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Sevgili dostlar
Dergimizi daha iyiye götürme, geliþtirme çabalarýmýz devam ediyor.
Kitap, gazete ve dergi okuyanlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe azaldýðý,
yayýncýlýk sektörünün yavaþ yavaþ ölmekte olduðu söyleniyor. Bu
söylentiler yayýn hayatýnýn içinde olan bizleri üzüyor ama biliyoruz ki,
bu alan hiçbir zaman ölmeyecektir ve sayýlarý azalsa bile okumak,
düþünmek isteyen insanlara hizmetin daha iyisi, daha faydalýsý, daha
doðrusu ve daha dostçasý mutlaka ulaþtýrýlmalýdýr, ulaþtýrýlacaktýr.
Dergicilik alanýnda profesyonel, baþarýlý bir geçmiþe sahip olan Neslihan Kayserilioðlu bizlerle birlikte çalýþmayý kabul etti ve dergimize taze bir soluk kattý. Onunla birlikte dergimizde uzun süredir yapmayý
çok arzu ettiðimiz ama bir türlü gerçekleþtirme imkâný ve fýrsatý bulamadýðýmýz yenilikleri, derinlikleri yakalamamýz daha kolay ve zevkli
olacak, bunu sizler de fark edeceksiniz. Dergimiz, onun tarafýndan
kapaðý, mizampajý ile tamamen yeniden tasarlandý. Logomuz yeniden bir sene önce býraktýðýmýz þekline benzer olarak deðiþtirildi. Yazýlarýmýz ise editöryal anlamda profesyonelce iþlenerek daha yararlý
ve daha güncel bir hale getirildi.
Bundan sonraki sayýlarýmýzda röportajlar ve söyleþilerle, aramýzdaki
yararlý iþler yapanlarý tanýyacak, uðraþtýklarý konularýn gerçek anlamlarýný, doðru kullanýmlarýný, yaþam tecrübelerini onlarýn dilinden okuyacaksýnýz. Biliyorsunuz bizler en baþýndan beri, kâr amacý gütmeden, yalnýzca bilgilendirmek amacýyla çýkarýyoruz dergimizi. Sayýn
baþkanýmýz Dr. Refet Kayserilioðlu 43 yýl önce ‘Ruh Dünyasý’ ný yayýmlamaya baþlarken de bu amaçla hareket etmiþti. Þimdi onun yeðeni ile ayný yolumuza devam ediyoruz.
Yasaklara ve tehlikeye raðmen birbirini isteyen sevgilileri birleþtirip
evlendiren din adamý Saint Valentine adýna kutlanan Sevgililer Günü
bizi sevgi konusunda düþünmeye yöneltmesi açýsýndan yararlý bir
gün. Kýrmýzý kalpler ve çikolata kalabalýðýný bir kenara koyup perdeyi
araladýðýmýzda, aslýnda bütün sevdiklerimizi sevgilimiz gibi sevebilmeyi diliyoruz.
En derin sevgilerimizle.

Sevgi Dünyasý
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Sevgi ve saygý en büyük
destektir
Çevresinin saygýsýný ve sevgisini
kazanan kiþiler; hýzlý bir þekilde
geliþirler, hem kendilerine güvenleri
ve cesaretleri artar, hem de gizli
yeteneklerini ortaya koyup
geliþtirmek imkânýný bulurlar.
Dr. Refet Kayserilioðlu
SAYGI VE SEVGÝ GÖRENLER
Çevresinin saygýsýný, sevgisini ve içten
takdirlerini kazanan kiþiler, çok hýzlý bir
þekilde geliþirler. Öyle kiþilerin hem kendilerine güvenleri, hem cesaretleri artar,
hem de gizli yeteneklerini süratle meydana koyup geliþtirmek imkânýný bulurlar.
Çevrenin sevgisini, beðeni ve övgüsünü
kazanmak için bilgi, iyilik ve sevgi yönlerinden, en az birisinde ileri gitmek ve de
insanlarýn önünde küçülmesini bilmek gerekir. Hele bilgide ve tecrübede ileri giden
bir insan, ayný zamanda iyilikte, doðrulukta da ileriyse, herkese sevgisi ve saygýsý
da büyükse, o kiþiyi sevenler ve sayanlar
çok olur.
Kýskananlara da sevgi
Çevresinden aldýklarý saygýlar, sevgiler
ve övgüler öyle kiþilerin daha çok parlamalarýna, daha çok yükselmelerine ve tüm
deðerlerini ve yeteneklerim hýzla geliþtirmelerine yol açar. Böyle kiþileri kýskananlar, kýskançlýkla önlerine engel çýkaranlar
ve çelme takanlar da olabilir. Sevilen ve

