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Sevgili Dostlar
ABDde Kasým ayýnda yapýlan seçim, Bushun zaferiyle sonuçlandý. Ve
Bush, 1968 yýlýndan beri en yoðun katýlýmla (58.9 milyon oy) ülke tarihinin
en çok oy alan baþkaný oldu. Hepimiz merakla bu seçimin sonucunu bekliyor
ve Kerrynin kazanacaðýný ümit ediyorduk. ABDde yapýlan seçim
hazýrlýklarýnýn oldukça kapsamlý yapýldýðýný ve bu iþ için milyonlarca Dolarýn
harcandýðýný biliyoruz. Anlaþýlan o ki, George Bush harcadýðý Dolarlarýn
yaný sýra geçmiþ yönetiminin getirdiði avantajlarý da iyi kullanmýþ.
Bu seçim, hýzla yozlaþmaya baþlayan dünyamýzýn da ne durumda olduðunu
gözler önüne serdi. Bireysel özgürlüklerin ülkesi olan ABDde her dakika
iþlenen tecavüz suçlarýný, hýrsýzlýk olaylarýný bir yana býrakacak olursak,
yaþanan sýnýrsýz iliþkiler ama ulaþýlamayan kalpler nedeniyle ortaya çýkan
yozlaþma neticesinde Prozac toplumu haline gelmeleri bazýlarýný hiç deðiþmemiþ
olan eski deðerlerin savunucularýna itmiþ durumda. Ýnsanlarýn düzenli olarak
Kiliseye giden ve dinsel inançlarýný ön planda tuttuðunu gözlemledikleri bir
baþkana oy vermelerine hiç þaþýrmamak gerekir.
Yapýlan araþtýrmalara göre Kiliseye gidenlerin ve kürtaj, kök hücre, genetik
müdahaleler ve silah kontrolü karþýtý olan insanlarýn büyük çoðunluðunun
Busha oy vermesi Evangelist deðerleri olmayan ama insani deðerleri olan,
akademik kariyer yapmýþ, IQsu yüksek insanlarýn dünyamýzda giderek az
raðbet gördüklerinin de bir simgesi haline geliyor.
Baþa getirilen insanýn ise, binlerce insanýn boþ yere ölmesine neden olmuþ,
e k o n o m i y i k ö t ü l e þ t i r m i þ b i r i n s a n o l m a s ý ö n e m l i o l m u y o r.
Süper Güç diye tabir edilen ABD giderek ezici güç oluyor ve askerleri
Iraktaki yaralýyý gözünü kýrpmadan öldürebiliyor.
Tüm bunlara bakýnca bu hýr gür bu kavga nereye dek gidecek diyoruz.
Gönüllerde yer edenin Yaratanýn isteðinin olmadýðýný açýkça görüyoruz.
Hepimizin kardeþ olduðunu bilen bizler için; kardeþin kardeþi öldürmesi ne
acý.
Ýnsanlarýn tutunduklarý inançlarý bazen ellerinde öldürücü silahlar haline
gelebiliyor. Süper gücün insanlarýn ellerinden tutan ve onlarýn yükselmelerine
ve yücelmelerine olanak tanýyan bir güç olmasý gerekmez mi? Anlaþýlan o ki,
dünyamýz hýzla sona doðru ilerlerken insanlar kurtarýlmayý giderek daha da
çok ister olacaklar.
En derin sevgilerimizle
SEVGÝ DÜNYASI
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Deðerini Bilmek
Dr. Refet Kayserilioðlu

Vaktiyle ergin bir þeyh, yýllarca
yanýnda yetiþtirdiði müridini imtihan
etmek ister. Onun eline iri bir pýrlanta
verip: Oðlum der Bunu al, önüne
gelen esnafa göster, kaç para verdiklerini sor, en sonra da kuyumcuya göster.

Hiç kimseye satmadan, sadece fiyatlarýný ve ne dediklerini öðren, gel bana
bildir. Mürit elindeki pýrlanta ile bir
bakkal dükkanýna girer ve Þunu alýr
mýsýnýz? diye sorar. Bakkal parlak
bir boncuða benzettiði mücevheri alýr;
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elinde evirir çevirir; sonra: Buna bir
tek lira verelim. Bizim çocuk oynasýn
der. Mürit teþekkür edip çýkar. Bir
manifaturacýya gider. O da parlak bir
taþa benzettiði mücevhere ancak beþ
lira vermeye razý olur. Üçüncü olarak
semerciye gider: Buna ne verirsiniz?
diye sorar. Semerci þöyle bir bakar,
Bu der benim semerlere iyi süs
olur. Bundan Kaþ dediðimiz süslerden yaparým. Buna bir on lira verelim
Mürit en son olarak kuyumcuya
gider. Kuyumcu mücevheri görünce
yerinden fýrlar. Bu kadar büyük
pýrlantayý nereden buldun?! diye
hayretle baðýrýr ve hemen ilave eder:
Buna kaç lira istiyorsun? Mürit
sorar: Siz ne veriyorsunuz? Ne istiyorsan veririm. Mürit, Hayýr veremem, diye taþý almak için uzanýnca
kuyumcu yalvarmaya baþlar: Ne olur
bunu bana sat. Dükkânýmý, içindeki
bütün altýnlarý ve mücevherleriyle,
evimi; hatta arsalarýmý da vereyim.
Mürit emanet olduðunu, satmaya
yetkili olmadýðýný, ancak fiyat öðrenmesini istediklerini anlatýncaya kadar
bir hayli dil döker.
Þeyhinin yanýna dönen mürit büyük
bir þaþkýnlýk içinde macerasýný anlatýr.
Þeyh sorar: Bundan ne anladýn?
Müridin verdiði cevap çok doðrudur:
Bir þey ancak deðerini bilenin yanýnda kýymetlidir. Þeyh ilave eder:
Ýþte oðlum sen de, sana verdiklerimi,
bildirdiklerimi ve öðrettiklerimi onun
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kýymetini bilmeyenlere verme. Eðer
bir kimseye mutlaka vermek istiyorsan, önce vereceklerinin kýymetini
tanýt, onlara saygýyý öðret, sonra ver.
Niceleri vardýr ki, nadide güllerden
meydana gelen þahâne gül bahçesini,
dikenli otlardan meydana gelmiþ otlak
sanýr da çiðner geçerler.
BÝZDE OLANLARIN
DEÐERÝNÝ BÝLMEK
Ýçinde bulunduðumuz þartlar bize
birçok imkânlar saðlamaktadýr: Bir
vahþi kabilenin arasýnda deðil de
medenî bir toplum içinde yaþamamýz
ne büyük bir lütuftur. Birçok aksaklýklarýna raðmen, içinde yaþadýðýmýz
demokratik þartlar þüphesiz büyük bir
nimettir. Memleketimizdeki hür fikir
ortamýný, ne sol, ne sað dikta rejimlerinin hüküm sürdüðü ülkelerde bulabiliriz. Öyle ülkelerde insanlýðý yüceltecek, daha üstün þartlara götürecek
büyük fikir akýmlarý geliþemezler. En
doðru ve en üstün fikirleri, nedenleri
ile ortaya koyabilmek ve bunlarý açýk
açýk savunabilmek elbette büyük bir
nimettir.
Her çeþit imkân olsa, fakat yeni ve
üstün yollarý görecek üstün bilgilerden
mahrum olsak ne yapabiliriz? Ýyi
niyetle birçok þey yapmak istesek,
ama bütün insanlýðý bir araya getirecek
gerçek formüllerden yoksun olduðumuz için yine bir neticeye varamayýz.
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Öyleyse o bilgilere ve o formüllere,
onlarýn arkasýndaki büyük ilâhî yardýmlara sahip olmamýz büyük bir
nimettir. Onlara çok sýký sarýlmamýz
gerekir.
Saðlýðýmýz, saðlýk içinde yaþayýp
düþünebilmemiz ne büyük nimettir.
Yolunuz bir akýl hastanesine düþmüþse
oradakilerin acýnacak durumu, çeþitli
sapýklýklar içinde bocalayýþlarý, size
aklýnýzýn ne büyük bir nimet olduðunu
açýkça gösterecektir. Eðer bir gece
uykusuz kalýp sabahlamýþsanýz, ra-

Bir insana yardým
edebilmenin, el
uzatabilmenin ne büyük bir
lütuf ve imkân olduðunu
yardýma muhtaç olup da
onu bulamayanlara
sorunuz. Onlar size yardým
ve hizmet etmenin ne büyük
bir insanlýk olduðunu ifade
edecekler ve bunu
gördükleri kimseleri
nasýl öve öve
göklere çýkaracaklardýr.
hatça uyku uyumanýn ne büyük nimet olduðunu çok iyi anlamýþsýnýzdýr.
Eðer rahatça yemeðinizi yiyip yediklerinizi kolaylýkla hazmedebiliyorsanýz, lokmasýný yutamayanlar,
yutup da mide sancýsýndan kývrananlara, ülser aðrýsý korkusuyla
birçok þeyi yiyemeyenlere bakýn da,

ne büyük nimet içinde olduðunuza
þükredin. Eðer bir astým krizi içinde
nefes alamayan, bir lokma hava için
pencerelere koþan bir hasta görmüþseniz, o zaman kolaylýkla içinize çektiðiniz havanýn aslýnda ne büyük nimet
olduðunu anlar, þükredersiniz halinize.
Þüphesiz birçok meziyetleriniz
vardýr. Akýllýsýnýz, okuduðunuzu anlýyorsunuz; iyi kalplisiniz, insanlarý
seviyorsunuz ve çevrenizde sizi sevenler var. Kötü biri olsanýz ve kötülüðünüz sizi tanýyanlarca söylense veya
bakýþlarý ile ifade edilse, o zaman ne
kadar huzursuz olursunuz. Sevmenin
ve sevilmenin ne büyük nimet olduðunu o zaman anlarsýnýz. Bir insana yardým edebilmenin, el uzatabilmenin ne büyük bir lütuf ve imkân
olduðunu yardýma muhtaç olup da onu
bulamayanlara sorunuz. Onlar size
yardým ve hizmet etmenin ne büyük
bir insanlýk olduðunu ifade edecekler
ve bunu gördükleri kimseleri nasýl öve
öve göklere çýkaracaklardýr. Siz sýkýntýdan bunalmýþ bir adama el uzattýðýnýz zaman onun gözlerindeki sevinci
ve teþekkürü hiç gördünüz mü? Gördünüzse bilirsiniz ki, insaný ondan
daha çok mutlu edecek bir hediye
yoktur dünyada. Bazen çok sevdiðiniz bir yakýnýnýz bir acýdan kývranýr,
geceler boyu inler ve sýzlar da ona bir
þey yapamazsanýz, onun sýkýntýsý
karþýsýnda âciz, eli kolu baðlý kalýranýz, bunun ne büyük bir azap oldu-
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Sahip olduðumuz her
çeþit imkânýn
(olanaðýn) deðerini
bilmek ve þükrünü
yapmak onlardan en
geniþ þekilde
yararlanarak ve
kardeþlerimizi de
yararlandýrarak
gösterilmiþ olunur.
ðunu anlarsýnýz. O esnada hastanýzýn
yardýmýna koþan doktor, ne üstün bir
kurtarýcý, ne deðerli bir insandýr. Aksine kendi rahatýndan veya eðlencesinden fedakârlýk edip yardýma koþmayan doktor, ne vicdansýz bir insandýr. Bunu o zaman daha iyi anlarsýnýz.
Ýþte böylece biz bir þeyin deðerini
onun yokluðu ile karþýlaþtýðýmýz
zaman daha iyi anlarýz. Ama her þeyin
deðerini anlayabilmek için mutlaka
onlarýn yokluðu ile mi karþýlaþmamýz
gerekir? Ýþte aklýnýn deðerini bilen
herkes için bu gerekmemelidir. Aklý
olan ve iyiyi kötüden ayýrt edebilen
bir kimse, düþünceleriyle sahip olduðu
imkânlarýn deðerini bulabilmeli ve
onlara þükredebilmelidir.
DEÐERÝNÝ BÝLMEK
NASIL OLUR ?
Bizde bulunan imkânlarýn deðerini bilmek, onlarý düþünüp Oh! Çok
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þükür! demekle olup biter mi? Hayýr
asla!... Ýmkânlarýnýzýn deðerini bilmeyi, ancak onlarý daha çok geliþtirmek için çalýþmakla göstermiþ olursunuz. Bilgisini artýrmayan, zekâsýný
geliþtirmeyen, çevresinin kendisine
saðladýðý yardým ve imkânlardan en
iyi bir þekilde faydalanmayan ve o
imkânlardan faydalanarak tekâmül
edemeyen, olgunlaþmayan, kendini
arýtamayan bir insan, deðer bilmiyor
demektir. Elinizdeki imkânlarý geliþtirmek en büyük þükürdür. Ýkinci olarak o imkânlardan, insanlarý faydalandýrmaya sýra gelir. Siz bir yandan
kendi imkânlarýnýzý geliþtirip kendinizi
yükseltirken, bir yandan da yakýn ve
uzak bütün insan kardeþlerinizin
yardýmýna koþacaksýnýz. Ýþte en büyük
ve en gerçek þükrü, Sizi Sevgisinden
Varedene karþý, ancak o zaman yapmýþ
olursunuz.
Aldýðýmýz her rahat nefesin, bütün
organlarýmýzýn saðlýklý ve düzenli
çalýþmasýnýn elbette bir borcu var. Aklýmýzýn bilgilerle geliþecek yetenekte
oluþunun da bir borcu var. O borçlarý,
zamaný boþa harcamayarak, aklýmýzý
geliþtirerek, gönlümüzü arýtýp yücelterek, insanlara gerçekleri öðreterek,
örnek olacak seviyeye gelerek ödeyebiliriz. Sahip olduðumuz her çeþit
imkânýn (olanaðýn) deðerini bilmek
ve þükrünü yapmak onlardan en geniþ
þekilde yararlanarak ve kardeþlerimizi
de yararlandýrarak gösterilmiþ olunur.
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Þiddet ne Cesarettir
ne de Kuvvet
Özenç Kayserilioðlu

Toplumumuzda, gitgide daha çok ve
hýzla týrmanýþa geçenn þiddete karþý
eðilim, sizi de endiþelendiriyordur
sanýyorum. Bundan rahatsýzlýk duymayanlar ya da normal görenler, zaten
þiddetin içinde onun bir parçasý olarak
yaþýyorlardýr herhalde. Onlarýn bu
halden bir an önce çýkýp kurtulmalarýný
dileyerek þiddetin her türüne karþý
olanlarla görüþlerimizi paylaþalým.

