapýlan seyahatlerin süreleri,
sujelerin zihinlerinde çok da uzunmuþ
gibi gözükmemektedir. Bunun nedenlerinden birisi yolun baþýnda olan genç
ruhlarýn sýkýlmalarýný engellemek
olabilir.
Ruhlarýn seyahatleri sýk sýk iþle ilgili
tatiller gibidir. Bunlar genellikle fiziksel
dünyalara doðru yapýlýr ve birkaç
günden, yeryüzü zamanýna göre birkaç
yüzyýla kadar sürebilir. Olay 60 göreceðiniz gibi seyahatlerde ayný zamanda
eðlence unsuru bulunduðundan dolayý,
sujelerim bu konuyu anlatmakta ve
detay vermekte fazla sakýnca görmemektedirler.
OLAY 60
Dr.N: Dünyadan sonra geldiðin Ruh
dünyasýnda, ruh grubundaki karmik
dersleri gözden geçirmediðiniz zamanlarda genellikle hangi aktivitelerle
uðraþýyorsun?
S: Seyahate çýkýyorum. Ancak bun-
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lar daha çok kiþisel seyahatler oluyor.
Bu konuda fazla bir þey anlatabileceðimi sanmýyorum.
Dr.N: Anlatmaman gereken þeyleri
anlatmaný dileyerek seni sýkmak istemem elbette. Ben sadece, sana tatlý
anýlar yaþatmýþ olan egzotik yerlere
yapmýþ olduðun herhangi seyahatinin
olup olmadýðýný sormak istiyordum.
S: (Hemen cevap vererek ve rahatlamýþ bir þekilde gülümseyerek) Oh
evet Brooele yaptýðým seyahat böyle
idi.
Dr. N: (Sesimi alçaltarak) Bu senin
enkarne olduðun bir yer miydi?
S: Brooele sadece ruhumu yenilemek için giderim. Burasý üzerinde insan
olmayan ancak Dünyaya çok benzeyen
bir yerdir.
Dr.N: Demek ki sadece dinlenmek
ve eðlenmek için gidiyorsun. O halde
Brooelin dünyayla kýyaslanabilecek
fiziksel özelliklerini anlatmaya ne
dersin?
S: Burasý Dünyadan daha küçük ve
soðuk bir yer. Güneþi daha uzakta.
Daðlarý, aðaçlarý, çiçekleri, taze suyu
var ama okyanuslarý yok.
Dr.N: Seni kim buraya götürüyor?
S: Adý Jhumu olan bir Üstad.
Dr.N: Bu seyahat konusunda uzman
olan ya da senin rehberin gibi birisi
mi?
S: Jhumu da bir kâþif. Biz bunlara
gemiciler adýný veririz. Ancak diðer
rehberlerimiz de arzu ederlerse bizimle
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gelebilirler.
Dr.N: Tamamen anlýyorum. Ruh
grubundaki diðer üyeler de seninle birlikte gelirler mi?
S: Yalnýz da gidebiliriz ama gemiciler genellikle farklý gruplardan birkaç
kiþi getirirler.
Dr. N: Jhumu hakkýnda ne düþünüyorsun?
S: (Þimdi daha da gevþemiþ biçimde) Jhumu tur baþkaný olmaktan hoþnut
birisidir. Bu tarz bir seyahatin bizim
perspektifimizi geniþlettiðini söyler.
Dr.N: Bu gerçekten de ilginç. Biliyorum ki Brooelin neden bu kadar
zevkli ve eðlenceli olduðunu anlatmaya
can atýyorsun. Ýstiyorsan önce bu gezegendeki hayvanlardan biraz söz et.
S: Burada hiç balýk, kurbaða, yýlan
yok. Kýsacasý sürüngenler yok.
Dr.N: Neden acaba?
S: Bilmiyorum, bizim dýþýmýzda buraya özel olan bir hayvanla ilgilenmek
isteyen... (Duruyor)
Dr.N: Hatýrýnýza gelen bir hayvan
mý var?
S: Bizim favorimiz Arderdi. Bu
kedinin özelliklerine sahip olan küçük
bir ayýya benzer. (Kollarýný bitiþtirip
kendini sararak): Arder harika bir hayvandýr. Tüylüdür, yumuþacýktýr, insana
huzur verir ve bizim bildiðimiz gibi de
gerçekten bir hayvan deðildir.
Dr.N: Bu ne demek?
S: Arder çok zeki ve sevecen bir
varlýktýr.