beðenilen kiþilere düþen en doðru davranýþ, kýskananlara asla kýzmadan, onlara
daha büyük sevgi ve takdir göstermektir.
Öylece birçok düþmanlýk daha baþtan önlenmiþ olur.
Ýnsan sevildikçe parlar
Çevrenin saygýsý, sevgisi, beðenisi ve
övgüsü kiþiye birçok yönden destek olur,
güven verir, kendi deðerlerini görmesine,
onlarý en rahat þekilde kullanmasýna ve
geliþtirmesine yol açar. Çevresi onun hiç
bir davranýþýna engel olmaz, aksine destek
olur. Çünkü o da devamlý çevresinin hayrýna çalýþmakta, herkese hizmete, yardýma
koþmakta, herkesin gönlünü almaya, herkesteki deðerleri görüp dile getirmeye çalýþmaktadýr. Çevresine her yönden destek
olan, sevgi ve saygý gösteren, herkese güç
katan bir kiþiye insanlar neden engel olsun?!.. Aksine çevresindeki kiþiler de ona
destek olurlar, sevgi ve saygý gösterirler,
överler, beðenirler. Böylece de o kiþi sevildikçe, övüldükçe, beðenildikçe daha
parlar, daha geliþir.
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Sevilmeyen kendini sevemez
Evinde devamlý kötülenen, horlanan ve
sevilmeyen çocuðun geliþmesi mi daha
hýzlýdýr, yoksa sevilen, övülen, beðenilen,
deðer verilen çocuðun geliþmesi mi?!.. Elbette deðer verilen, sevilen ve beðenilen
çocuk, daha hýzlý geliþir, daha hýzlý yükselir. Kendine güvenen, kiþilikli ve baþarýlý
bir çocuk olur. Öylece büyüdükçe yükselmesi daha hýzlanýr, her yönden deðerli,
bilgili ve insanlara saygýlý, dengeli bir insan olur. Evinde sevilmeyen, horlanan ve
kötülenen bir çocuksa, büyüdükçe kendini
için için kötüleyen, beðenmeyen, kompleksli, kýskanç ve baþarýsýz bir insan olur.
Böyle sevgisiz, horlanarak büyüyen çocuklarýn her çeþit suça yönelmeleri çok
kolay olur. Görülüyor ki sevgi, beðeni ve
övgü bir çocuðun geliþmesine, çalýþmasýna, üstün insan olmasýna en büyük destektir. Sevgi, beðeni ve övgü bir insanýn hayatýný deðiþtirecek kadar önemli bir güçtür.
KADIN ERKEK ÝLÝÞKÝLERÝNDE
SEVGÝNÝN DESTEÐÝ
Kadýn ve erkek arasýndaki sevgi, övgü
ve hayranlýk derecesine varan beðeni her
iki tarafýn da kiþiliklerinin geliþmesine,
kendilerine güvenlerinin, baþarýlarýnýn ve
yükselmelerinin artmasýna yol açar. Bu
durum onlarýn mutluluklarýnýn temel kaynaðý olur. Biribirine destek olan, biribirini
güçlendiren, geliþtiren ve biribirini mutlu
eden eþlerin aralarýndaki sevgi ve saygý da
gittikçe artar. Onlar biribirleri için sürekli
bir güç kaynaðýdýr, sevgi kaynaðýdýr, mutluluk kaynaðýdýr.
Kadýn ve erkek arasýndaki fark
Ama kadýn ve erkek doðasýndan gelen
ayrýlýðý da, sürekli göz önünde tutmak gerekir. Erkek akýl ve mantýkla yürümeyi,

kesin ve katý kurallar içinde yaþamayý, her
çeþit mücadeleyi, kavgayý göze alarak hedefine yürümeyi ister. Kadýn ise duygu,
sevgi ve övgüyle yürümeyi, her þart içinde
daha esnek ve uyumlu olmayý ve mutlu
olmayý ister. Kadýn tabiatýnda yumuþaklýk,
esneklik, uyumluluk, þefkat ve sevgi aðýr
basar. Beden yapýsý da bu tabiatýný yansýtýr
biçimde yumuþak, esnek, uyumlu ve okþanmaya isteklidir.
Erkek tabiatýnda ise sertlik, kuvvet, mücadele gücü, akýl ve mantýk aðýr basar.
Korumak, kollamak, okþamak ister. Erkekte yumuþaklýk, esneklik, uyumluluk
azdýr. Buna mukabil o kendine güvenmek,
baþýna buyruk hareket etmek ister. Böylece iki cins biribirlerinin eksiklerini gidere-