KÜÇÜCÜKTEN EÐÝTÝM
Nice anne babalarýn, aile büyüklerinin
çocuðu eðitmek için, eðitimin
kaçýnýlmaz bir unsuru olarak
korkutmaya, þiddete yöneldiðini
görmüþsünüzdür. Diyelim ki, çocuk
annesiyle yolda giderken bir þekilde
kýsa süreliðine kaybolur, bulunduðunda
kendini sahipsiz kalmýþ, býrakýlmýþ
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hissetmenin verdiði acýya, bir de
annesinin onu azarlamasý, belki de bir
tokat atmasý eklenir. Oysa onun, annesinin kollarýnda aðlaya aðlaya acýsýný
susturmaya, teselli edilmeye, tatlý söz
duymaya ihtiyacý vardýr. Annesi mutlaka onun bir kez daha kaybolmamaya
daha çok dikkat etmesi, þýmarmamasý
için veya baþka türlü davranmayý
beceremediði için ona sözel, belki de
fiziksel þiddet uygulamýþtýr, farkýnda
olmadan.
Bir haným tanýmýþtým, evine gitmek
için bahçelerinden, balkonlarýnýn alýndan geçerken çocuðunun oyuncaklarýný görürdük çimenlerin arasýnda.
Bir keresinde sorduk nedenini, küçük
çocuðu yüzünden kendisinin onlarý
bahçeye attýðýný söyledi, Beni kýzdýrdýðý zaman, istemediðim bir þeyi
alýp sýrf beni üzmek için ona bir þey
yaptýðýnda, ben de onun bir oyuncaðýný
alýp, ona göstererek camdan fýrlatýyorum dedi. Bir baþka anne de, çocuðu
ona vurunca kendisinin de hemen ona
vurduðunu, tükürünce hemen onun da
tükürerek karþýlýk verdiðini söylemiþti
bir kez. Yaptýðý her yanlýþ hareketin
aynen kendisine döneceðini bilmeli
demiþti.
Bir bey tanýmýþtým, çocukluðunda,
gençliðinde sofrada otururken babasýnýn sebebini anlayamadýðý bir þekilde
birden ona veya erkek kardeþine þiddetli bir tokat attýðýný, bazen boþ bulunup sandalyeden düþtüðünü anlatmýþtý.
Baba mutlaka attýðý tokadýn sebebini
biliyordu, çocuklarýnýn da düþünüp
bulmalarýný, anlamalarýný istiyordu.
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Hayvanlarý severek yetiþtirenler
bilirler, hayvan sizden gördüðü sevgi
ile verilmiþ eðitimle en vahþi güdülerini
bile gizlemeyi, size baðlanýp, istediðiniz forma girmeyi baþarabilir. Bunu
yapamayanlara da zaten vahþi hayvan
deyip kendi ortamlarýnda rahat býrakmaya çalýþýyoruz. Bunun yanýnda ciddi
bir köpek olmasýna raðmen kendi
halinde olabilen pitbull cinsi köpekleri
kötü bir ün sahibi yapan, aslýnda onu
diþlerinden çengele asýp orada bir hayli
tutarak vahþileþtiren, dövüþlerde
kazanýnca sevip, kaybedince bir temiz
kötekleyen sahipleri deðil midir?
Hayvanlarýn þiddetten uzak eðitimle
nasýl aklý baþýnda, kendine güvenli
yetiþtiðini bildikten sonra, þiddete
maruz kalan çocuklarýmýza yazýk
oluyor diye üzülmemek mümkün mü?
Onlarý yetiþtiren anne babalarýn,
büyüklerin içlerinde bulunduklarý ruh
hallerinin nedenlerini, sonuçlarýný
incelemeyi psikologlara býrakmak
gerek. Ancak çocuk yetiþtirmek konusunda sorumluluk sahibi insanlar þunu
iyi bilmek zorundalar: Tatlý dille verilen
eðitim, sözel ve fiziksel þiddet kullanýlarak yapýlan eðitimden çok daha
fazla etkilidir. Tatlý dil, tatlý davranýþla
kullanýlmalýdýr. Onlara uygulanan
þiddet bir yana, çocuklarý vücut dili,
kendilerine yöneltilmese bile bakýþlar,
kaþ hareketleri dahi etkilemektedir,
onlar o denli hassaslýkla bizleri izlemektedirler. Bir gün oturmuþ bir yazýya
yoðunlaþmýþ bir durumda gazete
okuyordum ve her konsantrasyonumu
kullanarak okuduðumda olduðu gibi
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Dünya zaten vahþi,
orada varolmak için
ezilmemeye, ne pahasýna
olursa olsun direnmeye
çalýþmalý diyerek çocuklarýna
uyguladýklarý þiddeti mazur
göstermek isteyenler
bilmeliler ki, dünya onlarýn
yetiþtirmeye çalýþtýklarý
çocuklar sayesinde
bu hale geldi
ciddi bir yüz ifadesi ve hafifçe kýsýlmýþ
gözlerle görünüyordum mutlaka.
Birden beþ yaþýndaki yeðenim sordu:
Halacýðým, bana mý kýzdýn, bir þey mi
yaptým? Uykudan uyanýr gibi ona baktým, endiþeyle beni izliyordu. Hemen
gülümsemeye çalýþarak bunu neden
sorduðunu öðrenmek istedim. Böyle
yapýyorsun da deyip beni taklit etti.
Ha, halacýðým, bana mý kýzdýn? dedi.
Ona biraz dil döküp, halimin onunla
hiçbir ilgisi olmadýðýný anlatýp, içini
rahatlatmam gerekti.
Oyuncaklarý bahçeye atan annenin
çocuðu inatçý bir çocuk olup çýktý, anneyle mücadelesi bitmiyor. Yaptýðý
yanlýþa annesinin aynýsýný yaparak
karþýlýk verdiði çocuk, büyüðünü,
küçüðünü bilmeden yetiþen sevimsiz,
ne zaman ne yapacaðý belli olmayan
bir kýz oldu. Babasýndan sebebini
çözemediði tokatlar yiyen bey, ondan
çekinen, korkan bir insan olarak
yetiþtiðini söylerken, kendi çocuklarý
tarafýndan da sevilmediðini, onlarla

arasýnda aþamadýðý bir mesafe
olduðunu düþünüyordu. Babasýnýn
yanlýþýna düþmemeye çalýþsa da,
mutlaka zaman zaman onlara ve
annelerine þiddet uyguluyordu. Bu
insanlar, bildiðim ve tanýdýðým kadarýyla doðalarýnda kötülük barýndýrmamýþlardý. Bir de zaten içlerinde
þiddet tohumu, sadizm, mazoþizm v.s.
gibi olumsuz ve yýkýcý duygularla
beraber doðanlarda durum nasýl olur
acaba? Elbette unutmamak gerekir ki,
öncelikle dünya yaþantýsý, insana verilen eðitim, onu iyi ya da iyi olmayan
yolda yürütür. Bütün olumsuzluklara
raðmen kendi ýþýðýný ortaya çýkarýp
daha da parlatan insanlarýn, hepimiz
için birer umut ýþýðý, birer örnek olsalar
bile ne yazýk ki sayýlarý azdýr. Kötü ve
suçlu dediðimiz insanlarý aslýnda biraz
bizler, yani bizlerin ortamý yaratmýyor
mu yaþantýlarýmýzla?
Dünya zaten vahþi, orada varolmak
için ezilmemeye, ne pahasýna olursa
olsun direnmeye çalýþmalý diyerek
çocuklarýna uyguladýklarý þiddeti mazur
göstermek isteyenler bilmeliler ki, dünya onlarýn yetiþtirmeye çalýþtýklarý
çocuklar sayesinde bu hale geldi ve artýk bu zihniyete deðil, sevgiyle yetiþmiþ, kendi kadar baþkalarýný da, hadi
söyleyelim, kendinden önce baþkasýný
düþünen bireylere ihtiyacýmýz büyük.
SEVGÝ  SEKS ve CÝNSELLÝK
Geçen gece televizyonda bir adam
gördüm, canlý olarak yayýmlanan magazin programlarýndan birinde su-
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nucuyla birlikte ayakta duruyor, son
zamanlarda hakkýnda yapýldýðýný
söylediði karalama kampanyalarýna
karþý kendini savunuyordu. Siyah bir
pantolon üzerine narçiçeði renginde
bir ceket, ayný renkte bir kravat, beyaz
bir gömlekle þarkýcý kimliðine yaraþýr
bir þýklýk sergiliyordu. Saçlarýnýn rengi
yüzündeki kýrýþýklýk ve sarkmalarý daha
çok belirginleþtirdiðinden, yaþýnýn epey
ileri olduðunu ve bir tek beyazý bulunmayan saçlarýnýn boyanmýþ olduðunu
anlýyordunuz, kendisini izleyenlere ve
sevenlere mükemmel görünmek, onlarýn sevgilerini hep canlý tutmak,
devamlý kýlmak istediðini de. Bu þarkýcýmýzýn sorun olarak gördüðü þeylerin baþýnda iþ adamý gibi davranýp
çalýþmaktan, þirketlerini, servetini idare
etmekten, sanatýný ilerletmeye, üretmeye zaman bulamamasý geliyordu
ama esas önemlisi yanlýþ anlaþýlýyor
ve biliniyor olmasýydý. O aslýnda son
derece içli, sevecen, duygulu, en ufak
bir hassasiyette aðlayýveren bir adam
olduðu halde kadýnýný (tabir kendisinindir) döven, þiddet yanlýsý bir adam
olarak tanýnmasýydý. Erkek olan sunucu, belli ki onun kendini savunmasýna zemin hazýrlamýþtý ama objektif
olma endiþesi de taþýyordu. Öte yandan
onun tehditlerine maruz kalmýþ kadýn
için bazý kadýn derneklerinin ayaða
kalkmasý karþýsýnda, Anadoluda
þiddet görüp tehdit edilen binlerce
kadýn için ne yapýyorlar ki gibi gülünç
sözler arasýnda, onun kadýným dediði
kadýnlarý tokatlarken çekilmiþ görüntüleri, bir baþkasýnýn gözü morarmýþ,
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dudaðý patlamýþ resimlerini sormayý
unutuyordu. Þimdi okurken sizlerin de
diyeceðiniz gibi Bu insanlarla ne iþim
var, ne seyredeceðim bu programlarý,
hadi baþka kanala geçeyim diyemedim. Adlarý farklý olsa da sürekli
yayýmlanan, insanlarýn günlük hallerini
kameralarla görüntüleyen programlarý
izleyip uzun uzun konuþan, sayfalarla
yazanlardan olmadýðým halde bu sefer
izledim. Çünkü medyanýn da yardýmýyla tüm topluma hakim kýlýnan varoþ
kültürünün simgesi duruyordu orada
narçiçeði rengiyle. Ve sevdiði için,
kadýný olmasýndan dolayý kýskandýðý
için her þeyi yaptýðýný söylüyordu. Ben
kime ne yapmýþým? diye soruyordu.
Basýna konuþup onlara malzeme verdiði, kendini zor durumda býraktýklarý

Bu insanlarla ne iþim var, ne
seyredeceðim bu programlarý,
hadi baþka kanala geçeyim
diyemedim. Çünkü medyanýn
da yardýmýyla tüm topluma
hakim kýlýnan varoþ kültürünün
simgesi duruyordu orada
narçiçeði rengiyle. Ve sevdiði
için, kadýný olmasýndan dolayý
kýskandýðý için her þeyi
yaptýðýný söylüyordu.
için söz konusu kadýna ve hayatýndaki
diðer kadýnlara sitem ediyordu. Çocuklarýnýn babalarý, onlarý koruyup
bakan erkek olarak susmalarýný, hatta
onun hakkýnda iyi konuþmalarýný

10

Sevgi Dünyasý

istiyordu. Sonunda ekrana bakarak bir
de aðladý ve kendince dramatik bir
konuþmayla iþi baðlayýp topu onu

Sevildiði söylenen, sevildiði için
hýrpalandýðý belirtilen insanlar,
ne kadar süre sevildikleri
düþüncesiyle avunup ezikliklerine
ve incinmelerine rýza
gösterebilirler? Ne kadar bir süre
duygularý nefrete dönüþmeden
ayný kalabilir? Saygýsýz sevgi
olamayacaðýna göre, saygýnýn ve
sevginin içinde mutlaka fedakârlýk
ve sabýr olduðuna göre sevgi adýna
þiddetin her türlüsünü mübah
saymak imkânsýzdýr.
izleyenlere attý. Annesi þuymuþ, babasý
buymuþ, bir maðarada doðmuþ, ekran
baþýndakiler (!) ona saraylar ve köþkler
vermiþler ama huzur vermemiþler,
huzur vermemiþler.
Böylesine arabesk (arabesk olsa da
bu denli gülünç ve sýð olmayabilirdi)
bir yaklaþým uzun sürelerle ekrandan,
en çok izlenen kanallarda ve saatlerde
insanlara pompalanýyor. Bunun evveli
ve sonrasýyla imgeler, basit basit sözler,
aðýz da-laþlarý, hakaret ve suçlamalar
gençlere, yeni yetiþenlere izlettiriliyor.
Onlar demeyecekler mi Bu kadar
önemle üzerinde durduklarýna göre
bunlar önemli, yaþantýlarý imrenilecek
insanlar. Ben de böyle olmak, onlar
gibi ilgi görmek istiyorum diye. Ve
gencecik beyinler, her þeyi süzerek

almak gibi bir alýþkanlýklarý henüz
olamamýþ, bu alýþkanlýk verilmemiþ
dimaðlar onlarý ve diðerlerini yutar
gibi almayacaklar mý? Sevginin sözel
ve fiziksel her türlü þiddetten uzak
olduðunu, kýrýcý hareket ve davranýþlarýn bile zamanla onu nasýl söndürüp
yerini nefrete býraktýðýný nasýl anlatabiliriz acaba? Sevgi özümüzde olan,
açýða çýkmayý bekleyen saf bir enerji;
bunun yanýnda herhangi bir þeye karþý
düþüncelerle doðup geliþen bir duygu.
Sevildiði söylenen, sevildiði için
hýrpalandýðý belirtilen insanlar, ne kadar
süre sevildikleri düþüncesiyle avunup
ezikliklerine ve incinmelerine rýza gösterebilirler? Ne kadar bir süre duygularý
nefrete dönüþmeden ayný kalabilir?
Saygýsýz sevgi olamayacaðýna göre,
saygýnýn ve sevginin içinde mutlaka
fedakârlýk ve sabýr olduðuna göre sevgi
adýna þiddetin her türlüsünü mübah
saymak imkânsýzdýr.
GÜÇ ve CESARET
GÖSTERÝSÝ ÝÇÝN ÞÝDDET
Bir toplulukta bir haným, yaþýnýn
büyüklüðüne güvenerek, o güne kadar
yaptýðý bazý saygýsýzca hareketlerin ne
kadar da zekice ve akýllýca yapýlmýþ
olduðu söylendiði için hiç kendini
tutmaya gerek duymayarak, kendisini
bir konuda rahatsýz ettiðini söylediði
bir beye üst perdeden söylenmeye,
tenkit etmeye, giderek baðýrmaya
baþlar. Oradakiler o beyin zaman zaman kendini küçük düþürecek hakaretlerde bulunduðunu bildiklerinden,
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hanýma da fazla bulaþmak istemediklerinden, sessizce izlerler, hattâ hanýma
hak verenler de olur. Ortam hanýmýn
celallenmesiyle gerilmiþtir ve kimse
müdahalede bulunarak daha da gerginleþtirmek istemez durumu, ayrýca