Dr.N: Zekâsý bir insanýnkiyle kýyaslanýnca nasýl?
S: Bunu anlatmak zor. Ne çok yukarýda ne de çok aþaðýda. Sadece farklý
bir zekâsý var diyebilirim.
Dr.N: En farklý olan tarafý hangisi?
S: Kendi türü arasýnda hiçbir
çeliþkisi ya da rekabeti yoktur. Buraya
gelmemizin nedenlerinden birisi de
budur. Daha iyi bir dünyanýn oluþmasý
için bize ümit verir. Yeryüzünde
yaþayanlarýn bir olduklarýnda elde
edecekleri duyguyu tattýrýr bize.
Dr.N: Sen ve arkadaþlarýn Brooelde
baþka neler yaparsýnýz?
S: Bu nazik varlýklarla oynarýz.
Çünkü bunlarýn Dünyadan gelen ve
dinlenmeye ihtiyacý olan ruhlarla
baðlarý vardýr. Enerjimizi Arderlerinki
ile etkileþime geçebilmesi için bir
miktar materyalize ederiz.
Dr.N: Yaptýðýnýz bu iþle ilgili biraz
da daha spesifik bilgiler verebilir
misin?
S: Sarýlacak þeffaf insan figürlerinin
olduðunu varsayarýz. Sonra onlarýn
zihinlerine doðru yüzeriz. Bu bildiðiniz
dünyayla ilgili bir iþlem deðildir ve
oldukça süptildir. Dünya gibi katý
fiziksel gerçeklerin olduðu bir yerden
sonra burasý bize þifa verir. Arder, insan
bedeniyle mümkün olabilecek þeyleri
görebilmemiz için bizi motive eden
yatýþtýrýcý bir varlýktýr.
Sujelerim, trans halindeyken Dün-
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yaya benzeyen ama üzeri dünya kadar
bozulmamýþ ve üzerinde insan yaþamayan gezegenlerden büyük bir empatiyle bahis ederler. Bu tarz yerlere
kendi oyun alanlarý gibi bakarlar.
Zihinsel dünyalarla ilgili anýlarý olan
sujelere de fazla rastlamamýþýmdýr. Bu
gayet normal bir durumdur. Parlak ýþýða
ve fiziksel boyutlarý olan yerlere alýþkýn
varlýklarýz. Aþaðýdaki paragraf eðlence
amacýyla yaptýðý bir seyahat üzerine
bir sujemin anlattýklarýndan alýnmýþtýr:
Diðer varlýklarla beraber Guigleylerin yaþadýklarý yere götürülüyoruz.
Bunlar alýn kýsmý yunusa benzeyen
þiþman, yumuþak tüylü varlýklar. Ýri,
yuvarlak kulaklarý ve keskin býyýklarý
var. Akýllý bir köpeðin IQsuna sahipler.
Bizleri seven, adanmýþlýk duygularý
olan mutlu hayvanlar. Yaþadýklarý gezegen eski ve mistik bir yer olup, hafifçe
yükselen tepelere ve üzerinde çiçeklerin ve ufak zarif aðaçlarýn birer halý
oluþturduklarý vadilere sahip. Burasý
çok parlak bir yer. Taze suyu var. Bu
mükemmel huzur yerinde hem dinleniyor hem de eðleniyoruz.
Uzun, dev ya da kýsa veya cüce
yaratýklar, suda yüzen, havada uçan
deðiþik hayvanlarla ilgili rüyalarýnýz
varsa bunlarýn daha önceki enkarnasyonlarýnýzla ilgili bilinçaltý anýlarýnýzdan kaynaklandýklarýný bilmelisiniz.
Mitolojiyle ilgili garip yaratýklar bile
bu tarz anýlardan çýkmýþ olabilirler.
Bazý insanlar ise rüyalarýnda uçtuklarýný
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görürler. Bu tarz rüyalar ise daha önceki
hayatta uçan bir yaratýk olmaktan
ziyade bedensiz bir varlýk olarak
süzülmekten gelen duygularý sembolize
etmektedirler.
(Gelecek Ay. Konumuza kaldýðýmýz
yerden devam edeceðiz.)
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ekinir misiniz? Bir insanla her
hangi bir konu üzerinde konuþamamaktan, sakinliðimizi kaybetmekten,
kavganýn tam ortasýnda kendimizi
bulmaktan hangimiz çekinmeyiz?
Çekinir çekinmesine, yine de hiçbirimizin hayatýndan kavga eksik olmaz.
Ne denli uðraþýrsak uðraþalým, özen
gösterip dikkatli olalým, hepimiz birçok
kereler kavganýn tam ortasýnda kendimizi buluveririz. Avazýmýz çýktýðý kadar
baðýrýrken, kendimizi savunduðumuzu
iddia etsek bile, tatsýz bir duygu ile
karþý karþýya kalýrýz. Ýçimize yerleþen
bu tatsýzlýk duygusu, kavganýn iþe
yaramaz bir yöntem olduðu mudur?
Yoksa adrenalimizi yükseltip dayanma,
sakin, mülayim insan olma çabalarýmýzýn suya düþmesinden mi gelir? Ya
da yaþam tecrübelerimizin henüz olgun
ve hoþgörülü insan olmaya yetmediði
gerçeði ile yüzleþtiðimizden midir?
Kavgadan sonra kendimizi çok kötü
hissederiz deðil mi? Kavgadan galip

çýksak bile, karþýmýzdakini mahçup
ederek gerçeði bangýr bangýr açýða
çýkartmýþ olsak bile... Sonuç hiç de
sevinç, mutluluk olmaz. Yüzümüz pancar kýrmýzýsý, saçlarýmýz dibine kadar
ok gibi dikleþmiþ, ellerimiz zangýr zangýr titreyerek kalýrýz. Nabzýmýzýn küt
küt atmasýný da sayarsak, bedenen
büyük bir rahatsýzlýk yaþarýz. Kavga
ettiðimiz sürenin üç beþ misli zamaný
sakinleþmeyi bekleyerek geçiririz. Yine
de Yaþam bu, kavgasýz geçmiyor
diye düþündüðünüzü biliyorum.
Doðru. Ne kadar uðraþýrsak uðraþalým, özenli ve çekingen davranalým,
kavga hayatýmýzdan eksik olmuyor.
Hele ailemiz varsa, anne-baba isek,
kardeþlerimiz ve çocuklarýmýzla yaþýyorsak, ev içi atýþmalar kaçýnýlmaz
olacaktýr. Zaten en çok tartýþtýðýmýz,
kavga ettiðimiz insanlar aile fertlerimiz
olur. Niçin? Onlar da bilmiyorlar mý,
ne denli sevildiklerini? Elbette biliyorlardýr, ancak ayný evi paylaþmak, ayný
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yaþam koþullarý içinde birlikte uðraþmak, dýþ þartlarýn gerçekliði gibi algýlanan gizliliðe, özgür kiþiliðe, düþünce
ve yaþam serbestliðine saygý duymayý
gereksiz hale getirebilir. Çünkü ayný
ailenin fertleri olmak, her hal ve þartta
birbirine destek olmaktan anlamsýz bir
imtiyaz çýkartýrýz. Anlamsýzdýr, çünkü
aile fertlerimizin bireysel özgürlüðünün, hata yapma hakkýnýn varlýðýný,
hepsinin ayrý bir kiþilikte olduðunu
düþünmeyiz. Ayrýca birlikte yaþýyor
olmak, bir insaný yýpratmak, mutsuz
etmek, gerginlik içinde býrakmak
hakkýný bize verir mi? Tabii ki vermez.
Kendi ailemiz, eþimiz, dostumuz
dediðimiz insanlarla gönül baðýmýz,
üç sokak ötedeki manav efendiden de,
her gün gülümseyerek soðuk merhabalarýný sunan beyefendiler ve
hanýmefendilerden de daha sýcak ve
gerçek deðil midir? Tabii diyorsunuz!
Öyle ise ne bu þýmarýklýðýmýz!.. Gönlümüzdeki bu sýcacýk sevginin týpa týp
aynýnýn sevdiðimizde de olduðunu
bilmek mi, bizi böyle baþýbozuk
davranýþa itiyor; düþünmeden, ölçüsüz
ve yýpratýcý konuþmamýza neden
oluyor? Kýlýna zarar gelmesinden
korktuðumuz, gönlümüzün gerçek
sahipleri dediklerimizi bir pula satar
gibi bir avazda harcýyoruz. Kavga
ederek karþýmýzdakini dumura uðratmak, sakin, dingin, mutlu ruh halini
daðýtýp, gününü, anýný mahvetmek,
onun gönlündeki sevgimizi felce
uðratmaz mý?
Aile olmak, sevgi ve destekle kar-
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deþlik, arkadaþlýk iliþkisi içinde olmak
bizi her zaman problemlerin içinde
býrakýr elbette. Zaten hayatýn hiçbir
noktasý problemsiz deðil. Sorunlarý
çözmek için, haklarýmýzý korumak, kollamak için konuþmak þart. Tartýþarak
sonuca ulaþmak, çözümler üretmek
becerisine ulaþmak gerekir. Zararsýzca
tartýþmasýný bilmeli, karþýmýzdakilerle
gerginliðe girmeden konuþup, iletiþim
kurabilmek becerimizi geliþtirebilmeliyiz. Ýster aile fertlerimizden birisi olsun, ister yeni tanýdýðýmýz biri olsun,
tartýþmayý hiçbir zaman bir boks
maçýna çevirmeden, sadece konu
üzerinde kalarak sürdürebilmeliyiz.
Bunun için:
- Mümkün olduðunca suskun kalarak, diðerlerini iyice anlayýp dinlemek.
- Her konuþmacýnýn veya karþýmýzdakinin ne dediðini, ne istediðini kavramak.
- Onlarýn duygularýný öðrenmek ve
bu duygulara, düþüncelere saygý
duymak.
- Yapýcý, olumlu ve yatýþtýrýcý konuþmaya kararlý olmak.
- Sakinliðimize güvenmek karþýmýzdakilerin sözle baskýsýna kanmamak.
- Konu hakkýndaki düþüncelerimizi
açýkça ve sakin bir dille konuþmak.
- Mantýklý, diðerkâmca düþünüp
karþýmýzdakilerin de mantýðýna hitap
edecek doðru çözümleri üretmek.
- Tartýþýrken hiç ama HÝÇ BÝR
ZAMAN yýkýcý, yýpratýcý sözcükler
sarfetmeden saygýyý elden býrakmamak.
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ÝÞ BAÞINDA DUYGUSAL ZEKÂ
Daniel Goleman
Derleyen: Belgin Tanaltay