Biribirine destek olan,
biribirini güçlendiren,
geliþtiren ve biribirini mutlu
eden eþlerin aralarýndaki
sevgi ve saygý da gittikçe
artar. Onlar biribirleri için
sürekli bir güç kaynaðýdýr,
sevgi kaynaðýdýr, mutluluk
kaynaðýdýr.
cek, biribirlerini tamamlayacak þekilde
yaratýlmýþlardýr. Bu tabiatlarýnýn gereði
olarak kadýn, erkeðinin kendinden her
yönden güçlü olmasýný ister. Fizik güç
olarak, akýl ve bilgi olarak, hayat mücadelesindeki baþarýsý olarak bir erkeði sevmeye, ona sokulmaya, onun himayesine girmeye meyillidir. Pýsýrýk, korkak, güçsüz,
çok yumuþak olan, tabiat ve vücut olarak
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Rembrandt’ýn kadýn ve erkek arasýndaki sevgiyi ve ahengi anlattýðý bir tablosu

çok yumuþak bir erkeði normal bir kadýn
sevemez. O, erkeðinin tatlý sert ve otoriter
olmasýný, güçlü ve cesur olmasýný, kendini
koruyacak, gerektiðinde doðru yolu gösterecek bilgi ve tecrübeye sahip olmasýný,
ayrýca kibar ve nazik olmasýný da ister.
Kadýnlarýn kendilerinden daha yaþlý, tecrübeli, olgun erkeklerle evlenmek istemeleri bu sebeptendir. Erkekler de kendilerinden yaþça küçük kadýnlarý daha kolay
koruyabileceklerini, bekledikleri saygý ve
beðeniyi onlardan daha çok görebileceklerini düþünürler.
Erkek, tabiatýnýn gereði olarak seveceði
kadýnýn yumuþak, esnek, uyumlu ve sevecen olmasýný ister. Sevgisiyle, kendisine

itaat etmesiyle, uymasýyla ve sýðýnmasýyla
kadýnýn ondaki güçleri kabul etmesini
bekler. Güçlerinin görülmesi, kabul edilmesi, ona sýðýnýlmasý, erkeðin kendine güvenini artýrýr. Bu da onun hayat mücadelesindeki baþarýsýný çok etkiler.
Normal standartlar
Bunlar, normal, standart kadýn ve erkeklerin doðal ruhsal ve bedensel yapýlarý, istekleri ve duygularýdýr. Elbette bunun dýþýnda olan kadýn ve erkekler de çok var.
Erkek gibi hükmetmek, yönetmek isteyen,
baþýma buyruk kadýnlar da var. Kadýn gibi
yönetilmek, sevilmek, okþanmak, sýðýnmak ve korunmak isteyen erkekler de var.
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Bunlarýn bir kademe daha ilerisi homoseksüel kadýnlar ve homoseksüel erkekler
de var. Onlar karþý cinsin istek, eðilim,
duygu, düþünce ve zevklerini taþýdýklarý
için karþý cinse ilgi duymazlar. Kadýnsý
bir erkekse, yine erkeði isteyecektir, erkeksi bir kadýnsa, yine kadýn isteyecektir.
Homoseksüelleri ayrý bir bahiste inceledik. Biz burada standart, yani çoðunlukta
olan kadýn ve erkek tipini inceliyoruz.
Ýki cins de doðal eðilimlerine sahip
çýkmalý
Kadýnýn ve erkeðin kendi doðal eðilimlerine sahip çýkmalarý, her ikisinin de
mutlu olmalarýný, biribirini tamamlamalarýný, biribirine güç vermelerim saðlar. Erkeðiyle sürekli üstünlük yarýþý ve çene yarýþý içinde olan bir kadýn, mutsuzluða kendisi talip olmuþ, birliðin vereceði gücü,
erkeðin desteðini ve sevgisini baþtan kaybetmiþ demektir. Kocasýný yenmiþse ve
ona üstün olduðunu göstermiþse, kazanacaðý boþ bir övünme olacak, ama kaybettiði sevgi ve güçlü bir erkeðin himayesi
olacaktýr. O kadýn, kýsa bir süre sonra
güçlü baþka bir erkeðin sevgisini özlemeye baþlayacaktýr. Kocasýný veya erkeðini
hýrpalamasa, tersine övüp yüceltse, onun
erkekliðini tam bulmasýna katkýda bulunsa, erkek belki kýsa sürede onun her yönden hayran olacaðý bir erkek olacaktýr.
Kadýn ve erkek birbirlerinin rakibi
deðildirler
Ayný þeyler karýsýný koruyacak, övecek,
sevecek ve sayacak yerde, onunla yarýþa
giren, gücünü, üstünlüðünü kadýnýný ezerek kanýtlamak isteyen erkekler için de
söz konusudur. O tip erkekler, aslýnda
oturduklarý dalý kesmekte, kendisine güç
kaynaðý olacak kadýnýný karþýsýna almakta, küçültmekte, hem eþlerinin sevgi ve