Bitmez tükenmez gibi
görünen dakikalardan sonra,
aralarýna hepsinin saygý
duyduðu, saygý duymadan
karþýsýnda duramayacaklarý
bir büyükleri gelir
ve her þeyi görmüþ, bilmiþ
gibi þöyle der:
Þiddet ne cesarettir ne de
kuvvet. Sizi götürecek olan
yalnýz sevgidir
ne yapacaklarýný da bilemezler, çünkü
hepsi ister istemez bu sözel þiddet
gösterisinin karþýsýnda sinmiþlerdir.
Bitmez tükenmez gibi görünen dakikalardan sonra, aralarýna hepsinin saygý
duyduðu, saygý duymadan karþýsýnda
duramayacaklarý bir büyükleri gelir ve
her þeyi görmüþ, bilmiþ gibi þöyle der:
Þiddet ne cesarettir ne de kuvvet. Sizi
götürecek olan yalnýz sevgidir
En ufak gerginlik hallerinde derhal
þiddete baþvuranlar, anneler, babalar,
eþler, arkadaþlar bunun kötü ve haksýzca hattâ korkakça bir davranýþ olduðunu bilseler, yapmakta devam
ederler mi acaba? Kötülük ve haksýzlýk
deðildir onlar için, çünkü böyle yap-

11

týkça rahatladýklarýný, intikam isteklerinin durulduðunu hissederler,
ayrýca son olarak Ben aslýnda senin
iyiliðin için yapýyorum veya söylüyorum diye bir kliþe söz de kullanabilirler. Korkakça hiç deðildir onlar
için, çünkü böyle yaparak karþýsýndakini korkutup sindirdiklerini
defalarca görmüþlerdir. Yani þiddet
içeren davranýþlarýn bir þekilde geçerli,
yararlý olduðunu tecrübe etmiþlerdir
yaþantýlarýnda. Ama sonradan duyduklarý huzursuzluðun, iç sýkýntýsý ve
yürek daralmasýnýn nedenini de baþka
yerlerde ararlar. Kendilerinden daha
güçlü ve daha þiddet yanlýsý insanlar
karþýsýnda susup kenara çekilir, zamanlarýný beklerler. Yani þiddetin þiddetle durdurulacaðý fikri, yalnýzca
kötülüðü týrmandýrýr, intikam hislerini
kuvvetlendirir, þiddeti artýrýr ve tamamen yanlýþtýr.
Bir belgeselde þöyle diyordu: Vahþi
hayvanlar yaradýlýþ zinciri gereði,
beslenmek için birbirlerini öldürüp
yiyorlar. Ama iþ menfaat çatýþmasýna
gelince (egemen bölgeler, yiyecekler,
diþiler için) çok azý ölümüne mücadele
ediyor. Mümkün mertebe kavgayý baþlatmamaya, sürdürmemeye çalýþýyorlar.
Belki bunu yalanlayacak baþka bir
belgesel de yapýlabilir ama, bu program
örneklerle tezini savunuyordu. Ne
dersiniz, kendine hükmedebilen insanýn, herhangi bir yeri fetheden bir
insandan daha gerçek fatih olduðunu
unutmadan, vahþi ve þiddet dolu
dediðimiz doðaya bu gözlerle daha
dikkatli bakalým mý?

Nelda Bayraktar

Nev-i Þahsýna Münhasýr Ýnsanlar
Ya da Aramýzda Yaþayan Ama
Bizden Farklý Olanlar
Bize benzeyen insanlara mý daha çok çekiliriz yoksa bizden farklý olanlara
mý? Karakterleri, düþünme tarzlarý ve alýþkanlýklarý bize zýt gibi gözüken
insanlara karþý çekilim duyduðumuz söylenir hep. Ama ya bu kiþilerle ayný
ortamý paylaþtýðýnýzda, onlardan birisi sizin teyzeniz, kardeþiniz, komþunuz,
iþ arkadaþýnýz ya da eþiniz olduðunda? Sosyal psikologlarýn ilgilendikleri en
önemli konular insanlarýn birbirleriyle nasýl etkileþimde bulunduklarý, nasýl
düþündükleri, hissettikleri ve davrandýklarýdýr.
Anneannemin adýna ceylan gözlüm dediði ve çok sevdiði bir komþusu
vardý. Esas adý Hayriye Haným olan bu haným misafir olarak gittiði hiçbir
evin suyundan içmez, kendisine ikram edilen pastalarý ve çörekleri de yemezdi.
Bu nedenle anneannem ona kendi elleriyle piþirdiði ve bizim de çok sevdiðimiz
yemeklerinden hiç birini yedirememiþti. Hayriye Haným sadece sohbet etmeye
gelir. Misafirlik süresini gereðinden fazla uzatmadan da kalkardý. Ama biz
onun evine davet edildiðimizde ise, etrafýmýzda pervane gibi dolaþýr ve ne
ikram edeceðini þaþýrýrdý. Biz onun bize yaptýðý gibi yapmaz, elleriyle
hazýrladýðý güzel keklere ve çöreklere hayýr demezdik. Anneannem ceylan
gözlü komþusuna özel bir itina gösterirdi. Çünkü o hiçbir dedikodu yapmaz
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ve hep güzel þeylerden bahis ederdi. Bazý insanlar için: misafirliði hafif
olur derler ya, Hayriye Haným da iþte böyle birisiydi.
Aramýzda yaþayan ama bizim gibi adetleri olmadýðý için bize benzemelerini
arzu ettiðimiz ve hatta bazen buna zorladýðýmýz insanlar vardýr. En sevdiði
yeðeninin resmi bir iþini halletmek ve evrak almak için kapýsýna gelen ama
vakti olduðu halde içeri girmeyen bir teyze düþünün. Ýçeri girse bile kendisine
buyurun denilmesini bekleyen, saray erkanýndan birisinin zarafetiyle koltuða
oturan ve kendisine ikram edilen üzümler için kibarca çatal ve býçak servisi
yapýlmasýný istirham eden bir teyze ilk bakýþta size nasýl görünür? Aradaki
resmiyeti bir türlü kaldýramadýðý için ona kýzar mýsýnýz yoksa onu olduðu gibi
kabul edip, deðiþtirmekten vaz mý geçersiniz?
Sanatçý bir haným birkaç yýl önce, evlendiði eþinden boþanmýþtý. Evlilikleri
tam tamýna üç ay sürmüþtü. Halbuki kocasý olan kiþi onunla evlenebilmek
için ne terler dökmüþtü. Nazlý sanatçýmýza evet dedirtmek kolay bir iþ
deðildi çünkü. Sonunda baþardý ve evlendiler. Ancak üç ay süren bu evliliðin
ardýndan gözü yaþlý koca, sanatçý eþinin kendisine ait olan banyoyu kullanmak
istediðini, halbuki evliliklerde her þeyin ortak olmasý gerektiðini ve eþinin de
bu fikri kabul etmesi gerektiðini savundu.
Bir TV kanalýnda yayýnlanan Ünlüler Çiftliði programýnda bir haným
sanatçýmýz, diðer kiþilerin büyük bir çabayla temizleyip, dezenfekte ettikleri
banyoyu ve tuvaleti kullanmayý reddederek ihtiyaçlarýný dýþarýda karþýlamayý
tercih ettiðini söylediðinde büyük tepki aldý. Bu sanatçýmýz diðerlerinin
kendisini anlamadýðýný, anlamak istemediklerini söyledi. Çünkü sadece
kendisine ait olan bir tuvaleti ve banyoyu kullanabiliyordu. Buna karþýn ortak
yaþama ayak uyduramadýðý için herkesin kullandýðý sobanýn içine makyaj
pamuklarýný bilinçsizce atabiliyordu. Diðerleri ise bu durumdan fena halde
etkilendiklerinden dolayý bu haným sanatçýmýza ateþ püskürüyorlardý. Onlara
göre bu kiþi kendini beðenmiþ, kimseyi takmayan, saygýsýz bir kadýnýn tekiydi.
New York Devlet Üniversitesinde sosyal psikoloji profesörü olan Dr. Donn
Bryne, insanlarýn bu tarz etkileþimleri üzerine çalýþma yapmýþ olan bir
araþtýrmacý. Dr. Bryne, deneklere 26 tane konu vererek (bu konular Tanrý
konusuyla baþlayýp, evlilik öncesi iliþkilere ve hatta seyredilen TV
programlarýna kadar olan bir dizi konuyu kapsýyordu) bunlarýn üzerinde
fikirlerini belirtmelerini istemiþti. Ýki hafta sonra, araþtýrmaya katýlanlara
insanlarýn diðer insanlarýn davranýþlarýný nasýl tahmin edebilecekleri konulu
bir çalýþmaya katýlacaklarý bildirildi. Bu amaçla onlara diðer kiþilerin
doldurduklarý cevap kaðýtlarýnýn verileceði söylendi. Hazýrlanan cevaplar
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çalýþmaya katýlan deneklerin verdikleri cevaplarýn ya çok benzeri ya da tam
zýddý idi. Daha sonra bunlara, karþýlarýndaki kiþinin nasýl birisi olduðu soruldu.
Kendilerine göre yabancý olan bu kiþiye karþý nasýl bir duygu belirmiþti
içlerinde? Bu kiþiyle ayný ortamý paylaþsalardý nasýl bir etkileþim gösterirlerdi?
Denekler, ayrýca bu kiþinin zekasý, bilgisi, ahlak deðerleri ile ilgili de fikirlerini
beyan ettiler.
Bu araþtýrmanýn sonucu ilginç bilgiler verdi. Buna göre denekler kendilerine
benzer olanlarý daha fazla sevdiler ve bu kiþilerle birlikte olmayý ve birlikte
çalýþmayý yeðlediklerini söylediler.
Bu konuda yapýlan daha ileri çalýþmalar belli durumlar dahilinde insanlarýn
kendileri gibi olan kiþilere karþý alaka duymadýklarýný da ortaya koydu.
Farklýlýklar iliþkilerin baþýnda insanlara deðiþik ve cazip gelebilirken,
benzerlikler ise, kýskançlýða ve rekabet duygusuna yol açabilmektedir. Bu da
insanlarýn daha ileri etkileþimlerinde yýkýcýlýða yol açabilmektedir.
Alýþkanlýklarý, düþünceleri ve verdikleri kararlarý diðerlerinden farklý olan
insanlarla bir arada yaþanýldýðýnda akla ilk gelen þey, o kiþinin çoðunluða
uymasý gerekliliðidir. Farklý olan o olduðu için, deðiþmesi gerekenin de o
olduðu düþünülür. O kiþi ise alýþkanlýklarý ve düþünceleriyle beraber bir bütün
olduðuna inanmaktadýr. Yukarýdaki evlilik örneðinde olduðu gibi bu durum,
eþler arasýnda da sorun olmaktadýr.
Farklýlýklarýn birer dayatma gibi algýlandýðý durumlarda kiþilerin
uygulayabilecekleri bir metot ise, farklý olaný kendi farkýyla baþ baþa býrakmak
ve bundan gocunmamaktýr. Kiþilerin oluþturmuþ olduklarý bazý alýþkanlýklarýný
deðiþtirmeleri kolay deðildir. Onlar o alýþkanlýklarýyla kiþiliklerini
birleþtirmiþlerdir. Bu alýþkanlýklarý baþkalarýnýn haklarýna tecavüz etmedikleri
sürece kendi hallerinde býrakmak en iyisidir. Onlarý bu orijinallikleri ile
sevmeye çalýþmak, kaldý ki zaten sevdiðiniz bir insansa bu özellikleriyle kabul
etmek en iyisidir.
Ancak deðiþik alýþkanlýklarý olan ve bunlarý diðerleri üzerinde üstünlük
kurmak için savunarak, fütursuzca ve müdanaasýzca konuþan kiþilerin de hayýr
dillerini kullanarak, karþýlarýndaki insanlara dayatmayla deðil güzellikle
yaklaþmalarý gerekir.
Alýþkanlýklarý ve adetleriyle bize benzemeyen insanlar çok yakýnlarýmýz
olduklarý zaman, onlarýn farklýlýklarýyla zenginleþmenin yolu, güzel olan
yönleriyle onlarý olduklarý gibi kabul etmekten geçer.
Paylaþtýðýmýz dünyamýz da böyle bir yer deðil midir zaten?
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Yeni yýl 2005,
Dostluðun,
Kardeþliðin,
Barýþýn,
Hoþgörünün,
Bilgisi ile birbirimizi
Severek,
Överek geçsin...
Sevgi Dünyasý
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Engelsiz Sabýr
Nadide Kýlýç

Konu ile ilgili duygularým bir yana
kalsýn. Henüz yedi yaþýnda þeker
hastalýðýnýn pençesinde sýkýntýlý bir
hayat süren Önderin týpký bir suçlu
gibi elinden okuma hakkýnýn alýnmasý,
beni isyana sürükledi. Böyle bir yazý
yazmaya itti. Çünkü Önder, Ýlhami
Ahmet Ýlköðretim okulundan Ýnsülin
saatine yaklaþýnca algýlama eksikliði
ve huzursuzluk gösterdiði için diðer
çocuklarýn velilerinin hýþmýna uðradý.
Okuldan uzaklaþtýrýlmasýna boyun eðdi
ailesi. Çünkü diðer öðrencilerin vaktinin harcandýðý düþüncesinde inatla

birleþtiler. Þimdi hak etmediði halde
bir alt sýnýfa gidiyor. Yani eðitilebilir
zekâ geriliði olduðuna hükmedilmiþ
zeki olmasý umursanmadan.
Düþünüyorum da... Eðer Abraham
Lincolna öðretmenleri, zayýf hastalýklý
bedeni yüzünden eðitim vermeselerdi,
Amerikada hâlâ ýrk çatýþmalarý
sürebilirdi. Osmanlý zamanýnda sarayýn
baþ hattatlýðýna kadar yükselen Yesarîzade Mehmet efendiye (sadece sol eli
çalýþýyordu) hocasý icazet vermeseydi,
bugün Üniversite kapýsýndaki güzel
hattý yazan öðrencilerini yetiþtiremezdi.