ÖZDENETÝM
Topluluk karþýsýnda konuþma yapan herkesin en
korkunç kabusudur bu.
Psikolog olan arkadaþým,
emniyet müdürlerinden
oluþan bir topluluða hitap
etmek üzere Amerikanýn
doðu sahilinden Hawaiiye uçmuþtu. Rötar yapan
uçaklar ve kaçýrdýðý aktarmalar yüzünden geceyi
uykusuz geçirmiþ, hem
bitkin düþmüþ hem de
vücut saati bozulmuþtu.
Arkadaþým sözlerine bir
fýkra anlatarak baþladý;
ama fýkranýn sonundaki en
vurucu satýra geldiðinde
durdu. Unutmuþtu. Donup
kaldý, zihni bomboþtu.
Yalnýzca fýkranýn sonunu
deðil, konuþmasýný da hatýrlayamýyordu. Notlarý bir
anda hiçbir anlam ifade
etmemeye baþlamýþ, dikkati gözlerini kendisine
dikmiþ halde bekleyen
yüzlerin meydana getirdiði
kitleye takýlýp kalmýþtý.
Özür dileyip, izin isteyerek
kürsüyü terk etmek zo-

runda kaldý. Birkaç saat
dinlendikten sonra, ancak
kendine gelebildi. Fýkrayý
eksiksiz biçimde anlatarak
konferansýný verdi ve büyük alkýþ topladý.
Ciddi bir dinleyici kitlesi karþýsýnda konferans
vermek gibi stresli bir durumdaki insanlarýn beyinlerinin incelenmesinden
elde edilen en çarpýcý bulgu, beynin yönetim merkezi olan, alnýn hemen arkasýndaki, prefrontal loblarýn
çalýþmasýný engelleyecek
biçimde faaliyet gösteren
duygusal beynin varlýðýný
ortaya çýkarmaktadýr.

Prefrontal bölge, dikkat
etme ve dikkat çekici her
türlü bilgiyi akýlda tutma
kapasitesi olan iþleyen
bellekin bulunduðu yerdir. Ýþleyen bellek, idrak
ve anlayýþ, planlama ve
karar verme, akýl yürütme
ve öðrenmek açýsýndan hayati derecede önemlidir.
Zihin dingin haldeyken,
iþleyen bellek iþlevini en
iyi biçimde yerine getirir.
Ama acil bir durum olduðunda, beyin korunma
haline geçer, duyularý tam
teyakkuzda tutmak için
iþleyen belleðin kaynaklarýný çalarak onlarý diðer
beyin mevzilerine aktarýr.
Acil durum sýrasýnda,
beyin basit ve en alýþýk olduðu rutinlerle tepkilere
sýðýnarak karmaþýk düþünceleri, yaratýcý içgörüyü ve
uzun vadeli planlarý bir
tarafa kaldýrýr. Odak noktasý, aciliyet içeren mevcut
durum, ya da günün krizidir. Arkadaþýmda, bu
olaðanüstü hal konuþmasýný hatýrlama yetisini
felce uðratýrken, dikkati-
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nin mevcut tehdit üzerinde konuþmasýný bekleyen dinleyicilerin dikkat
kesilmiþ yüzleri üzerinde
odaklanmasýný saðlamýþtýr.
Acil durumlar ile ilgili
devreler milyonlarca yýl
önce evrilmiþken, onlarýn
iþleyiþini bugün de sýkýntý
veren duygular þeklinde
yaþýyoruz; endiþeler,
kaygý nöbetleri, panik,
engellenmiþlik hissi ve
kýzgýnlýk, öfke, hiddet
gibi.
STRES
Duygusal aciliyet taþýyan durumlarda anahtar
rolü oynayan tepemizin
atmasýna yol açan yapý,
amigdaladýr. Prefrontal
bölge, yani yönetim merkezi, bir tür sinir yolu
aracýlýðýyla amigdalaya
baðlanýr. Amigdala ile
prefrontal loblar arasýndaki bu sinir baðlantýlarý,
beynin nöbetçisi gibi
çalýþýr.
Amigdala, beynin duygusal bellek bankasýdýr.
Zafer ve baþarýsýzlýk,
umut ve korku, kýzgýnlýk
ve hüsran içeren tüm anlarýmýzýn deposudur. Nöbet-