saygýlarýný kaybetmekte, hem de onun vereceði güveni alamamaktadýrlar. Kadýnla
erkek birbirlerinin rakibi deðil, destekleyicisi ve tamamlayýcýsýdýr. Bu gerçeði
unutup üstünlük veya eþitlik yarýþýna girmeleri her iki tarafýn da zararýna olmaktadýr. Bitmeyen kavgalarýn, ayrýlmalarýn,
boþanmalarýn temel sebebi, her iki tarafýn
da kendi doðal kiþiliklerinin gereklerine
uymamalarý, bu sebepten çýkan tartýþmalarýn zamanla her iki tarafýn da saygýsýný ve
sevgisini yiyip; bitirmesidir.
Eþlerini Yükseltenler
Bu konuda Türkçe’de çok güzel atasözleri vardýr. Erkek için "Bir adamý vezir
eden de, rezil eden de karýsýdýr" derler.
Kadýn için de: "Maþa kadar kocasý olanýn,
paþa kadar hükmü olur" derler. Kocalarýnýn mevkileri, zenginlikleri, þöhretleri arttýkça, karýlarýnýn da deðerleri artar. Hele
onlar biribirini seven ve sayan eþlerse onlarýn biribirine katkýlarý daha çok artar.
Ýkinci kez evlenmeyi düþündüðüm bir
sýrada, bir Sevgili Dostum’a tavsiyelerini
sormuþtum. Bana verdiði cevabý, herkese

Kadýnla erkek birbirlerinin
rakibi deðil, destekleyicisi ve
tamamlayýcýsýdýr. Bu gerçeði
unutup üstünlük veya eþitlik
yarýþýna girmeleri her iki
tarafýn da çok zararýna
olmaktadýr.
faydalý olur düþüncesiyle buraya koyuyorum: "Sizin kadýnýnýz, her þeyi ile size
tam olmalý, sizi hiç yormamalýdýr, önünüzdeki günler için. Ona göre düþünü-
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nüz." dedikten sonra bir bilgin kiþiden
bahsetmiþti. Yani sizin kadýnýnýz her þeyi
ile size uygun olmalý, sizi tamamlamalý,
size destek olmalý, hýrçýnlýklarý, huysuzluklarý, düzensizlikleri, gereksiz kýskançlýklarý ile sizi yormamalýdýr, önünüzdeki
günlerde, diyor. Sonra bilgin bir kiþiden
þöyle bahsediyordu:
"Bilir misiniz ki, bir zamanlar, gülyüzlülerin yardýmcýlarýndan biri, çok deðerli, o
zamana göre kültürlü, her þeyi bilen, bilgin bir kiþi. Ve bilir misiniz ki, onun karýsý, hiç onun kadar olmayan, hatta çok az
olan biriydi de, onu gönülden severdi yalnýz. Ve iþte o bilgin kiþi, karýsý öyle olduðunca bilgin oldu hep. Çünkü her þeyiyle

Her an kýzan, parlayan,
kýran, döken, hatta yerinde
vuran bir erkek acizliðini,
kendi kendine hakim
olamadýðýný, yönetici
olmadýðýný göstermiþ olur.
Böyle bir erkeðin de
karýsýndan saygý, övgü ve
sevgi beklemeye hakký
olamaz.
ona baðlý, her þeyiyle onu büyük gören biri, onu sevdi, ona yardým etti hep."
Gülyüzlülerin, yani peygamberlerin, birisinin çok deðerli, bilgin bir yardýmcýsýnýn,
onu çok seven, her þeyiyle ona baðlý ve
her þeyiyle onu büyük gören bir karýsý
varmýþ. Karýsý onu öyle sevdiði, öyle büyük gördüðü, yardým ettiði ve yücelttiði
için, o kiþi öyle bilgin, kültürlü ve deðerli
oldu diyor, Dostumuz. Bu örnek, bir kadý-