Sevgi Dünyasý
Beethovenin eþsiz eseri 9. senfoniyi
kulaklarýnýn hiç duymadýðý bir sýrada
yazdýðýný, bugün bütün dünyanýn onun
bilgisinden feyz aldýðý bütün bilim
adamlarýnýn saygýyla dinlediði Stephen
Hawkinsi, hem dilsiz hem de gözleri
görmeyen Helen Kellerin yaþam
mücadelesinin bugün kendisi gibi
olanlara bir umut verdiðini unutmamak
gerekir.
Ve lütfen bu yazýyý sakin ve iyice
sindirerek okuyun, çünkü fark etmeden
diðeri statüsüne sýkýþtýrdýðýmýzý,
onlara farklý baktýðýmýzý, onlar gibi
olmadýðýmýz için içten içe þükrettiðimizi
düþünüp, elimizden bir þey gelmiyorsa
(ki gelmiyor) sessizce, saygýyla susabilmeyi öðrenmeliyiz.
Eskimiþ kâgir binalarýn yer döþemelerinde çoðunlukla bir iki tahta
d a h a ç a b u k k u r u m a y a b a þ l a r.
Diðerlerinden farklýlaþýr ve düzlüðünü koruyamaz. Kuruluk arttýkça
tahtanýn kimi yerinde daralma oluþur.
Tahta daraldýkça henüz kurumayan
kýsýmlarýnda belli belirsiz tümsekler
ortaya çýkar. Kuruma, döþemenin çatýsýný oluþturan kütüklerde de baþladýðýnda, çiviler de gevþer. Kagir binalarda yaþayan insanlara rahatsýzlýk
veren bir etken olup çýkar. Çünkü tek
katlý ya da iki üç katlý bu yapýlarda
mutlaka bir iki döþeme tahtasý,
çivisinden oynamýþ bir merdiven badalý
(basamak) vardýr. Üstlerine basýldýkça
garç diye ses çýkararak evin alýþýla
gelen ses bütünlüðüne hançer gibi
saplanýr. Bu ses, ev halkýnýn gündelik

17

yaþam zevkini daðýtmaya yeter.
Çünkü bütünün içindeki her varlýðýn
bir týnýsý vardýr. Bütündeki nizamý
bozmayan, Yuvarlakýn bir nüansý gibi
düzenin fonetiði için elzem olan sesi,
özgündür. Her varlýk kendiliðinden
çýkan bu sesle, diðer varlýklarýn týnýsýyla uyuþur. Bir armoni teþkil ederek,
özgünlüðüne sahip çýkarak yaþamýný
sürdürmeye çalýþýr. Cansýz varlýk diye
sýnýflandýrdýðýmýz taþlarýn, daðlarýn
hattâ madenlerin bile çýkardýklarý
seslerde ortamýn hüviyetini daha çok
belirginleþtiren bütünün varsýllýðýný,
müzikalitesini fýsýldayan bir hoþluk
gizlidir. Eðer bulunduðunuz yerde
yöresel zenaatlarýn icra edildikleri bir
çarþý varsa, bakýrcýlar sokaðýna girin.
Burada bakýr dövmecilerinin çekiciyle
oynaþan bakýrýn sesini dinlediðinizde
ne demek istediðimi anlarsýnýz. Veya
Mevlânanýn gönlünü coþturup sema
yapmasýna sebep olan ruhsal hayranlýk
içinde abdallaþabilirsiniz. Ýþte her þey,
her varlýk insaný öylece cezbeden Evrenin küçük bir modeli gibidir. Birer
birer sahip olduklarý týnýlarýyla varlýk
hüviyetleriyle birleþirler. Onun güzellik yasasýndan bezenirler. Bu nedenle
her varlýk salt fiziksel özellikleri ve
görünüþlerindeki uyumdan dolayý
herkesi, her þeyi çabuk benimserler.
Yaban bakmazlar. Ama...
Onlar, yaþamýn birliðine, eski kâgir
binalardaki suyu kurumuþ, pürüzsüz
satýhlarýndan eser kalmamýþ yaþlý
tahtalar gibi düþerler. Sanki Yaratanýn
güzellik yasasýna doðmamýþ, özellikle
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güzellikten fiziksel uyumdan mahrum
edilmiþ gibi kavruk, güdük bir bedensel
formun içine hapsedildiklerini hissettirirler. Kendileri öyle düþünmeseler
bile. Çevrelerinde bulunanlar, yaþadýklarý toplumun insanlarý, hattâ dünyanýn
her yerindeki bütün insanlar onlarýn
fiziksel varlýklarýndan rahatsýz olurlar.
Onlarýn bozuk enstrümanlarýndan
çýkarttýklarý akortsuz týnýyý duymak,
hissetmek istemezler.
Evet, fiziki beden biz insanlarýn
enstrümaný deðil midir? Ýnsan bedeni
ile dünyaya ait bir varlýk olduðunu
hisseder ve hissettirir. Hayatýn bütün
yükünü, zorluklarýný onunla hafifletir.
Diðer insanlarla bir ve beraber olma
dileðini gerçekleþtirir. Bu hem fiziksel
anlamda, hem de ruhsal anlamda
kiþinin dileði olduðu kadar ihtiyacýdýr
da. Hattâ karþý cinsle olan iletiþiminde
cinsel çekimin oluþmasýnda fizik
bedenin rolü büyüktür. Saçýndan týrnaðýna kadar diðer insanlarýn gözlerine
batmayacak bir aykýrýlýðý vücudunda
taþýmýyorsa, küçük, önemsiz heyecanlarý, duygu ve arzularýný bile karþýsýndakiler kolaylýkla alýp benimseyebilir. Karþý cinsin cezbesine kendi
duygu ve düþüncelerini açabilir. Gönülden kabul edilmesinde en büyük
etken bakýþlarýdýr. Çünkü bakýþlar her
insanýn ruhsal dilidir. Göz bebekleri
ise, ruhunun parlayan aynasý gibidir.
Hiç konuþmadan sesini hiç kullanmadan yüreðinde ne olduðunu ne
istediðini karþýsýndaki insanýn ona ne
hissettirdiðini gözbebeklerine yansýtýr.

Yüreðini titreten, içine sevinç ve güzellik veren duygularýndaki coþkunluða
kavuþunca, gönlündeki biriktirdiði
güzellikleri açýða çýkarýr. Cezbesine
kapýldýðý insanýn gözbebeklerine taþýr.
Öyle yoðun aþký, sevgiyi içinde yeþerten bu insanlarýn gözbebeklerinin
büyümesi, cezbesine kapýldýðý insaný
yüreðine buyur etmesidir. Bu sessiz
davet çoðunlukla kabul görür. Çünkü
hiçbir insan kendine açýlan gönül
kapýsýna sýrtýný dönmez, dönemez. O
kapýnýn içinde her gönlün hayalini
kurduðu mutluluðun müjdesi gizlenmektedir.
Ama onlar bedensel eksiklikleri ile
hayatýn içine gözlerini açan insanlar...
Kendileri gibi olmayan, fiziksel
serbestlik, bedensel saðlýk ve saðlamlýk açýsýndan yaþamýn konforu
ile tâltif edilmiþ toplumun diðer
bireylerince insanlýk evinin eþiðinde
býrakýlýrlar, içeri alýnmazlar. Çünkü
onlar toplumsal uyumun ritmine ayak
uyduramayacak bozuk bir týnlamaya
sahiptirler. Yaþamýn bütün güzelliðine,
sistemle varlýklarýn arasýndaki
armoniye uymadýklarý, rezonansý
bozduklarý için toplumun büyük
çoðunluðu tarafýndan garip býrakýlýrlar.
Kimine göre acýnacak, kimine göre
gûlyabani gibi insanýn içini titretecek,
kem gözlere bile tedirginlik veren,
korku ile titreten varlýklar kadar
kýymetlidirler.
Pek azý onlarý yürekten severler.
Onlarýn sevgi açlýðý çeken gönüllerine
gülümserler. Toplumun içinde ya-

19

Sevgi Dünyasý

þayan pek çok insan, onlarýn gözleri
olduðunu bilmez. Onlarýn gözbebeklerinde de beðenilmenin özlemini bedensel eksikliklerine raðmen
insanca hissetmenin kývancýný taþýdýklarýný anlayamazlar. Çünkü
görmek için iyice bakmak lâzýmdýr.
Bakabilmek için hiç korkmadan, tedirginlik duymadan onlarýn gönül dilini
dinlemek için kendi gözlerine güvenebilirler. Eðer bu zor eylemi yapabilirlerse, muhabbetle onlarýn gönüllerine gülümseyen ender insanlar
gibi koþulsuz sevilmenin mutluluðuna
kavuþurlar.
* * *
Bir babanýn ilk babalýk deneyimini
dinlediðimde duyduklarýma
þaþýrmýþtým: Dokuz ay eþimle birlikte
beklediðimiz o ana kavuþmuþtuk. Ama
hemþire doðumhane kapýsýndan ilk
çocuðumu kucaðýma býraktýðýnda
içimde anlamsýz bir tedirginlik duymuþtum. Hemen ellerini ve ayaklarýný kontrol etmiþtim. Sonra bir oh çekip,
çocuðuma sarýlmýþtým. Meðer bunu
herkes yaparmýþ demiþti.
Bütün anne-babalarýn, hattâ onlarýn
yakýnlarýnýn bile Tanrýdan dilekleri
tektir: Eli ayaðý düzgün bir çocuða
sahip olmak ve onun saðlýklý bir ömür
sürmesi. Bu dilek deðiþmez bir kural
deðil mi? Üstelik bu masumca ve çok
yerinde bir istektir Yaratandan. Ama
bazý insanlarýn sanki dilekleri, dualarý
kabul olmamýþ da onlarý Yaratan cezalandýrmýþ gibi, bedensel engeli veya
iç organlarý daha ana karnýnda iken
hasarlý olan bir çocuðun ana-babasý

olurlar. Yeis içinde kalýrlar, kahrolurlar.
Gündüz vakti güneþin parlak ýþýklarýnda
cehennemin yangýnýný yüzlerinde
hissederler. O aðladýkça, kýyametin
haberini almýþ, Sûrun sesini duymuþ
güruhun acýsýyla dövünürler. Onu
ayaklandýrmak, daha saðlýklý, daha
saðlam olabilmesine çare aramak için
çalmadýk kapý býrakmazlar. Hani
reçetesinde ilaç diye ab-ý hayat (hayat
suyu) yazýlacak olsa, meseldir demez,
Lokman Hekimin peþine düþerler. Bu
öyle zorlu bir gayrettir ki, bu öyle
büyük ve kutsal bir yüktür ki, ancak
bunu sýrtlanabilecek güçte olan
kadýnlarýn ve erkeklerin baþýna gelir.
Ancak o kadýnlar ve erkekler gerçek
anlamda sabretmenin, sabrederek
güçlenerek yaþamanýn ne olduðunu
çözebilirler. Hayatýn onca güçlüðüne
raðmen, çocuklarýnýn dünyaya sýmsýký
sarýlmasýný, azmini ve o yüce iradeyle
(ateist olanlar bile) saygýyla hürmetlerini gördükçe diðer insanlarýn pek de
hükmedemeyecekleri bir zevk ve
sevinç duyarlar. Çünkü bedensel engellerin, hastalýklardan gelen azaplarýn,
zaafiyetlerin altýnda kalsalar da,
yüzlerinde hiç sönmeyen tebessümleri
vardýr. Çevrelerinde her geçen gün
daralan imkânsýzlýk çemberi olsa
da... bir gün insanlarla kaynaþacaklarý, onlarýn sevgi ve muhabbetleriyle onurlanacaklarý umudunu
tebessümleriyle hep yeþertirler. Canlý
tutarlar. Bu, pek az saðlýklý insanýn
eriþebileceði saðlam bir sabýr, sýnýrsýz
bir hoþgörü ve güçlü bir iradenin
belirtisi de olabilir.
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Ýnsanýn vahþi doða ve içindeki vahþi
hayvanlarla sýnýrlanmýþ günlerinden
beri hayatý zor. Þu çaðýn tüm bilgi ve
teknik donanýmýna raðmen, insanýn
kendi bedeninin önemi yadsýnamaz.
Hayatýn bütün zorluðunu kolaylaþtýran
uzuvlarý vardýr. Ayaklarý ile hareket
serbestliðini saðlar. Elleri birer iþbitirici
alet kadar elzemdir... ve beþ duyusu,
Dünyanýn güzelliklerini farketmek,
sesleri ayýrd etmek, hem beslenmek
hem de diðer insanlarla konuþup
anlaþabilmek içindir. Beþ duyusu ve
bedenindeki diðer organlarý sayesinde,
en zorun içine hiç düþmeden bedensel
gücün ve saðlýklý olmanýn ne olduðunu
hissetmeden, Dünyanýn bütün nimetlerine kavuþur. Böylece her anlamda güzel bir ömrün namzedidir. Her
þeyi yapabilme her halde yaþayabilme
ve düþünebilme özgürlüðüne sahiptir.
Her an zoru kolaylaþtýrmada
yeteneklidirler. Çünkü becerikli elleri
ve problemleri çözebilen akýllarý vardýr.
Bu nedenle hayatýn içinde zorda ve
darda kalmadan yapabildikleri pek çok
þeyin ve saðlýklý olmanýn çok önemli
olduðunu bilemezler. Bu nedenle zorda
olan insanlarýn, yaþamýn akýþý karþýsýnda saðlam durabilmek için
çalýþýrken, ne kadar yorulduklarýný
anlamazlar. Umutlarýnýn zedelenme
noktasýnda, içsel bir uyanýþla sabrýn
gücüne nasýl ulaþabildiklerine kulak
veremezler. Onlarýn, engelli olanlarýn
Yaratandan baþka hiç kimsenin
deðiþtiremeyeceði normal bir insan
gibi saðlýklý olamayacaklarýný idrak
ettikleri anda; o bilinç düzeyinde;

acýyý, kederi, þeker ve tuz gibi karýp
Onun esaslarýna teslim olmalarýnýn,
insaný mest eden dinginliðindeki iç
huzurunun gücünü Dünyanýn mutlu çoðunluðu olan saðlýklý insanlar
göremezler. Çünkü onlar, kendi hayatlarýna bahar yaðmurlarý gibi düþüp
geçen sýkýntýlarý büyütüp önemserler.
Bu çocuksu baþýboþluk içinde ise tenkit
edilemeyecek kadar, yargýlanamayacak
kadar, masumca bir þýmarýklýk vardýr.
Týpký, zorluklarý henüz bilmeyen
varlýklarý ile sevgi kaynaðý olan küçük
çocuklara benzerler. Salt bu sebep bile
fiziksel kýsýtlýlýk içinde hayata sýmsýký
sarýlmýþ diðer insanlarda ki hasletleri geliþtirirler... onlar ise içinde sabrederek saygý duyarak, sevmenin en
cömert hali olan sýnýrsýz hoþgörüyü
gizlemezler.
Sadece sabýrla yaþadýklarý toplum
içinde, Dünya üstünde fiziksel baðýmsýzlýða eriþmiþ saðlýklý normal
insanlar kadar özgür olmak isterler. Bu
nedenle sabrý iyi bilirler... Sabýr onlara
Yaratanýn bir lûtfudur. Unutmamak
gerekir ki sabýr, Yaratanýn mükemmel planý içindeki yerimizi akýllýca
doldurabilmektir. Bedensel kýsýtlýlýk
içinde onlar tam olmalarý gerektikleri
yerde yaþýyorlar.
Ya bizler! Yaratanýn en büyük
lûtfundan nasiplenen bizler!.. Onlara!
Yaratanýn uyum ve birlik yasasýnýn en
çürük halkasý gibi gördüðümüz o
insanlara bakýp þükrederek içimizdeki
tedirginliði susturarak çoðu zaman
hayat haklarýný yok farzederek ne
kazanýyoruz.
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e s i n l e r
Doðru söze ne denir
Seven mutlaka sevilir
* * *
Arkadaþsýz kalmaktan sakýn
Dost sana kendin kadar yakýn
* * *
Aþýk, kendine ortak tanýmaz
Aþk üçgenlerinin çoðu enkaz
* * *
Sevgi salt þehvetten her zaman kaçar
Ama, sevgiyle yapýlan seks, kutsala kapý açar
* * *
Sevilen çiçekse, seven arý
Mutluluk ise o sevginin balý
* * *
Sevilmemek yürek için ne büyük aðrý
Oysa kendini sevdirmek, sevilmeye çaðrý
* * *
Aþk ateþinde aþýk mum gibi erir
Aþk ýsýrgan gibi daðlar; ama þifa de verir
* * *
Kendini insanlýðýn hizmetine adama
Gerçek sevgide büyük bir aþama