çilik rolünü yerine getirirken, bu depolanmýþ anýlarý
kullanýr. Yeni gelen tüm
bilgileri an be an gördüðümüz ve iþittiðimiz her
þeyi tehdit ve fýrsatlar açýsýndan deðerlendirmek
için taramadan geçirir ve
þimdi olanlarý geçmiþ deneyimlerimizin depolanmýþ kalýplarýyla eþleþtirir.
Evrim sýrasýnda, amigdalanýn bellek kalýplarýný
kullanmaktaki amacý
büyük olasýlýkla  Ben mi
onun avýyým, yoksa o mu
benim avým? gibi, hayatta kalmak açýsýndan büyük önem taþýyan sorularý
yanýtlamaktý
Beynin kriz durumundaki tepkisi hâlâ bu eski
stratejiyi izliyor: Duyularý
keskinleþtiriyor, karmaþýk
düþünceleri durduruyor ve
düþünmeden verilen, güdüsel tepkiyi baþlatýyor;
oysa bu durum modern iþ
yaþamýnda ciddi sakýncalar yaratabilir.
Tepemizi attýran zorluk
ve baskýlar için hep olabilecek en kötü zamandýr; ya da öyle görünür,
bir de stres hissini adeta
katlayarak çoðaltýrlar,
dolayýsýyla biz patlama
noktasýna yaklaþtýkça,
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eklenen her yeni yük daha
da dayanýlmaz hale gelir.
Normal koþullarda bizi
rahatsýz etmediði halde
birdenbire bunaltýcý bir hal
alabilen küçük zorluklarda
da bu böyle olur.
Beden için, evle iþ arasýnda hiçbir ayýrým yoktur;
kaynaðý ne olursa olsun,
stres biriktikçe birikir.
Zaten fazlasýyla yorulmuþ
olduðumuz anlarda, küçük bir sürtüþmenin bile
tepemizi attýrabilmesinin
nedeni, biyokimyasaldýr.
Amigdala beynin panik
düðmesine bastýðýnda,
CRF olarak bilinen bir
hormonun salgýlanmasýyla
baþlayan ve baþta kortisol
olmak üzere, hormonlarýn
sel baskýnýyla son bulan
çaðlayana neden olur.
Stres altýndayken salgýladýðýmýz hormonlar, tek
bir savaþ ya da kaç nöbetine yetecek miktardadýr;
ama bunlar bir kez salgýlandýðýnda, bedende saatlerce kalýr ve birbiri ardýna
oluþan her can sýkýcý olay,
zaten var olan hormon
birikimine yenilerini ekler.
Sonuçta meydana gelen
yýðýlma, amigdalayý, en
ufak bir tahrik karþýsýnda
bizi her an öfke ya da pa-
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niðe sürüklemeye hazýr
tetik haline getirebilir.
Stres hormonlarýnýn bir
etkisi de kan dolaþýmý
üzerinde kendini gösterir.
Nabýz hýzlandýkça, kan
beynin yüksek düzeylerdeki biliþsel merkezlerinden çekilerek, olaðanüstü durum seferberliði
için daha önemli olan baþka mevzilere yönlendirilir.
Yakýt olarak gereken kan
þekeri düzeyleri birden
yükselir, durumla ilgili daha az ilgili vücut fonksiyonlarý yavaþlar ve bedeni
savaþmaya ya da koþup
kaçmaya hazýrlamak için,
nabýz hýzlanmaya baþlar.
Kortisolun beyin fonksiyonu üzerindeki etkisi, o
ilkel stratejisini pekiþtirmektir: Duyularý kuvvetlendirmek, zihni köreltmek ve en iyi prova edilmiþ eylem hangisiyse onu
yapmak; bu alýþkanlýk
çýðlýk atmak ya da paniðe
kapýlýp donakalmak olsa
bile.
Kortisol, iþleyen bellekten  zekâdan  enerji
kaynaklarýný çalýp onlarý
duyulara yönlendirir. Kortisol düzeyleri yüksek
olduðunda, insanlar daha
fazla hata yapar, dikkatleri
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daha kolay daðýlýr ve biraz
önce okuduklarý bir þeyi
bile pek hatýrlamazlar.
Yersiz düþünceler zihni
iþgal eder ve bilginin iþlenmesi iyice zorlaþýr.
Stres hali devam ederse, olasý son, bir tükeniþ
ya da daha kötüsü olacaktýr. Laboratuvar fareleri
sürekli gerginliðe maruz
býrakýldýðýnda, kortisol ve
buna baðlý stres hormonlarý toksik düzeylere
ulaþarak, sonunda sinir
hücrelerini zehirler ve
öldürür. Stres ömürlerinin
önemli bir bölümünde
devam ederse, beyinleri
üzerindeki etki korkunç
boyutlara ulaþýr: Belleðin
anahtar merkezlerinden
biri olan hipokampus aþýnýr ve küçülür. Ýnsanlarda
da benzer bir þey oluþur.
Þiddetli stresin bizi geçici
olarak aciz kýlmasý bir
yana, sürekli stresin zekâ
üzerinde kalýcý köreltme
etkisi olabilir.
Stres elbette ki kaçýnýlmaz bir durumdur; üstümüze üstümüze gelen
durum ya da insanlardan
kaçýnmak çoðu zaman imkânsýzdýr. Mesaj patlamasýný ele alalým. Belli baþlý
þirketlerde çalýþan insanlar