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

Duygunun
Ses
Haline
Geliþi
Bu yaz, Temmuzun ortalarýna
doðru bir gece, gökte görülmedik

görüntüler vardý! Hayret ve büyük bir
heyecanla seyrettim. Hava açýk,
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berrak ve yaðmur yaðmadýðý halde,
þimþekler çakýyor, (sanki daha deðiþik
renkli ve çok parlak), gök gürültüleri
ise muhteþem net sesler...
Sanki yeni bir ritm yaratma
çabalarý gibi... (Ritmin sözlük
anlamýný yazmak isterim: Ses
uygunluklarýndan gelen iç ahengi,
dengeli ve oranlý hareket veya en
muhteþem bir anlatýmla,
DUYGUNUN SES HALÝNE
GELÝÞÝ!)
Yaratanýn bu muhteþem vizyonu
sabaha kadar sürdü. Ve bizim
Anadolumuzda yaþayan güzel
halkýmýzýn RAHMET dediði, öte
âleme göçenlerin ardýndan, özlemi
DUA haline getirerek Allah rahmet
eylesin! dediði YAÐMUR, sabahýn
seher vaktinde sessizce yaðdý ve yeni
güzellikleri ve hayýrlarý vermek için
topraðý suladý...
Buna benzer inanýlmaz derecede
güzel ve anlamlý bir geceyi de 29
Ekimde gördüm, bildim ve yaþadým.
Hani bayramlar Arife günleri ile
baþlarlar ya... Ýþte 28 Ekim gecesi,
yöremizden uzak bir yerde, insanlara
zararý dokunmayan 5,1 þiddetinde
bizim de duyduðumuz bir deprem
Arifeyi noktalayýp bayramý haber
veriyordu!
28 Ekim gününün bitip de 29 Ekim
gününün baþladýðý hemen ilk
saatlerinde muhteþem bir Ay tutulmasý
olayý baþladý ve saatlerce sürdü. Bu

23

bir tam Ay tutulmasý idi ve ben
ömrümde ilk defa görüyordum.
Sonuna doðru, Ay inanýlmaz ve
deðiþik güzel renklerle süslendi!
29 Ekim mübarek ramazan ayýnýn
tam onbeþinci günü ve gecesi idi.
Gönlümdeki bu büyük coþkunun
etkisiyle, o gecenin Kuranýn indiði,
Kadir gecesi olduðunu ummak
istedim... (Kadir ve Kudret Suresi,
25/97, 4-5) Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle o gecede her iþ için iner
de iner. Bir esenlik ve huzur vardýr;
sürüp gider o, tan yeri aðarýncaya
kadar. Tertemiz hislerimle gönülden
söylüyorum, inanýn, o gece tüm Yüce
Varlýklarýn dünyamýza indiklerini
hissettim...
Daha önemlisi, 29 Ekim günü,
Karþýlýklý ve ortak ödevleri ve haklarý
bulunmasý bakýmýndan Türk insanýnýn, eþit þartlarla, BÝRLÝK ve
Beraberlik günü, yani Cumhuriyet
Bayramý idi. Yani Ýnsanýn insana
farksýzlýðý esasýný kabul etmiþ ve bu
ilkeye iman etmiþ insanlarýn Bayramý
idi! (Özgürlüðün de, eþitliðin de,
adaletin de dayanak noktasý, ulusal
egemenliktir, yani Cumhuriyettir!
Atatürk.)
Çok eski bir ilâhi geçti elime,
sizlerle paylaþmak istiyorum:
Ýsadan önce 14 üncü yüz yýlda,
Mýsýr da hüküm süren Firavun
Akheneton (Eþi: Nefertiti), bütün doða
güçlerini kendisinden veren Güneþi,

24

Sevgi Dünyasý

Sevgi Dünyasý
TEK TANRI kabul ederek TEK
TANRILI DÝNi zorla da olsa
yerleþtirmeye çalýþmýþtý.
A k h e n e t o n u n , Ta n r ý s ý n a
seslenerek, yaþamýna sunduðu
nimetler için Ona þükrettiði ilâhi, bu
nimetleri, yalnýzca Mýsýrlýlara deðil,
Tüm uzak ülkelere,
Tüm insanlara,
Tüm hayvanlara,
Ýnindeki arslana,
Irmaktaki balýða,
Yumurtadaki civcive,
bahþettiðini anlatýr!.. Bu 3500
yýllýk ilâhiyi okurken Hz.Davutun
kitabýndaki 104 üncü Mezmuru
anýmsadým... O mezmurda da, verdiði
tüm nimetler için Bizi Sevgisinden
Yaratana þükredildikten sonra,
mezmur þöyle devam ediyor:
28) Onlara verirsin, ve toplarlar.
Elini açarsýn, iyiliðe doyarlar.
29) Yüzünü gizlersin, onlar
þaþýrýrlar. Soluklarýný alýrsýn, ölürler
ve topraklarýna dönerler...
30) Ruhunu gönderirsin, Yaratýlýrlar; ve YERÝN YÜZÜNÜ TAZELERSÝN!..
(Ayný konu Hacc 22/5 ayetinde de
anlatýlýr.) (Gelmiþ, geçmiþ, yaþayan
ve gitmiþ bütün Gülyüzlülere selâm
olsun ve sevgiler olsun...)
Bu ay sizlere huzura götüren bir
tedavi tableti sunuyoruz. Sözleri
Olgay Göksele ait bir sevgi çemberi
tekerlemesi:
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Niye ben seni sevmeyeyim,
Niye sen onu sevmeyesin,
Niye o bizi sevmeye kardaþ?
Niye biz sizi sevmeyelim,
Niye siz onlarý sevmeyesiniz,
Niye onlar bizi sevmeyeler?
Bu tableti birkaç kere üst üste
rahat bir yerde uzanýp dinleyiniz.
Býrakýnýz beyniniz huzur içinde
çalýþsýn ve kendini kendi usulünce
(yani özel salgýlarý ile) onarsýn ve
temizlesin... (Bu tablete biz Head
Cleaner diyoruz, bir de siz deneyiniz
lütfen!..)
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.
Ýnsanýn insana farksýzlýðý ilkesinin,
inancýmýzýn temel taþý olduðu
gerçeðini unutmadan...
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Güngör Özyiðit

Doðruyu savunur gerçek adýna
Çýkar yüreðiyle er meydanýna
Ýnancýyla güçlenmiþ olarak daha
Davasýnýn kýlýcý olur

Siper eder göðsünü dalgalara
Kararlý bir tavýrla
Durur yalçýn kayacasýna
Direnir cesaret olur

Boyun eðmez haksýzlýklara
Baþkaldýrýr, kalsa da tek baþýna
Yaslanýr tarihteki nice destana
Dadaloðlu, Köroðlu olur

Sonra toplar diðer yiðitleri yanýna
Boyanýr canlar hep ayný heyecana
Örgütlü bir güce emek katarcasýna
Birken çok olur

Ferman geçmez bir diyara
Çýkar baþý dumanlý daðlara
Öfkesi yayýlýr, siner hayata
Savrulur rüzgâr olur

Dosta meltem, düþmana kasýrga
Eser dað doruklarýnda
Dalgalanýr bayrakçasýna
Savaþýr onur olur
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Ýki Yaþam Arasýnda

Dr. Michael Newton
Derleme: Arýn Ýnan

Geçen ay boyutlararasý dolaþan ruhlardan söz etmiþtik.
Bu ruhlarýn mutlaka macerayý ve gezmeyi seven ruhlar olmadýðýný,
sadece gezdikleri farklý yerlerde yeni heyecanlar aradýklarýný
ve kendilerini ifade edecek yeni þekiller bulmak istediklerini
görmüþtük. Sujelerin anlattýklarýndan yola çýkarak kendi
dünyamýz dýþýnda da fiziksel dünyalarýn olduðunu ve
bunlarýn ateþten, sudan, buzdan ya da gazdan oluþtuklarýný,
içinde zeki varlýklarý barýndýrdýklarýný öðrenmiþtik.
Yaþanýlan bu deneyimler bu hayatlarýmýzdaki
rüyalarýmýzý bile etkileyebilmektedir.
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Sujelerimden birisi, kâþif bir ruh
tarafýndan götürüldüðü benzer bir
dünyayý þöyle anlatmýþtý:
Dünya hayatlarým arasýnda Anturium denilen bir su dünyasýný ziyaret
ederim. Burasý zor bir dünya hayatýndan sonra dinlendirici bir atmosfer
sunar. Anturium, yaklaþýk Ýzlanda
büyüklüðünde bir kara parçasýna sahip. Suyu çok seven arkadaþlarýmla
birlikte buraya geliriz. Baþýmýzda burayý çok iyi bilen bir rehber bulunur.
Burada yunuslara benzeyen Kratenleri görürüz. Bu yaratýklar telepatik özellikleri olan, uzun yaþayan ve bizim
geliþimizden etkilenmeyen yaratýklardýr. Bunlar belli bölgelerde bir araya
gelerek diðer gezegenlerde bulunan
zeki varlýklarla telepatik iletiþim
kurarlar. Burada en sevdiðim þey, Kratenlerle birlik ve uyum içinde düþünmemizdir. Bu ise zihnimi tazeler ve
bana geldiðim gezegeni hatýrlatýr.
Görülüyor ki Kratenler diðer gezegenlerde bulunan varlýklarla zihinsel
irtibat kurabilme gücüne sahipler.
Kendi gezegenlerinde bulunan manyetik enerji kuþaðýný kullanan Kratenler bu sayede kendi telepatik iletiþimlerini güçlendirebilmektedirler. Bu
vaka ve yüzlerce diðer vakadan öðrendiklerim ýþýðýnda þunu söyleyebilirim
ki: Dünya ve dünya dýþýndaki gezegenlerde yaþayan varlýklar, spiritüel dünyada olan her varlýkla düþünce baðý
i ç i n d e b u l u n m a k t a d ý r l a r.

Geçen bölümde eðlenceli oyunlarýn
nasýl eðitim amaçlý kullanýldýklarýndan
söz etmiþtim. Kaþif ruhlar grubundan
olabilmek için eðitim süreci geçirmiþ
olan bir sujem bana þöyle demiþti:
Kaþif ruh olabilmek için fiziksel
dünyalara seyahatler yaparak bir çok
realiteyi deneyimlememiz gerekir.
Zihinsel ve boyutlararasý dünyalara
ancak bundan sonra gidebiriliz.
Aþaðýdaki vaka, bir Japon sujenin
derin hipnozda bana anlattýklarýndan
derlenmiþtir: Bu kiþi öte alemdeki
baþka bir boyuttan geldiðini
söylemektedir. Spiritüel adý Kannodur.
OLAY 61
Kanno bir Japon bilim adamý olup,
yýllar önce eðitimine daha ileri safhalarda devam etmek üzere ABDye
gelmiþ olan birisidir. Baðýþýklýk sistemiyle ilgili sorunlar yaþamaktadýr.
Hibrid ruhlara sahip olan tüm sujelerimde gözlemlediðim bir rahatsýzlýktýr bu. Ýnsan bedeniyle ilgili fazla deneyimleri olmadýðýndan ve daha önceki
bedenlerinden getirdikleri izleri
taþýdýklarýndan, dünya þartlarýndan
hemen etkilenebilirler. Bu tarz ruhlarýn
epeyce dünyaya enkarne olmalarý
gerekir ki eski bedenlerinin enerji
modellerini unutabilsinler.
Kannoyu anne karnýnda olduðu
zamana kadar götürdüm. Bu dönem
sujenin ruhuyla irtibat kurmak için
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idealdir. Sujem anne karnýnda iken 300
yýl önce enkarne olduðu Hindistan
hayatý ile ilgili öðrenmesi gerekenlerin
bu hayatýna aktarýldýðýný söyledi. Onu
önce Hindistandaki hayatýna
döndürerek ölüm sahnesini yeniden
yaþattým ve oradan öte alemdeki hayatýna geçtim. Kanno öte alemde rehberi Phinus ile karþýlaþýyor:
Dr. N: Phinus sana ne söylüyor?
S: Hoþ geldin, yolculuðun nasýl
geçti diyor.
Dr.N: Senin cevabýn ne oluyor?
S: Bu kadar zor olmalý mýydý?
diyorum.
Dr.N: Hindistandaki hayatýnla ilgili
seninle ayný fikirde mi?
S: Phinus bana, Hindistandaki hayatýmý kendimin istediðini hatýrlatýyor.
Gerçekten de Dünya gezegenini ben
seçmiþtim. Hindistandaki fakirlerin
arasýnda en fakir bendim. Sefalet ve
pislik içinde yaþýyordum.
Dr.N: Bu denli zorluk çekmeni
gerektirecek ne vardý?
S: Hayat korkunçtu ve ben baþ edemiyordum. Çocuksuz bir aile tüm karþý
çýkmalarýma raðmen kýzýmý elimden
almýþ, içinde yaþadýðým kulübenin sahibine para vermiþti. Öylesine ýstýrap
içindeydim ki iþ yapamaz hale gelmiþtim. Ne biçim bir dünya burasý. Para karþýlýðý insanlar çocuklarýný satýyor.
Dr.N: (Bu noktada henüz Kannonun hibrid orijinli olduðunu bilmedi-
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ðimden yanlýþ bir varsayýmda bulunuyorum) Tecrübesiz bir ruhun Dünyaya ilk enkarnasyonu olmasý bakýmýndan zor olsa gerek.
S: Kim demiþ ben tecrübesiz bir
ruhum diye?
Dr.N: Özür dilerim, Kanno. Ben senin bu dünyadaki sadece ikinci enkarnasyonunu yaþadýðýný düþünmüþtüm.
S: Bu doðru, ben baþka bir boyuttan
geliyorum.
Dr.N: (irkiliyorum) O halde diðer
boyut hakkýnda bana neler söyleyebilirsin?
S: Bu boyuttaki gibi fiziksel dünyalara sahip deðildik. Benim diðer
enkarnasyonlarým tamamen zihinsel
dünyalara olmuþtu.
Dr.N: Bu dünyadaki dýþ görüntünüz
nasýldý?
S: Uzun ve sanki iskelet yapýsý hiç
belli olmayan bir bedene sahiptim. Gümüþ rengindeki ýþýðýn transparan þekilleri gibiydik.
Dr.N: Cinsel türünüz belli miydi?
S: Hepimiz hermaforiddik.
Dr.N: Ruh Dünyasýndan esas yerine
yaptýðýn yolculukla, bizim kâinatýmýza
yaptýðýn yolculuk arasýnda ne gibi
farklýlýklar gördün?
S: Benim boyutumda hareket etmek,
yumuþak ve þeffaf ýþýk tellerinin içine girmeye benzer. Sizin kainatýnýza
gelmek ise, kalýn, aðýr ve nem yüklü
bir sisin içine girmeye benziyor.
Dr.N: Ýlk kez Dünyaya gelmiþ biri-
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si olarak, orijinal vatanýnla karþýlaþtýrmasýný yapabilir misin?
S: Burada ayaklarýn yere saðlam
basýyor. Ýlk farkettiðin þey enerjinin
aðýr ve yüklü olmasý. Sadece aðýr da
deðil, ayný zamanda kaba da.
Hindistandaki hayatým korkunçtu.
Dr.N: Þimdi daha iyisin deðil mi?
S: Belli bir dereceye kadar evet.
Hâlâ da zor geliyor.
Dr.N: Bunu görebiliyorum. Bir insan
beynine sahip olmanýn en zor tarafý
hangisi?
S: Verdiðiniz fiziksel tepkilerde beliren ve analitik düþünceye tabi kýlýnmayan zorunlu davranýþlar. Sizi kandýrmalarý daha kolay oluyor. Bunlarý
kaldýramýyorum.
Dr.N: (Kanno sýkýntýdan sürekli
terliyor, onu yatýþtýrýyorum) Þimdi bana
zihinsel dünyanýn nasýl bir yer
olduðunu anlatabilir misin? Bunun bir
adý var mý?
S: Sesimle ifade edemeyeceðim bir
sestir bu. Bizler nazik ve zarif zihinsel
dalgalarýn denizinde yüzüyoruz. Yumuþak... bize zevk veren... bizimle
adeta oynayan. Bunun bir benzerini
Dünyada görmeniz mümkün deðildir.
Dr.N: O halde niçin buraya geldin?
S: (Derin bir þekilde iç geçirerek)
Ben kaþif ruhlarýn öðretmeni olmak
istiyorum. Arkadaþlarýmýn çoðu belli
bir boyutta kalmanýn onlarý tatmin
ettiðini söylüyorlar. Ama ben onlar
gibi deðilim. Rehberim Phinusa: daha