üzerinde yapýlmýþ bir inceleme, her birinin günde
ortalama 178 mesaj aldýðýný ve yolladýðýný bulgulamýþtý; saatte üç kere ya
da daha sýk aralýklarla gelen ve her biri (çoðunlukla
aldatýcý) bir aciliyet üslubu içeren mesajlar yüzünden, çalýþmalarý kesintiye
uðramaktaydý.
Elektronik posta, aþýrý
bilgi yüklenmesini azaltacaðýna, telefonla, telesekreterle, faksla, mektupla ve diðer yollarla gelen
mesajlarýn toplam miktarýný artýrmýþtýr. Mesaj tufanýnýn kümülatif etkisi,
kronik dikkat daðýnýklýðýdýr.
SEBATLA STRESÝ
YENMEK
Endüstrinin tümünde
yaþanan köklü deðiþimler
nedeniyle gerilimlerin
iyice týrmandýðý, Amerikanýn bölgesel telefon
þirketlerinden birinde çalýþan iki üst düzey yöneticiyi karþýlaþtýralým. Yöneticilerden biri gerginlikten
þikayetçidir. Hep bana
empoze edilen son tarihlere yetiþmeye çalýþýyorum, ama yaptýklarý-
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mýn çoðu önemli bile deðil. Sadece rutin iþler. Dolayýsýyla sinirli ve gergin
olduðum halde zamanýmýn çoðunu sýkýlarak
geçiriyorum.
Öbür yönetici ise þöyle
söylüyor: Hemen hemen
hiç sýkýlmýyorum. Baþlangýçta pek ilginç bulmadýðým iþte bile, bana bir
þeyler öðreten ve zahmete
deðecek bir tarafýný buluyorum. Hep bir fark yaratmaya, kendime verimli bir
iþ yaþamý kurmaya uðraþýyorum.
Birinci yöneticinin sebatkârlýk diye adlandýrýlan niteliði düþük, ikinci
yöneticinin ise yüksektir.
Sebatkârlýk; taahhüdüne
baðlý kalmak, kontrolünün
elinde olduðunu hissetmek ve stresi bir tehdit
deðil, aþýlmasý gereken bir
zorluk olarak görmektir.
Bir araþtýrmada, iþini çetin
ama heyecan verici, deðiþimi ise bir düþmandan
ziyade geliþtirilmesi gereken bir þans gibi görerek,
strese karþý sebatkâr bir
tepki verenlerin, stresin
fiziksel yüküne daha iyi
katlandýklarý ve daha az
hastalýk geçirdikleri bulgulanmýþtýr.

Ayný durumun bir kiþi
tarafýndan yýkýcý bir tehdit,
bir diðeri tarafýndan ise
insaný canlandýran bir
mücadele olarak görülebilmesi, iþ yaþamýna özgü
bir paradokstur. Doðru
duygusal kaynaklar kullanýldýðýnda, tehdit gibi
görünen þey mücadele
edilecek bir zorluk olarak
ele alýnýp enerjiyle, hattâ
coþkuyla karþýlanabilir.
Bizi harekete geçiren ve
bize þevk veren zorluklarýn yarattýðý iyi stres
ile bizi usandýran, felce
uðratan ya da moralimizi
bozan tehditlerin yarattýðý
kötü stres arasýnda, beyin iþlevi açýsýndan çok
önemli bir fark vardýr.
Bir mücadele karþýsýnda coþku yaratan beyin
kimyasallarý, strese ve tehdite karþýlýk veren kimyasallardan farklýdýr. Bunlar
enerjimizin yüksek, çabamýzýn dorukta ve ruh
halimizin olumlu olduðu
zamanlar iþbaþýndadýr. Bu
üretken hallerin biyokimyasý, katekolaminler olarak adlandýrýlan kimyasallarýn salgýlanmasý için
sempatik sinir sisteminin
ve adrenallerin etkinleþtirilmesiyle ilgilidir.
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Katekolaminler, yani
adrenalin ve noradrenalin, bizi kortisolun telâþlý
uyarmalarýndan daha verimli bir biçimde harekete
geçirir. Beyin acil durum
haline girer girmez, hem
kortisol hem de çok yüksek düzeyde katekolamin
pompalamaya baþlar.
Ama en yüksek performansý, beyin daha düþük
bir düzeyde uyarýldýðýnda,
yani devrede sadece katekolamin sistemi olduðunda gösteririz. (Kortisolu etkinleþtirmek için
de, iþimize yönelik bir
tehditin oluþmasý ya da
patronumuzdan olumsuz
bir yorum almamýz gerekmez; can sýkýntýsý, sabýrsýzlýk, engellenmiþlik hissi, hattâ yorgunluk bile
buna yetecektir.)
O halde, bir anlamda,
iþin içinde iki çeþit stres
iyi ve kötü ve iki ayrý biyolojik sistem vardýr. Ayrýca, sempatik sinir sisteminin pompalama yaptýðý,
ruh halimizin olumlu
düþünme ve tepki verme
yetimizin en uygun seviyede olduðu bir denge
noktasý da vardýr. Performansýmýz iþte bu noktada
doruða ulaþýr.
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www.dostluk.coma
Ayþegül Aydýn tarafýndan gönderilen
yardým çaðrýsýný sizlerle paylaþýyoruz.

Küçük bir çocuðun yuvasýndan ayrýlýrken
bahçesinden aldýðý, hep avucunun içinde tutacaðý ve
hiç ayrýlmayacaðý bir küçük taþýn kutsiyetini
kim açýklayabilir bizlere? Kimbilir anasýnýn
sýcacýk koynundan(!) hangi nedenle gelmiþtir þimdi
"kimsesiz" diye adlandýrýlan evine?
Anasýnýn, içgüdüsü sebebiyle yanmamýþ mýdýr yüreðinin
en serin yeri bile!? Bu masallar niye
"bir varmýþ, bir yokmuþ" diye baþlar hep ayný yerinde. Kimbilir.

Küçükyalý Çocuk Esirgeme Kurumu:
Burada 180 çocuk var.
Bu çocuklar 7 ila 12 yaþ arasý.
100 tane erkek, 80 tanesi kýz çocuðu.
30 ile 42 numara arasý en az 180 ayakkabý.
Çoðunluðunun saçlarý sýfýr týraþlý çünkü,
þampuan ve sabun acil ihtiyaçlarý.
Ýç çamaþýr yetersizliði inanýlmaz boyutlarda
Müdür : Þerafettin Bey
Mdr.Yard: Hülya Hn.
Tel : 0216-417 82 13 - Fax :0216-366 68 09
Çocuk Esirgeme Kurumu Küçükyalý Kimsesizler Yurdu
Meslek Komitesi Þube Sorumlusu
Mine Hn.: 0212-252 29 00
Not: Para yardýmý kabul edilmiyor. Bilginize.
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Zamanda Kayma Olabilir mi?
Tim R.Swartz
Çeviri: Nelda Bayraktar

Resim: Fritz Von Uhde

Zaman komik bir þeydir. Sonsuz
gibi gözüktüðü halde asla yeterli
gelmez bize. Zaman, an ve an ebedi
geçmiþe doðru kaydýðý halde, içinde
bulunduðumuz þu an ve gelecek henüz
yeni baþlamaktadýr.
Zaman durdurulamaz bir þekilde
geleceðe de akmaktadýr. Bizler ise
adeta bir sineðin kehribarýn içine
hapsedilmesi gibi, zamana baðýmlý
yaþayýp dururuz. Zamanýn içinde
sonsuza dek hapsolmuþ olduðumuz
için, deðiþimin düzenine ve kaçýnýl-

mazlýðýna da kendimizi uydurmamýz
istenir bizden. Geçmiþ, geçip gitmiþtir,
þimdiki an önümüzdedir, gelecek ise
bilinmemektedir.
Ya da biz mi böyle zannetmekteyiz
acaba?
Þayet ismi Frank olan bir Ýngiliz
polisine bu soru sorulsaydý bize
tamamen farklý bir þey söyleyebilirdi:
1996 yýlýnýn güneþli bir Temmuz
günü, Frank ve eþi Carol, Liverpool
þehrinin Bold Caddesinde alýþ veriþe
çýkmýþlardý. Merkez Ýstasyonuna
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geldiklerinde birbirlerinden ayrýlarak,
Carol Dillons Kitabevine, Frank ise
uzun zamandýr almayý arzu ettiði
CDyi bulacaðýný düþündüðü HMV
maðazasýna doðru yola koyuldular.
Frank, Lyceum Postanesi ve Kafenin
olduðu yokuþtan yukarý doðru yürürken, birdenbire garip bir sessizlik
vahasýnýn içinde yürüdüðünü farketti.

Çevresine bakýnmaya
devam etti. Sokakta yürüyen
insanlarýn üzerinde eski
moda kýyafetler vardý.
Aniden 1950 yýllarýna ait olduðu
belli olan küçük bir kamyon, kornasýný
çalarak önünden geçti. Ezilmesi an
meselesiydi. Kamyonun üzerindeki
isim dikkatini çekmiþti: Caplans.
Bulunduðu yere baktýðýnda yolun tam
ortasýnda durduðunu farketti. Yolun
karþýsýna geçen polis, bu kez Dillons
Kitabevi yazmasý gereken yerin giriþinde Cripps yazdýðýný gördü. Burasý
bir kitabevi deðil, kadýn kýyafetleri,
çanta ve ayakkabý satan bir yerdi.
Çevresine bakýnmaya devam etti.
Sokakta yürüyen insanlarýn üzerinde
eski moda kýyafetler vardý. Yirmili
yaþlarýnda genç bir kýz gördü. Üzerinde
limon rengi kolsuz bir bluz vardý.
Çantasýnýn üzerindeki markaya
baktýðýnda belki kýsmen 1996 yýlýnda
olabileceðini düþündü. Bu bir paradokstu ve kýzý Cripps maðazasýnýn içine

kadar takip etti.
Ýçeri girdiðinde buranýn yeniden
Kitabevi olduðunu farketti. Kýzýn
koluna hafifçe dokunarak: Siz de
benim gördüðümü gördünüz mü? diye
sordu. Kýz: Evet, burasýnýn bir giysi
maðazasý olduðunu düþünmüþtüm ama
bir kitabevi çýktý diye cevap verdi.
Daha sonra Cripps ve Caplans
maðazalarýnýn, Liverpoolda 1950
yýlllarýnda faaliyet göstermiþ olduklarý
tespit edildi. Frank'ýn yaþadýðý bu
ilginç deneyim aslýnda esrarengiz bir
olay deðil. Zaman kaymasý denilen bu
olayý birçok kiþi zaman zaman
deneyimlemektedir.
Zaman kaymasýnda geçmiþe ait bir
olay aniden yaþanýlan ana giriþ
yapmaktadýr. Zaman kaymasý, doðasý
ve konumu gereði spontan bir olaydýr.
Ancak yeryüzünde bu tarz olaylarýn
daha fazla olmaya meyil gösterdiði
yerler vardýr. Bazý insanlar da diðerlerine göre bu tarz olaylarý daha fazla
yaþarlar. Fizikçilerin dediði gibi zaman
yerinden hareket ettirilemeyen bir güç
ise insanlarýn yaþadýklarý bu deneyimleri nasýl açýklayacaðýz?
ZAMANIN DOÐASI
Eski Yunan filozoflarý sonsuzluk
kavramýný ve zamaný anlamaya çalýþtýlar. Bunlar dünya üzerindeki tüm
dinlerin ve kültürlerin ortak konularý
haline geldiler. Zamanýn akýþý durdurulabilir veya yavaþlatýlabilir mi? Bazý
mistikler bunun yapýlabileceðini
söylüyorlar. 16. Yüz yýl filozoflarýndan
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ve þairlerinden birisi olan Angelus
Silesius, zihinsel güçler kullanýldýðýnda
zamanýn asýlý kalabileceðini düþünüyordu. Zamaný siz yaratýrsýnýz, zamanýn
saati kafanýzýn içinde tik taklar. Düþünmeyi durdurduðunuz an zaman da
durur. Bilimle mistisizm arasýndaki hat
bazen çok incelir. Günümüzde fizikçiler, zamanýn kâinatýn en güçlü
özelliklerinden biri olduðunda hemfikirdirler. Aslýnda bilim adamlarý
arasýnda dolaþan bir hikâye vardýr:
Amerikaya göç edenlerden birisi
saatini kaybetmiþtir. NewYorkun
caddelerinden birinde yürürken birisine
saati sorar: Acaba saat kaç? Karþýaþtýðý kiþi bir bilim adamýdýr ve þöyle
cevap verir: 'Özür dilerim, bunu bir
filozofa sormanýz gerekir. Ben sadece
bir fizikçiyim.
ZAMANDA

YOLCULUK

Modern bilimsel teoriye göre
zamanda yolculuk tahayyüllerimizin
bile dýþýndadýr. Ancak olaðanüstü bir
þekilde zaman kaymasý yaþamýþ olan

Kasabanýn ana kavþaðýna
doðru arabamla gidiyordum.
Aniden havada garip bir
deðiþim hissettim.
kiþilere göre böyle deðildir. Ýlginç bir
deneyim de Avustralyada yaþayan Lyn
adýndaki bir hanýmdan geliyor: Lyn,
Zamanda Yolculuk isimli kitabý
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okuduktan sonra kendi yaþadýklarýnýn
bu kitapta yazýlanlarla örtüþtüðünü
düþünmüþ.