zor bir dünyaya gönderilerek tamamen
farklý ama beni daha da geliþtirecek
bir ortamda yaþamak istediðimi
söyledim. O da bana böyle bir dünyanýn
olduðunu söyledi. Öyle ki burada sürekli birbirlerini yiyen, içgörüden
yoksun varlýklarýn yaþadýklarýný söyledi. Onun bahis ettiði yer iþte burasý
yani Dünya idi. (Gülüyor ve: Elbet ki
dersin sonuna kadar bekleyebilirsen
diye ekliyor)
Dr.N: Önünde baþka seçeneklerin
olduðuna dair bir izlenim edindin mi?
S: (Omuzlarýný silkerek) Rehberler,
böyle durumlarda önüne fazla seçenek
koymazlar. Phinus, Dünyadaki iþimi
bitirdiðimde bunu önceden reddetmiþ
olan arkadaþlarým arasýnda en güçlü
varlýðýn ben olacaðýmý söyledi. Ayrýca
Dünyanýn oldukça ilginç bir yer
olduðunu da ekledi. Ben de kabul ettim.
Dr.N: Baþka bir arkadaþýn seninle
geldi mi buraya?
S: Hayýr, buraya gelmek için seçilen
sadece bendim. Arkadaþlarým benim
çok cesur olduðumu düþünüyorlar.
Bunu baþarabildiðim taktirde güçlü bir
kaþif olacaðýma inanýyorlar.
Dr.N: Seyahatin hakkýnda konuþalým, Kanno. Fiziksel kâinatýmýzýn
çevresinde sayýlarý belli olan boyutlar
olduðunu biliyorsun herhalde.
S: Bilmiyorum.
Dr.N: Peki sizin boyutunuz, bizimkinin yakýnlarýnda bir yerde mi?
S: Buraya gelebilmek için üç bo-

Sevgi Dünyasý

yuttan geçmem gerekiyor.
Dr.N: Buralardan geçerken hangi
deneyimleri yaþadýðýný anlatman benim
için çok yararlý olacak.
S: Ýçinden geçtiðim birinci boyut
renkler, ýþýklar, sesler ve enerjiyle dolu.
Hâlâ þekilleniyor. Bir sonraki ise siyah
ve boþ. Burasý kullanýlmýyor. Sonra da
hem fiziksel hem de zihinsel dünyalarý
birleþtiren hoþ duygulardan, ince
elementlerden ve zeki düþüncelerden
oluþmuþ bir güzel boyuta giriyorum.
Burasý benim geldiðim yerden de güzel
ve üstün. Elbet ki sizin kâinatýnýzdan
da güzel.
Dr.N: Burasý senin de kâinatýn oldu
Kanno. Bu seyahat çok uzun sürüyor
mu?
S: Hayýr, havanýn filtrenin içinden
geçmesi kadar kýsa sürüyor.
Dr.N: Bu boyutlarýn yapýsal tasarýmlarýný anlatabilir misin? Bu boyutlardan, küreler olarak bahis etmiþtin. Niye bununla baþlamýyoruz?
S: Fazla anlatamam. Her þey, Ruh
Dünyasýnýn merkezinin etrafýnda
dönen bir dairenin içinde. Bu
kâinatlarýn her biri birer zincir gibi bir
diðerine baðlanýyor.
Dr.N: Bizim kâinatýmýz nasýl bir
yer, her þey nasýl gidiyor senin için?
S: Daha iyi. Enerjimi düzgün ve
olumlu bir þekilde nasýl boþaltabileceðimi öðreniyorum. Böylece rezervimdeki enerjime fazla dokunmuyorum. Buradan gideceðim günü
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bekliyorum.
(Gelecek ay: Kader Ringi baþlýðý
altýnda yeni bir konuya geçeceðiz)

32

Sevgi Dünyasý

Israrda Direnmek
Zehra Ýskender

Hepimizin günlük yaþam içinde
diðer insanlarý þaþýrtan zaaflarýmýz
vardýr... küçük, pek farkedilmeyen,
hattâ çok sevimli yanýmýz gibi
gördüðümüz davranýþlarýmýz. Bu
davranýþlarýmýzýn ardýndaki niyetimizin
de gönlümüz kadar temiz olduðunu
bizim kadar dostlarýmýz da bilir. Bu
nedenle hiç farkedemeyiz sonuçlarýnýn
sevdiklerimiz üstünde ve günlük
programlarýnda nasýl deðiþiklikler
yaptýðýný... zaman ve iþ akýþýný nasýl
saptýrdýðýný anlayamayýz.
Çünkü, karþýlýklý sevgi ve hoþgörünün pekiþtirdiði dostluklarda,
yapýlanlar her zaman þekerleme tadýnda
olur. Gönüller birbirine o denli açýk ve
dostluk o denli besleyici olunca,
yaþamlarýnýn sonucu pek de bize
koymaz! Hayatýmýzýn içindeki birkaç
ufak-tefek! aksaklýðý da göðüslemeyi
boynumuzun borcu kabul ederiz.
Size herhangi bir konuda hiç ýsrar
edimiþ midir? Eveeet diyorsunuz
gibi geldi bana. Yaþantýmýz içinde
mutlaka karþýlaþýrýz, bize bir takým
dayatmalar olmuþtur.
Bizim toplumumuzda, bu dayatmayý
genellikle annelerimizden alýrýz. Bize
çocukluðumuzda, bizi hayata hazýrlamak için yaptýklarý, bir takým
yönlendirmeler, büyüdükçe þeklini
deðiþtirerek karþýmýza çýkar... önceleri
týnaklarýný yeme! Aðzýný kapatarak

öksürmelisin! Bak yine burnunu
karýþtýrýyorsun, bu hoþ deðil yavrum!
uyarýlarý giderek þekil ve aðýz deðiþtirir.
* Bu saatte gidilir mi? Ne yapacaksýn hiç kitabýn yok mu okuyacak?
*Sen bilirsin ama o adamýn
duygularýna ben güvenmiyorum. Seni
oyalýyor olmasýn. Yok yok görünüþü
pek faul! (Sanki Louvre Müzesine
koyacaksýnýz adamý)
Çevrenizde yaþamýnýza ýsrarcýlýðýný
koyan sadece anneleriniz deðildir...
Çok sevdiðiniz, gerçekten gönül
birliðini hissettiðiniz arkadaþlarýnýz,
kardeþleriniz de sizi etkilemek için
hazýr bekle-yebilirler.
* Lütfen! Saçlarýna niçin þekil
vermiyorsun?
* Bak yine aynýsýn... Kýzým (veya
oðlum) biraz deðiþ... deðiþ... zamana
uy! (Hadii!... Ana baþka söyler, kardeþ,
arkadaþ baþka)
* Ben olsam bu kýyafeti giymezdim.
Giydiysem bu fularý takmazdým boynuma, fular deyip geçme giyimi tamamlýyor. Sonunda siz onun istediðini
yapmak zorunda kalýrsýnýz. Yetmez
koþar gider size kendi pabuçlarýný da
getirip giydirir... gerçektende kýyafetiniz çok uyumlu ve güzel olmuþtur...
ama bu sizin seçiminiz olmadýðýndan
içinde iðreti hissedersiniz kendinizi.
Ama arkadaþýnýz önce gönülden ve
sevgiyle davranýr ki siz kanarsýnýz. Ne!
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Olan olmuþ tam on beþ yirmi dakika
gereksiz yere harcanmýþtýr. Gideceðiniz
yere trafik faktörünü de katarsak,
günlük proðram alt üst olmuþtur.
Bu konunun bir de ters açýsý yok
mu? Var bence... Yani ýsrarcý olan, karþýmýzdakine uygulamada dayatmacý
olan taraf biz de olabiliriz deðil mi?
Böyle olup olmadýðýmýzý anlamamýz
da hiç zor deðil... Sadece biraz kendimizi teraziye oturtmak yaptýklarýmýzý
söylediklerimizi kontrol etmek gerek
* Ýlkin kendimizi alabildiðince
özgür býrakmalýyýz. Bir haftalýk bir
sürede nasýl yaþýyoruz, dostlarýmýza
sevdiklerimize (Eþimize çocuðumuza)
nasýl davranýp neler diyoruz, onu
anlamalýyýz.
*Bu haftanýn sonundaki iki günü
hafta içinde nasýl davrandýðýmýzý bu
konu üstünde düþünmeliyiz.
*Kime ne yaptýðýmýzý, hangi durumlarda müdahale ettiðimizi...
* Hangi sosyal alanlarda kendimizin
çok iyi olduðuna inandýðýmýzý (Yemek
piþirmek, giyim kuþam, renk uyumu...
gönüllü kuaförlük, ev dekorasyonu,
çocuk eðitimi ve bakýmý v.b.) düþünüp
anlamalýyýz
* Bir hafta içinde kaç kiþiye ýsrarla
kendi fikirlerimizi kabul ettirmeye
çalýþtýk?
* Kaç kiþiden uzun uzadýya itirazlar
dinledik.
* Kaç kiþiden Seni mi kýracaðým.
Baþýmý (düþüncelerimi býrakýrým)
kýrarým cümlelerine benzer sözler
duyduk
* Sevdikleriniz bizim ýsrarlarýnýza
boyun eðdiðinde, piyangodan para
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çýkmýþ gibi sevindiniz mi?
* Siz sevinirken, sevdiðiniz kiþi
sessiz bir tebessümle mi karþýlýk verdi?
Bu þýklarý açýða çýkartmalýyýz. Sonraki
hafta ise;
*Siz, yaþamýnýzý düþüncelerinizi
deðiþtirmenize dair bir ýsrar alýyor
musunuz?
* Baþkalarýnýn ýsrarýna dayanamayýp
hatýr için deðiþmeye niyetli misiniz?
* Etrafýnýza her iþinizde Bu nasýl?
Bunu nasýl yapmalýyým? Sen ne dersin?
Bana önerin var mý? gibi sorular
yöneltiyor musunuz?
* Kendi fikirlerinizi uygulamaktan
hep çekiniyor musunuz?
* Kendi fikirlerinizin pek de geçer
akçe olmadýðýný mý düþünüyorsunuz?
* Baþkalarýnýn da sizin kadar hata
yapma hakký olduðuna inanýyor
musunuz?
* Baþkalarýnýn sözlerini yapmadýðýnýz zaman sevilmeyeceðinizi mi
düþünüyorsunuz?
Bu sorularýn cevaplarýný da ancak
yaþayýp öðrenebilirsiniz. Tecrübeleriniz
ve gözlemleriniz sonunda ise, kendiniz
hakkýnda fikir edinebilirsiniz.
Eðer ýsrarcý biri olduðunuz ortaya
çýkmýþsa kolayý var; fikirlerinizi sadece
bir kez sevdiklerinize söyleyip seçimi
ona býrakýn.
Eðer üçüncü hafta sonunda yaþamýnýza tamamen baþkalarý yön
veriyorsa... Bakýn orada bir problem
var hemen bir psikologa baþvurup,
derdinize çare arayýn. Çünkü ruhsal bir
edilgenlik içinde olabilirsiniz. Her
anlamda özgürleþeceðiniz günler size
yakýn olsun.
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DÜNYANIN EN ZENGÝN AMA EN CÝMRÝ KADINI

HETTY GREEN
Derleyen: Arýn Ýnan

Ýsa sordu:
Hangi insanlarýn
Tanrýnýn Krallýðýna
girmesinin en zor
olduðunu biliyor
musunuz?
Bir devenin bir iðnenin
deliðinden geçmesinin
zengin bir insanýn Tanrýnýn
Krallýðýna girmesinden
daha kolay olduðunu
söyleyebilirim size.
(Luka Ýncili 18:24-25)
Hetty Green adýný ya da Wall Street
Cadýsý lakabýný hiç duymuþ muydunuz?
Asýl adý Hetty Howland Robinson olan
bu kadýn tüm zenginliðine raðmen
yaþadýðý garip bir hayatla adýný
duyurmuþtu. Quaker inancýna göre
yetiþtirilmiþ olduðundan dolayý, her
zaman eli sýký ve dikkatliydi. Ýsraf onun
için büyük bir günahtý. Ýnancýna göre
parasý olup da lüks yaþayan birisi
kötülüklerin en kötüsünü iþlemiþ
olurdu. Belki de Hz.Ýsanýn salt
yukarýdaki cümlesiydi onun hayat
felsefesini oluþturan. Ama nereden

bilebilirdi ki ayný sözlerin onu kasvetli
bir hayata mahkum edeceðini. Tanrýnýn
sözlerini ince bir elekten geçirmeden,
Onun sadece kötüleri ve buyruklara
uymayanlarý cezalandýran bir güç
olduðuna, dolayýsýyla da týpký kendisine
benzediðine hükmedenlerin sonuydu
onun ki de. Zoru seçtiðini düþünmenin
onu Tanrýnýn gözünde seçkin
kýlacaðýna inanýrken aslýnda en kolayý
seçtiðinin farkýnda bile deðildi.
Tanrýnýn gözüne girmekle, Tanrýnýn
krallýðýna girmenin ayný þey olduðu
yanýlsamasýna kapýlmýþtý. Kirli diye
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harcayamadýðýný biriktirmenin onu
kirletmeyeceðine olan inancýyla
Tanrýnýn ona bahþettiði bereketi
paylaþamadý. Ve böylece Hetty,
Guiness Rekorlar Kitabýna dünyanýn
en cimri kadýný olarak adýný yazdýrdý.
21 yaþýnda iken babasý ve halasýný
kaybeden Hettye 7.5 milyon Dolar
miras kaldý. Altý yaþýndan beri ailenin
günlük finans gazetelerini babasýna ve
dedesine okuduðu için finans ve yatýrým
dünyasýyla yakýn bir iliþki içindeydi.
Bu mirasý, borsaya yatýrarak ve Ýç
Savaþtan sonraki Devlet tahvillerini
satýn alarak 17.3 milyon Dolara
çýkarmak onun için bu nedenle zor
olmadý. Felsefeyi gayet basitti:
Ucuzken alacaksýn, kýymetliyken
satacaksýn.
Hetty hesabýný-kitabýný çok iyi bilen
bir kadýndý. Kýrýlmýþ kurabiyeleri daha
ucuza alabileceðini bildiði için bir
baþka mahalleye yürüyerek giderdi.
Elindeki küçük süt tenekesiyle bir çok
dükkan dolaþarak kedisi için en ucuz
sütü bulurdu. Köpeði için bedava
kemik elde edebilmek için yapmadýðý
pazarlýklar kalmazdý. Bir söylentiye
göre deðeri iki cent olan pulunu
kaybettiði için iki gece uyumamýþtý.
Davranýþlarýnýn kimseye zararý yoktu
ama garipti. En ucuz evlerde oturdu.
Evinden ofisine otobüsle gidip geldi.
Ofisi ise bir bankanýn bodrum katýydý.
Orada sabahtan akþama kadar vakit
geçirir, finansal raporlarý okurdu. Bu
nedenle ona Wall Streetin Cadýsý
denilmeye baþlandý.
Hettynin hayatýnda hiç arkadaþý
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olmadý. Ýnsanlar yanýna yaklaþamazlardý.
30 yaþlarýnda evlendiði eþi Edward
Henry Green uzun boylu iri ve yakýþýklý
bir adamdý. O da kendisi gibi
varlýklýydý. Ýki tane çocuklarý oldu:
Ned ve Sylvia. Oðlunun yaralanan
dizini göstermek üzere hastaneye
gittiklerinde istedikleri parayý çok bulan
Hetty tedaviyi evde yapmaya kalkýþýnca
oðlunun ayaðý kangren oldu ve kesmek
zorunda kaldýlar.
Hetty sokaða çýktýðýnda bütün
çocuklar peþine takýlýrlardý. Birkaç
parçadan oluþan uzun siyah eteði ve
aynen bir cadýya benzer kýyafetiyle
oldukça ilgi odaðý olurdu. Eteðinin alt
kýsmý yerlere sürtüp tozlandýðýnda ya
da çamurlandýðýnda fazla para
harcamasýn diye sadece alt kýsmýný
yýkatýrdý. Yýkanma iþi tamamlanana
kadar da çamaþýrhanenin sandalyesinde
oturup beklerdi.
Hettynin son yýllarý New York da
geçti. Bu arada birkaç kez kalp krizi
geçirerek tekerlekli sandalyeye
mahkum oldu.
Hetty kendisine iyilik yapanlara
nadiren para verirdi. Tüm varlýðý oðlu
ve kýzýna kaldý. Oðlu parayý çok sevdi.
Elde ettiði mirasýn bir kýsmýyla
zamanýnýn en iyi radyo istasyonunu
kurdu. Kýzý ise bulunduklarý yere bir
hastane armaðan etti.
Hetty öldüðünde 80 yaþýnda idi.
Beyin kanamasýndan öldüðü söylendi.
Býraktýðý mirasýn bugünün parasýyla
100-200 milyon Dolar olduðu
söylenmektedir.
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ÝÞ BAÞINDA DUYGUSAL ZEKÂ
Daniel Goleman
Derleyen: Belgin Tanaltay

GÜVENÝLÝRLÝK VE
VÝCDANLILIK
Bu yeterliliðe sahip
olan insanlar;
Güvenilirlik Açýsýndan
* Ahlâk kurallarýna uygun davranýr ve sitem
görmezler
* Özü sözü bir olduklarý için güven oluþtururlar
* Kendi hatalarýný kabullenir ve baþkalarýnýn
ahlâka aykýrý hareketlerine
karþý çýkarlar
* Herkesin hoþuna
gitmese de kararlý ve ilkeli
bir tavýr sergilerler
Vicdanlýlýk Açýsýndan
* Taahhütlerine uyar ve
sözlerini tutarlar
* Amaçlarýný gerçekleþtirmekten kendilerini
sorumlu tutarlar
* Düzenli ve dikkatli
çalýþýrlar
Ýnanýlýrlýk dürüstlükten
kaynaklanýr. Yýldýz elemanlar, iþ yaþamýnda
güvenilirliðin, kendi deðer
ve ilkelerinin, niyet ve
hislerinin baþkalarýnca

bilinmesini saðlamak ve
bel baðlanabilecek kadar
tutarlý bir biçimde davranmak demek olduðunu
bilirler. Kendi hatalarý konusunda açýksözlüdürler
ve baþkalarýný da kusurlarýyla yüzleþtirirler.
Dürüst elemanlar içtendir, hattâ hislerini kabullenirler (Bu konu beni
biraz sinirlendirmeye
baþlamýþtý) bu da onlarýn
özü sözü yapýlarýnýn hissedilmesine katkýda bulunur. Bir hatasýný ya da
kusurunu asla kabullenmeyen ya da kendini,
þirketini ya da bir ürünü
abartan kiþiler ise inanýlýrlýklarýný yok ederler.
Dürüstlük (açýkça, doðru ve tutarlý bir þekilde
hareket etmek) her çeþit iþ
alanýnda üstün performanslýlarý diðerlerinden
ayýrýr. Sürüp giden iliþkilerin gücüne bel baðlayan
satýþ görevlilerini ele
alalým. Böyle bir iþte,
önemli bilgileri saklayan,
sözünü tutmayan ya da
taahhütlerine uymayan

biri, iþin tekrarlanmasý
açýsýndan hayati önem taþýyan güven duygusunu
sarsar.
Altýmda çalýþmýþ ve
sonra da silinip gitmiþ olan
satýþtan sorumlu genel
müdürlerin çoðunda eksik
olan tek þey güvenilirlikti. Diyor Automatic
Data Processors þirketinin
bölümlerinden birinin
baþkan yardýmcýsý. Satýþ
iþinde bir deðiþ tokuþ söz
konusudur: bana þu
konuda ödün verirsen ben
de sana bunu veririrm. Bir
baþkasýnýn sözüne güvenmek zorunda olduðunuz,
muðlak bir durumdur bu.
Satýþ iþinde güvenilir
olmak her þeyden önemlidir.
Bazýlarý, insanlarý
aldatarak ya da ihtiyaç
duymadýklarý bir þeyi satýn
almalarý için onlara baský
yaparak iþ yaþamýnda baþarýya ulaþmanýn mümkün olduðu gibi yanlýþ bir
izlenim edinmiþlerdir. Bu,
kýsa vadede iþinize yarayabilir, ama uzun vadede
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size zarar getirecektir. Kiþisel deðerlerinizden sapmazsanýz çok daha baþarýlý olursunuz.
SESSÝZ ERDEM:
VÝCDAN
Vicdanlý (dakik, iþinde
özenli, özdisiplinli ve
sorumluluklarý konusunda
titiz) olmanýn her gün
rastlanabilecek belirtileri
ise, örgütsel dünyadaki
örnek yurttaþýn, her þeyin
gereðince yürümesini saðlayan insanlarýn en önemli
nitelikleridir. Bu insanlar
kurallara uyar ve uyulmasýna yardýmcý olur, birlikte
çalýþtýklarý insanlara ilgi
gösterirler. Ýþe yeni girenlere yol gösteren ve bir
süre uzak kaldýktan sonra
geri dönen çalýþanlarýn
bilgilerini güncelleþtiren,
iþine zamanýnda gelen ve
hastalýk izinlerini asla kötüye kullanmayan, görevlerini daima verilmiþ olan
tarihe kadar yetiþtirenler,
vicdanlý elemanlardýr.
Vicdan her alanda baþarýnýn temelidir. Ýþ performansýyla ilgili incelemelere göre, orta vasýflý
iþçilikten, satýþa ve yönetime kadar hemen hemen

her iþte üstün etkililik, vicdanlý olmaya dayanýr. Bir
paketi asla yere býrakmayan bir posta daðýtým
elemaný, kusursuz bir þekilde mesaj alan sekreter
gibi, bir kuruluþun daha
alt düzeylerindeki iþlerde
gösterilen sýradýþý performanslarda, vicdanlýlýk
ö z e l l i k l e ö n e m l i d i r.
Vicdanlýlýk ayrýca, sürekli çalkalanan günümüz
piyasasýnda iþini kaybetme tehlikesine karþý bir
tampon iþlevi görür, çünkü bu özelliðe sahip elemanlar en fazla deðer verilenler arasýnda yer alýr.
Satýþ temsilcilerinin vicdanlýlýk düzeyleri þirkette
kalacaklarýn belirlenmesinde hemen hemen
satýþ hacimleri kadar etkili
olmuþtur.
Vicdanlýlýk düzeyi
yüksek olan kiþi, gerçekte
olduðundan daha iyi
görünmesini saðlayan bir
hava yaratýr. Güvenilir biri
olarak tanýnmasý, amirlerini etkileyerek, performansýyla ilgili nesnel
ölçümlerin öngördüðünden daha yüksek deðerlendirmelerde bulunmaya
yönlendirir.
Ama vicdanlýlýk, em-
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pati ya da sosyal becerilerin yokluðunda sorunlara yol açabilir. Vicdanlý
bir kiþi kendisinden çok
fazla þey talep ettiði için,
diðer insanlarý da kendi
standartlarýna tabii tutarak, ayný yüksek düzeyde
örnek davranýþlar sergilemediklerinde aþýrý derecede yargýlayýcý olabilir.
Vicdanlýlýk, beklentilere kayýtsýz þartsýz uyma
þeklini aldýðýnda, yaratýcýlýða gem vurabilir. Sanat ya da reklamcýlýk gibi
yaratýcý mesleklerde, hiç
olmayacak fikirlere açýk
olmak ve doðal davranmak, aranýlan özelliklerdir. Ancak bu tip uðraþlarda baþarýlý olmak, belli bir
denge gerektirir; baþladýklarý iþi sonuna kadar
götürmelerine yetecek bir
vicdanlarý yoksa, insanlar
düþ görmekten öteye gidemez, ne kadar geniþ bir
hayal güçleri olursa olsun,
sonuçta ortaya bir þey
çýkaramazlar.
YENÝLÝKÇÝLÝK VE
UYUM
SAÐLAYABÝLMEK
Bu yeterliliðe sahip
olan insanlar:
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Yenilik Açýsýndan
* Çok çeþitli kaynaklardan taze fikirleri arayýp
bulurlar
* Sorunlarý çözecek
özgün fikirler beslerler
* Yeni fikirler üretirler
* Düþünürken, yeni
perspektiflerden bakabilir
ve yeni riskleri göze
alabilirler.
Uyum Saðlayabilme
Açýsýndan
* Çok çeþitli talepler,
sürekli deðiþen öncelikler
ve hýzlý deðiþimle kolaylýkla baþa çýkabilirler
* Tepki ve taktiklerini
sürekli deðiþen koþullara
uyarlayabilirler
* Olaylara geniþ açýlardan bakabilirler
Günümüzde iþ hayatýnýn deðiþmez unsuru
deðiþimdir. Büyük bir
yayýn organýnýn reklam
satýþ temsilcisi, Eskiden
iþ yapma tarzýmýz çok
katýydý. Her þey kitabýna
göre, sýrasýyla yapýlmalýydý, diyordu. Ama
þimdi bu kararlarý kendimiz alýyoruz; çalýþma
tarzýmýzýn hiçbir hazýr
formülü yok. Riske girmeye, ekipler halinde
çalýþmaya teþvik ediyoruz.
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Ama bazý insanlar ne
yapacaðýný þaþýrmýþ görünüyor. Yeni çalýþma þekline bir türlü ayak uyduramýyorlar.
Uyum saðlama yetisinden yoksun olan insanlar,
korku, kaygý ve deðiþime
karþý derin bir rahatsýzlýk
duyuyorlar. Pek çok yönetici, sorumluluðun ve karar verme sürecinin kuruluþ içinde paylaþtýrýlmasý
trendine uyum saðlamakta
zorluk çekiyor.
Çaðýmýzýn gerektirdiði
bir yeterlilik varsa, o da
çevreye uyum saðlayabilmektir. Bu yeterliliðe
sahip olan yýldýz elemanlar deðiþimin tadýný
çýkarýr ve yeniliklerden
keyif alýrlar. Yeni bilgilere
açýk olurlar, eski varsayýmlarýndan kurtularak iþ
yapma tarzlarýný uyarlayabilirler. Yeni ya da bilinmeyen þeylerin çoðu kez
beraberinde getirdiði kaygýdan rahatsýzlýk duymazlar ve yeni bir çalýþma
yönteminde þanslarýný
denemeye isteklidirler.
Uyum saðalayabilmek,
belli bir duruma bakarken
çok sayýda görüþü hesaba
katma esnekliðini gerektirir. Bu esneklik de duy-

gusal bir güce dayalýdýr:
Belirsizliðe ayak uydurabilmek ve beklenmedik
olaylar karþýsýnda sakin
kalabilmek. Uyum saðlama yeteneðini destekleyen
bir diðer yeterlilik ise özgüvendir; özellikle de
kiþinin tepkilerini çabucak
ayarlamasýný, hattâ gerçeklikler deðiþtikçe her
þeyden hiç çekinmeden
vazgeçmesini mümkün
kýlan, kendinden emin
olma duygusudur.
Uyum saðlama yeteneðinin tipik özelliði olan
deðiþime açýklýk, bu yeterliliði günümüzün çalkantýlý ortamýnda gittikçe
daha fazla deðer kazanan
bir baþka yeterliliðe; yenilikçiliðe baðlar.
Yenilikçiler
Ýþ yaþamýnda yenilikçi
olmanýn duygusal temelinde, yenilikten zevk
duymak yatar. Ýþteki yaratýcýlýk, sonuçlara ulaþmak
için uygulanan yeni
fikirler etrafýnda döner.
Bu hünere sahip olan
insanlar, ana meseleleri
çabucak tanýmlayýp, aþýrý
karmaþýk görünen sorunlarý basitleþtirebilirler.
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En önemlisi baþkalarýnýn
gözden kaçýrdýðý özgün
baðlantýlarý ve modelleri
bulabilirler.
Yenilikçi sezgiden
yoksun olan insanlar ise
tam tersine, genel manzarayý gözden kaçýrýp ayrýntýlarýn içinde kaybolur ve
bu yüzden, karmaþýk sorunlarla ancak aðýr, hattâ
sýkýntý verici bir tavýrla ilgilenirler. Riskten korkmalarý, onlarý yeni fikirlerden kaçýnmaya iter. Çözüm bulmaya çalýþtýklarýnda ise, geçmiþte iþe yaramýþ olan çarenin, gelecekteki sorunlarý çözemeyebileceðini çoðunlukla
fark edemezler.
Bu tür yetersizlik, hayal gücü yoksunluðunun
ötesine geçebilir. Risk
karþýsýnda rahatsýzlýk
duyan insanlar eleþtirel ve
karþý çýkan bir tavýr alýrlar.
Savunmacý ve tedbirli
davrandýklarýnda, yenilikçi fikirleri sürekli hor
görüp baltayabilirler.
Yaratýcý zihin, doðasý
gereði, biraz düzensizdir.
Düzenli özdenetim ile
yenilikçi dürtü arasýnda
doðal bir gerilim vardýr.
Yaratýcý insanlarýn duygusal açýdan denetimsiz ol-

duklarý söylenemez; daha
ziyade, macera ruhu olmayanlara göre daha geniþ
bir güdü ve eylem yelpazesini açýk tutmaya isteklidirler. Yeni olasýlýklarý
yaratan da zaten budur.
Özdenetim (kurallara
uymak anlamýnda) özellikle de bürokratik bir
doðru olaný yapma anlayýþýnýn ödüllendirildiði
büyük kuruluþlarda, üstün
performans habercisidir.
Ama giriþimci þirketlerde
ve reklamcýlýk gibi yaratýcý iþlerde aþýrý denetim,
baþarýsýzlýðýn habercisidir.
Þüphenin sesi kadar
tüyler ürpertici olan bir
baþka ses de, onun yakýn
akrabasý olan kayýtsýzlýðýn
sesidir. Mühendislerin
bunun için kullandýklarý
bir terim vardýr: BÝE, Burada Ýcat Edilmemiþtir,
yani fikir bize ait deðilse
bizi ilgilendirmez. Harvard Ýþletme Okulu psikologlarýndan Teresa Amabile, dört yaratýcýlýk
katili tanýmlýyor. Bunlardan her biri, iþleyen belleði, yani beyin fýrtýnalarýnýn oluþtuðu ve yaratýcýlýðýn geliþtiði zihin
alanýný daraltýr ve riske
atýlmayý engeller.
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* Gözetim : Etrafta dolanýp sürekli gözaltýnda
tutmak. Bu yaratýcý düþünce için þart olan özgürlük
hissini engeller.
* Deðer biçme: Çok erken gelen ya da fazla yoðun olan eleþtirel bir
görüþ. Yaratýcý fikirler elbette eleþtirilmelidir
(hepsi eþit derecede iyi
olmayabilir ve umut vaat
eden fikirler yapýcý eleþtiriler sayesinde arýtýlýp
bilenebilir) ama deðer
biçme, zihnin yargýlandýðý hissine saplanmasýna
yol açtýðýnda, üretkenliðin
önünü keser.
* Aþýrý Denetim: Ýzlenen yolda atýlan her adýmýn mikroyönetim altýna
alýnmasý. Bu da gözetim
gibi, özgün yaratýya engel
olan bunaltýcý bir daralma
hissi doðrur.
* Ýnsafsýz zaman sýnýrlamalarý: Panik yaratan,
çok yoðun bir program.
Bir miktar baský motivasyon saðlayabilir, iþin
bitimi için konulan zaman
sýnýrlarýyla hedefler de
dikkatin toplanmasýna
yarayabilir, ancak bunlar
taze fikirlerin geliþtiði
bereketli boþ zamanlarý
öldürebilir.
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Çocuklarda Þiddet Eðilimi
Bahar Soydan