Bu, sanki atmosferde
yaþanan deðiþik bir duruma
benziyordu. Hava aðýrlaþmýþtý
sanki.
Lyn, 1997 yýlýnda Avustralyanýn
bir kasabasýnda yaþýyordu. Kasaba
1947 yýlýnda inþa edilmiþti. O zamandan bu güne kadar da hayli deðiþmiþti.
Lyn þöyle diyor:
Kasabanýn ana kavþaðýna doðru
arabamla gidiyordum. Aniden havada
garip bir deðiþim hissettim. Bu, sanki
atmosferde yaþanan deðiþik bir duruma
benziyordu. Hava aðýrlaþmýþtý sanki.
Kavþaða geldiðimde yavaþladým.
Birdenbire kendimi 1950 yýlýnda
buldum. Yol kötüydü, aðaçlar yoktu
ve tam karþýmdan bana doðru siyah bir
araba geliyordu. Araba Vanguard veya
eski bir FJ Holden olabilirdi. Araba
kavþaktan geçerken, sürücüsü geriye
dönüp þaþýrmýþ bir þekilde bana bakýyordu. Adam 1950 yýlýnýn modasýna
uygun bir þekilde giyinmiþ ve baþýnda
bir þapka taþýyordu.
Bu durum, toplam 20 saniye sürdü
ve orada bulunduðum sürece beþ kez
tekrarlandý. Arabanýn plaka numarasýný
almaya çalýþtým ancak araba toz içinde
olduðundan baþaramadým.
Buna benzer bir vaka da Derek E.den geliyor. Derek; henüz bir çocukken
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babasý Ýskoçyanýn Glasgow þehrinde
bir taksi þöförüydü. Günlerden bir gün
(1960larýn sonlarý) Derekin babasý
Maryhill Yolunda kuzeye doðru arabasýný sürerken aniden Viktoria döneminin öncesine gidiverdi. Etrafýnda
gördüðü kiþiler, atlar, asfaltlanmamýþ

Cevaplanmasý gereken soru:
Bir baþka zamana þöyle bir göz
mü atýlmaktadýr? Yoksa olaya
þahit olan kiþi veya gözüken
hayalet zaman içinde yolculuk
mu yapmaktadýrlar?
yollar, küçük binalar, kiþilerin giydiði
kaba giysiler, baþlarýna taktýklarý boneler v.s aynen o döneme ait olanlardý.
Bu görüntülerin tam olarak farkýna
vardýðý an kendini yeniden yaþadýðý
zamanda buluverdi.
Derek ayrýca 1980li yýllarda karýsý
ile birlikte Ýngilteredeki North York
Moors bölgesine tatil için giderken
baþlarýna geleni anlatýyor: Staithes
adýndaki küçük bir kýyý köyüne varmayý
hedefliyorduk. Limana inen yollar
oldukça dik ve virajlýydý. Köyün yollarý
ise oldukça dardý. Bu nedenle bütün
turist arabalarýnýn ve otobüslerinin
yaptýðý gibi arabamýzý köyün giriþinde
býraktýk ve yolumuza yaya olarak
devam ettik. Parlak ve güneþli bir
gündü. Çevremizdeki birçok insanla
beraber yolu iniyorduk. Derken yolda
sadece karýmla benim kaldýðýmý
farkettim. Etrafýmýzdaki kalabalýk
kaybolmuþtu sanki. Yaþlý bir kadýn
belirdi önümüzde. Hava birdenbire

soðudu ve karardý. Kadýn bana hangi
yýlda olduðumuzu sordu. Onunla ilgili
hatýrladýðým tek þey, elde dikildiði belli
olan siyah giysileri ve modern olanlarýyla kýyaslandýðýnda oldukça iri kaçan
düðmeleriydi. Ayakkabýlarý da oldukça
eski modaydý. Karýma dönüp: Sen de
gördün mü? dediðim an görüntü kayboldu. Güneþ yeniden çýkmýþtý ve
çevrem insanlarla dolmuþtu. Karým da
benim gördüklerimi görmüþ ve hissettiðim garip duygularýn aynýsýný duymuþtu.
Derekin yaþadýðý bu deneyim, hep
bildiðimiz ve okuduðumuz hayalet
hikâyelerini andýrýyor. Bazý tekinsiz ev
vakalarýnda görünen görüntülerin ait
olduklarý dönemlerle ilgili olduklarýný
biliyoruz. Bazen bu görüntüyü gören
kiþi kendini o an için, o dönemde zannedebilmektedir. Bu da ona bir zaman
kaymasý gibi gelmektedir. Burada
cevaplanmasý gereken soru þudur: Bir
baþka zamana þöyle bir göz mü
atýlmaktadýr? Yoksa olaya þahit olan
kiþi veya gözüken hayalet zaman içinde
yolculuk mu yapmaktadýrlar? Bunlar
belki de bir madalyonun her iki yüzü
gibidirler.
www.mysterymag.com internet
sitesinin editörü olan Martin Jeffrey,
zaman kaymalarýnýn yeniden
yaratýlabileceðini ya da tetikleyici
faktörler kullanýlarak uyarýlabileceðini
söylüyor. Jeffrey Alice Pollockun
yaþadýðý bir deneyimi bizlere aktarýyor:
Pollock, Kentte bulunan Leeds
Þatosunda bu deneyimi yaþadýðýný
söylüyor. VIII. Henrynin eskiden
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yaþamýþ olduðu odayý ziyaret ederken
odada birdenbire bir deðiþiklik
farkediyor. Oda birdenbire soðuyor ve
çýplak bir hale geliyor. Yerdeki halý
yok oluyor. Derken þömineye atýlmýþ
yanan odunlarý görüyor. Beyaz giysiler
içindeki uzun boylu bir kadýn odanýn
içinde bir ileri bir geri yürüyor. Bir
konu üzerinde derin bir þekilde
düþündüðü belli oluyor. Derken oda
birdenbire o anki haline geri dönüveriyor. Daha sonra yapýlan çalýþmalarda
buradaki odalarýn, eþi tarafýndan büyü
yaptýðý gerekçesiyle suçlanan Kraliçe
Joan'ýn (V.Henrynin üvey annesi)
hapsedildiði yer olduðu anlaþýlýyor.
Bu olaya þahit olan Alice Pollockun
zaman kaymasýný tetiklediði söylenebilir. Daha önceki zamanlara ait olan
bir objeyi ellediðinde o döneme ait
olan anýlarýn yeniden canlanmasýna
sebeb vermiþ olduðu da düþünülebilir.
19.yüzyýlýn ortalarýnda Dr. Joseph
Rodes Buchanan (Covington Medical
Institute) öðrencilerinden bazýlarýnýn
ellerinde tuttuklarý yazýlý harflerden,