TANALTAY PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK MERKEZÝ

Çocuklarda þiddet eðiliminin artmasýna, hem aile açýsýndan, hem de
toplumsal açýdan bakmak gerekir.
Çünkü ikisiyle de etkileþim içindedir
ve insan dýþtan gelen uyarýmlara
tepkide bulunan, onlara yanýt veren bir
varlýktýr.
Çocuk kendisine bakan ve birtakým
fizyolojik gereksinmelerini karþýlayan
ailesinden sevgi görmek ister.Bu
sevgiyi bulamayan çocuk için doðrudan
saldýrganlýk yasaklanmýþtýr. Böylece
kýzma, öfke gibi duygular içe
itilmektedir. Bunlar bilinçdýþýna ait ve
ifade edilemeyen duygulardýr.

Kýrýklýklar aþýrý derecede artarsa,
birey nevrotik bir yapýya bürünür ve
hedefini aile dýþýnda arar. Ýþte bu iç
çatýþmanýn çeþitli ifade yönlerinden
biri de þiddettir, saldýrganlýktýr.
Karakterin þekillendiði ilk beþ yýl
içinde anneden ayrý kalmanýn çocukta suçlu kiþilik yapýsýnýn oluþmasýnda
en büyük etken olacaðý ileri sürülmektedir. Bunun yaný sýra çocuðun,
sýnýr tanýmayan geliþme potansiyelinin
büyükler tarafýndan sýnýrlandýrýlmasý,
durdurulmasý, büyüklerce istenilen
þekilde yönlendirilmesi de çatýþmalarýn
d o ð m a s ý n a n e d e n o l m a k t a d ý r.
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Çocuk, geliþme hýzýnýn verdiði
oranda bilgi, yetenek deneyim ve
becerileri ölçüsünde, haz duyduðu
eylemlere girecek ve çoðu zaman da
bu eylemlerini tekrarlayacaktýr. Bu
eylemlerde itici güç bilinçaltýndan,
dürtü, ve psiþik ihtiyaçlardan
kaynaklanmaktadýr.
Çocuklar ayrýca yaþadýklarýný ve
gördüklerini taklit etme eðilimi
içindedirler. Kendisine bir þey
yaptýrýlmak istenirken þiddet gören
çocuk da büyükten küçüðe, güçlüden
güçsüze oluþan hiyerarþi içinde,
kardeþlerine arkadaþlarýna bunu dener
ve þiddeti öðrenir.
Anne  babasýnýn davranýþlarýný
örneklediði gibi, bir çizgi film
kahramanýyla da kendini özdeþleþtirip
yaptýklarýný uygulamaya koyulabilir.
Maalesef çocuk çizgi filmlerinin bir
çoðunda þiddet öðesi aðýr basmaktadýr.
Ayrýca çocuklar,büyüklerin seyrettikleri
filmleri de izlemektedirler.
Bazý durumlarda okul, çocuklarýn
geliþme ve uyum güçlüklerini çözmeye
yardým edecek yerde farkýnda olmadan
uyum güçlüklerini arttýrmaktadýr.
Bunun bir sonucu olarak da okuldan
kaçma, öðretmeninden þiddet gördüðü
için þiddete baþvurma gibi sorunlar
ortaya çýkmaktadýr.
Ayrýca bir aile ortamý içinde
büyüyemeyen, yetiþtirme yurtlarýnda,
hatta sokaklarda büyüyen, ya da geçim
sýkýntýsý derdine düþüp çalýþan çocuklar
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var. Bu çocuklarýn da karþýlaþtýklarý
sorunlar, yaþadýklarý acýlar,çaresizlikler
onlarý yanlýþ davranýþlara ve þiddete
itmektedir.
Bu çocuklara ne derece yardýmcý
olabiliyoruz?
Çocuklarda þiddet eðilimini
azaltabilmemiz için duygu ve
düþüncelerin uygun þekilde ifade
edilmesine olanak vermeliyiz. Saðlýklý
iletiþim kurmayý öðrenmeliyiz.
Çocuklarýmýzýn kiþisel özelliklerini
tanýmalý, farklý beklentiler içine
girmemeli, ilgi ve ihtiyaçlarýnýn
farkýnda olmalýyýz.
Disiplin anlayýþýmýzda asla þiddete
yer vermemeliyiz. Seyrettikleri
filmlerden etkilenmemeleri içinde bu
konuda da dikkatli davranmalýyýz.
Eðitim ve öðretim süreci içine
girdiklerinde, baþarýya ve iyi bir
toplumsallaþmaya ulaþmalarý için de
okul-aile iþbirliði içinde olmalý,
rehberlik servislerini ilköðretimde de
yaygýnlaþtýrmalýyýz.
Sokaklarda büyüyen, yetiþtirme
yurtlarýnda kalan, çalýþan çocuklara
sevgiyle yardým eli uzatmalýyýz. Sakin,
barýþçýl bir ortamda sevgiyle yetiþen,
þiddeti görmeyen bir çocuk þiddet
göstermez.
Çocuklarýmýza barýþ ve sevgi dolu
bir dünya, bir ülke, bir toplum, bir aile
ortamý saðlayalým.
Kaynakça : Çocuk ve Suç
Doç.Dr.Haluk Yavuzer
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Temizlik Yaptým Bugün
Ýnternet Yazýlarý

Temizlik yaptým bugün...
Hem de tüm benliðimde.
Bütün kaslarýmý, sinirlerimi, kemiklerimi hattâ kanýmý bile temizledim.
En küçük yerlerine, kývrýmlarýna
girmiþ, sinmiþ tüm pislikleri attým.
Kýrgýnlýklarýmý dýþarý çýkardým ilk
önce.
Görmenizi isterdim.
Nasýl da çok yer kaplýyorlarmýþ,

inanmazsýnýz.
Baðýþlamayý yerleþtirdim yerine
özenle.
Titizlikle her birinin üstüne ektim
tohumlarýný.
Her yere, görebildiðim, göremediðim her yere serptim.
Atarken kýrgýnlýklarýmý, bakmadým
neydi onlar diye.
Geçmiþimden de bir parça kalsýn
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istemiyordum.
Gelecek geçmiþten çok daha fazla
yaþanasý.
Bakmadým, merak da etmedim.
Baðýþlamayý ekerken tekrar kýrýlmaktan korkuyordum belki.
Kýskançlýðýmý çýkardým.
Meðer ben ne az kýskançmýþým. Çok
kolay oldu.
Sevindim.
Sanki kaybetmiþ bir eþyamý bulmuþ
gibi oldum.
Çok þükür ki, kin ve nefret yoktu
yüreðimde.
Nasýl temizlerdim hiç bilmiyorum.
Sýra korkularýma gelmiþti.
Çýkarmaya bile korktum önce.
Ne de çok alýþmýþým onlarla
yaþamaya.
Bunca acý ve endiþeye nasýl alýþýlýr,
Ýçten içe bir sevgi nasýl duyulur
anlayamadým.
Yerini, topraðýný sevmiþ mor bir
menekþeydiler.
E... ne de olsa iyi bakmýþtým onlara.
Her gün yeni yeni korkular ekleyip,
endiþelerimle sulamýþtým.
Mutluluklarýmý, ümitlerimi ne de
çok ihmal ettiðimi anladým o an.
Bu ilgiyi onlara verseydim, her gün
onlarý düþünüp birer umut daha
ekseydim; almadan verip, beklemeden
sevseydim.
Her þeyden önce içimdeki gücün ve
sevginin daha fazla farkýnda olsaydým,
böyle bayram temizliklerine ihtiyacým
kalmazdý.
Çok zorlandým korkularýmla.
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Birbirlerinin içine halkalar misali
girmiþlerdi.
Kenetlenmiþlerdi adeta.
Ama onlarý da sevgiyle çýkardým.
Bir bebek þefkâtiyle, öperek,
severek, okþayarak, ve onlarý
yaþamaktan, hem de bir zamanlar bir
kâbus gibi yaþamaktan, piþmanlýk
duymadan çýkardým.
Kýzsaydým onlara, baðýrýp
çaðýrsaydým.
Yine dönüp dolaþýp geleceklerini
biliyordum.
Güzel kokular geliyor içimden.
Saçlarým hep parlak gibi dururdu
ama parlak deðilmiþ.
Ellerim her zamankinden daha
yumuþak, tenim hiç olmadýðý kadar
duru.
Bir su gibi sesim.
Temizlik yaptým bugün...
Bayram temizliði.
Neþe ektim, hoþgörü, güven, sevgi
ektim.
Almadan vermeyi, sevilmeden de
sevmeyi, paylaþmayý ektim.
Saðlýk ektim, bol sýhhat...
Korkusuzluklarý ektim alabildiðine...
Saatlerce ektim korkusuzluðu...
Çýlgýnlýk ektim, doðallýk.
Sonsuzluk...
Baðýþlama ektim.
Aþk ektim her hücreme.
Coþku, heyecan, sessizlik ektim.
Tüm güzel fikirler sessizken geliyor
bana...
Kabullenme ektim. Baþ eðme deðil.
Olduðu gibi kabullenme.
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Muhammedin Þarkýsý
(Mohammet Gesang)
J.W.Goethe

Johann Wolfgang von Goethe, Alman edebiyatýnýn büyük þairi,
büyük roman ve hikâye yazarý, ayný zamanda büyük düþünürüdür.
O, Ýslâmýn kurucusu Hz. Muhammed'e büyük bir hayranlýk duymuþtur.
O devrin dinlerarasý iletiþimsizliðini düþündüðümüzde
bir Avrupalý düþünürün kendi inancý dýþýndaki bir dinin kurucusu ve
teblið edicisi olan bir gülyüzlüye saygýsý ve hayranlýðý bu günün insanýna
barýþý ve sevgiyi hatýrlatmasý açýsýndan büyük önem taþýyor.
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Kayalýktan fýþkýran,
Þu güzel pýnara bak!..
Sevinçten pýrýl pýrýl...
Bulutlarýn üstünde,
Parlayan yýldýz gibi.
Yüce Ruhlar beslediler
Gençliðini onun,
Çalýlýkta,
Kayalar arasýnda
Genç, tazeliðiyle,
Raksederek iniyor
Bulutlardan aþaðýya,
Mermerden kayalara,
Sonra, tekrar semaya,
Sevinçle sesleniyor!..

Yüksek dað geçitlerinde,
Önünde sürüklüyor
Rengarenk çakýllarý.
Ve gidiyor ileri
Bir genç lider
Adýmlarýyla önde,
Peþinden sürüklüyor
Hep kardeþ pýnarlarý
Aþaðýda, vadide,
Çiçekleniyor
Ayak baktýðý yerler!..
Çimenler yeþeriyor
Kutsal nefesiyle
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Ne, gölgeli vadiler,
Durduruyor onu,
Ne de, dizlerine sarýlýp
Sevdalý bakýþlarla,
Gülümseyen çiçekler!..
Döne dolana
Yolunda ilerliyor,
Ovaya ulaþýyor
Sokuluyor dereler ona,
Katýlýyor sevgiyle,
Ýlerliyor þimdi, ovada
Gümüþ parýltýlarla
Ova aydýnlanýyor,
Onun geçtiði yerde

Ve ovanýn ýrmaklarý,
Ve daðlarýn dereleri
Sevinçle çýrpýnarak sesleniyorlar ona:
KARDEÞ!..
Kardeþ!..
Al kardeþleri de birlikte!
Ulu Babana, Yüce Yaratana!
Açýlmýþ kollarýyla,
Bizleri hep bekleyen
O... Sonsuz Okyanusa,
Gidelim beraberce!..
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Ah!..
Boþuna açýk o kollar
Kucaklamak için,
Boþuna bekliyorlar
Kendini özleyenleri!..
Çünkü yutuyor bizi
Çorak çöllerde,
Aç gözlü kumlar!..
Kurutuyor kanýmýzý,
Tepemizdeki güneþ!
Önümüzdeki tepe
Önlüyor göle ulaþmamýzý,
Kardeþ!
Ovadaki kardeþlerimizi de al!
Daðdaki kardeþlerimizi de al!
Gidelim beraberce
O Yüce Yaratan'a

Ýþte þimdi O,
Ýhtiþamla kükrüyor
"Siz!.. hepiniz geliniz!.."
Artýk bütün nesiller,
Taþýyor o Prensi
Baþlarýnýn üstünde.
Zaferle çaðýldýyor,
Bir yerden diðerine
Gittiði ülkelere,
Adýný veriyor o!..
Ayak bastýðý yerde,
Kuruluyor þehirler
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Durmaksýzýn çaðlýyor
Ýleri hep, ileri
Ardýnda býrakarak
Uçlarý parýldayan
O yüce kuleleri!
Haþmetle aydýnlanan,
O mermer saraylarý
Kendi bereketinin
Eserleri olarak
Dev omuzlarýnda
Ummanýn taþýdýðý,
O aðaçtan gemiler
Baþýnýn üstünde
Uðuldayarak,

Rüzgarda dalgalanan
O binlerce bayrak,
Þahidi yüceliðinin.
Götürüyor böylece
Kardeþlerini o,
Ve sevgililerini,
Ve çocuklarýný, koþarak
Bekleyen Tanrýsýna
Ta kalbine varedenin
Mutluluktan coþarak.