Oda birdenbire soðuyor ve
çýplak bir hale geliyor.
Yerdeki halý yok oluyor.
bunlarýn hangi karakterdeki insanlara
ait olduklarýný tespit edebildiklerini
söylemiþtir. Bundan yola çýkarak varolan tüm objelerin kendilerine ait bir
hikayelerinin olduðunu ifade etmiþtir.
Öyle ki bunlar o objelerin içinde adeta
resmedilmektedirler. Buchanan þöyle
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demektedir: Geçmiþ, þimdinin içindedir. Psikometri alanýndaki buluþlar
insanla ilgili baþka keþifler yapmamýza
olanak tanýyacaktýr.
Klasik bir zaman kaymasý hikayesi
de Annie Boberly (St. Hugh Kolejinin
müdürü) ve Dr. Eleanor Frances
Jourdainin Parisi ziyaretleri sýrasýnda
(yýl 1901) meydana geliyor. Kýsa bir
Paris turundan sonra Versay Sarayýný
ziyaret ediyorlar. Saray ziyaretinden
sonra Petit Tianonu bulmak istiyorlar
ancak kayboluyorlar. Üzerlerine aðýr
bir hava çöküyor. Farklý bir ortamda
bulunduklarýný farkediyorlar. Gri-yeþil
renkte uzun paltolar giymiþ küçük
kenarlý þapkalar takmýþ iki tane adam
görüyorlar. Bunlar kadýnlara Petit
Trianonun yolunu gösteriyorlar.
Adamlarýn gösterdikleri yere
geldiklerinde kapýsýnda bir kadýnla 12
ilâ 13 yaþlarýndaki bir kýz çocuðunun
durduðu bir kulübe görüyorlar. Her
ikisi de yeleklerinin altýna beyaz eþarp
sarmýþlar. Kadýnýn elinde bir sürahi var
ve öne doðru eðilmiþ, kýz ise onun
yanýnda duruyor.
Oxfordlu iki haným, yollarýna devam ediyorlar ve kýsa bir zaman sonra
bir paviyonun önünde duruyorlar.
Atmosfer oldukça sýkýcý ve hoþnutsuzluk verici. Paviyonun önünde duran
adamýn yüzü çiçek hastalýðý nedeniyle
tanýnmaz hale gelmiþ. Üzerinde bir
palto, baþýnda ise hasýrdan yapýlmýþ bir
þapka var. Adam hanýmlarý görmezden
geliyor ve onlara bakmýyor.
Derken karþýlarýna pencereleri kapalý
olan ve birden fazla terasý olan küçük
bir kasaba evi çýkýyor. Bir kadýn, sýrtý
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Sevgi Dünyasý

dönük biçimde bahçede oturuyor.
Elinde büyük bir kaðýt parçasý var.
Üzerine resim çiziyor. Uzun yelekli bir
yaz elbisesi giymiþ ve altýnda belirgin
þekilde kýsa olan bir eteði var (ki bu

Belki de Zamanla ilgili modern
kavramlarýn ya da algýlamalarýn
yeniden ciddi bir þekilde gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
durum oldukça ilginç). Omuzlarýnýn
üzerine de fuþya renginde bir þal atmýþ.
Açýk renkli saçlarýný ise geniþ bir beyaz
þapka örtmüþ durumda.
Teraslarýn sonunda ise bir baþka ev
var. Ýki haným bu evin yanýnda geldiklerinde kapý birdenbire açýlýyor ve
kapanýyor. Hizmetkâr görünümünde
ancak üzerinde uþak elbisesi olmayan
bir adam beliriyor ve Petit Trianona
doðru onlara eþlik ediyor. Kadýn bu
kez kendilerini beklemedikleri bir
þekilde bir düðün kalabalýðýnýn ortasýnda buluyorlar.
Oxfordlu hanýmlar Ýngiltereye geri
döndüklerinde yaþadýklarý deneyimi
birbirlerine yeniden anlatýyorlar.
Bahçede gördükleri kadýnýn Marie
Antoinette olabileceði ihtimali üzerinde
konuþuyorlar. Derken ressam Wertmüllerin yapmýþ olduðu Marie Antoinette tablosu ile karþýlaþýyorlar. Gerçekten de Marie Antoinettenin, üzerinde gördükleri kýyafetlerle, bahçede
resim çiziyor þeklinde resmedilmiþ
olduðunu görüyorlar.

Yaþadýklarýndan oldukça etkilenen
Jourdain 1902 yýlýnda yeniden Versay
Sarayýný ziyarete gidiyor. Ancak ayný
þeyleri bir kez daha yaþamýyor. Marie
Antoinettenin 5 Ekim 1789 yýlýnda
Petit Trianonta bulunduðunu ve saraya
doðru yola çýkan isyancýlarýn varlýðýný
ilk kez burada öðrendiðini duyuyor.
Yaþanmýþ olan bu gerçek olaylardan
nasýl bir sonuç çýkarabiliriz? Bu insanlar gerçekten geçmiþe yolculuk mu
yaptýlar yoksa sadece o döneme ait
birkaç sahneye þöyle bir göz mü attýlar?
Ýçinde eski sahnelerin tutulduðu filmler mi gösterildi onlara yeniden?
Yazar Andrew MacKenzie Zaman
içindeki Maceralar: Geçmiþle Yüzleþme adýný verdiði kitabýnda bu olayý
yaþayan pek çok kiþiyle yaptýðý görüþmelerin sonucunda þöyle bir sonuca
vardýðýný söylüyor: Zaman kaymalarý
sýkça depresif, sýkýntýlý, ürkütücü duygularla beraber belirgin bir sessizliði
ve derinliði getirir.
Bir baþka zamana ya da yere
geçmenin kapýlarýný açan atmosferik
þartlar veya durumlar olabilir mi?
Annie Moberly ve Eleanor Jourdainin
Versay Sarayýný ziyaret ettikleri 10
Aðustos 1901 günü Avrupanýn üzerinde elektriksel fýrtýnalar olduðu ve
havanýn aðýr bir elektrikle dolu olduðu
tespit edilmiþti. Belki de Zamanla ilgili
modern kavramlarýn ya da algýlamalarýn yeniden ciddi bir þekilde
gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Geçmiþ ve gelecek, þimdiki bilimsel
teorilerin düþündüðünden daha da
yakýnýmýzda olabilirler.