nýn erkeðin hayatýndaki rolünün ne kadar
önemli olduðunu gösteriyor.
Sevgi cesaret verir
Baþarýya ulaþmýþ büyük devlet adamlarýnýn, büyük iþ adamlarýnýn, büyük bilim
adamlarýnýn, büyük sanatkârlarýn hepsinin
arkasýnda kocalarýna saygý duyan, kocalarýný öven, yücelten, kocalarýný deðerli ve
büyük gören ve her þeyiyle kocalarýna
destek olan deðerli kadýnlarý vardýr. Deðer
bilen, kocasýný üstün gören, öven, seven
ve sayan bir kadýnýn erkeðine katkýsý gerçekten çok büyük olur. Çünkü dýþarýdaki
kiþiler, insaný her yönüyle tanýmayabilirler
veya kendi çýkarlarýna, kendi gönüllerine
göre deðerlendirebilirler. Dýþarýdaki insanlar bugün göklere çýkardýklarý kiþileri, yarýn yerin dibine batýrabilirler.
Ama bir erkeðin karýsý, onu en iyi tanýr,
onun gücünü, yeteneklerini en iyi görür.
O, kocasýný büyük, deðerli, saygý deðer ve
sevgili görüyorsa; çok doðrusunu görüyordur.
Günlerinin büyük kýsmý da beraber geçtiði için, karýsýnýn bir saygýsý, bir sevgi sözü, bir takdirkâr ifadesi, bir hayran bakýþý,
bir içten övgüsü adamýn kendine güvenini,
cesaretini, mücadele gücünü, ilerleme,
yükselme isteðini çok artýrýr.
Eþini aþaðýlayan en çok kendine
zarar verir
Tersine kocalarýný beðenmeyen, ulu orta
tenkit eden, ya da bakýþlarýyla, tutum ve
davranýþlarýyla kocasýný deðersiz gören ve
küçük düþüren kadýnlarýn verdiði zarar da
öylesine büyüktür. Bu çeþit kadýnlar, hem
kocalarýna, hem çocuklarýna, sonunda
hem de kendilerine en büyük kötülüðü yaparlar. Ezilen, horlanan koca, zamanla
kendine güvenini, kendine saygýsýný, cesa-
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retini ve iþ yapma, iþ baþarma gücünü yitirir. Her iþte ve herkesin yanýnda daha silik, daha baþarýsýz olmaya baþlar. Sonra
erkeklik gücünden ve saðlýðýndan da kaybetmeye baþlar. Bu durum karýsýnýn, onu
daha çok gagalamasýna ve horlamasýna
yol açar. Hatta bazý kadýnlar yaptýklarý
kötülüðün büyüklüðünün farkýna varmadan,
"Erkekliði de kalmadý ama çocuklarýmýn
hatýrý için onunla kalýyorum." derler ve
adamý herkesin gözünde de küçük düþürürler. Öylece de güya ne büyük fedakârlýk yaptýklarýný dile getirmek isterler.
Bir aile tanýmýþtým...
Öyle bir aile tanýmýþtým, erkek güçsüzleþmiþ, kendine güvenini yitirmiþ, ölümü
ister olmuþtu. Karýsý, kocasýnda 10
senedir erkeklik gücü olmadýðýný her yerde söylüyordu.
Sonra da onu çok sevdiðini, onun için
her fedakârlýðý göze aldýðýný dile
getiriyordu. Bir gün adam kadýnýn
çenesinden, aþýrý fedakârlýk gösterisinden
býktý ve her þeyi göze alarak evi terketti.
Dýþarýda bir ev tuttu. Bir süre sonra karþýsýna onu seven, ona deðer veren, moral
veren, öven ve yücelten bir kadýn çýktý.
Hiçbir doktorun yapamadýðýný baþardý o
kadýn. Adam yavaþ yavaþ kendine
güvenini, saðlýðýný ve erkekliðini kazandý,
saðlýklý, güçlü bir erkek oldu.
Sevgi ve takdirinizi dile getirin
Sevgi, saygý, deðer verme ve övgü erkek için olduðu kadar kadýn için de çok
önemlidir. Hatta kadýnlarýn bunlardan etkilenmeleri çok daha hýzlýdýr. Erkeðin de
kadýnýn deðerlerini, güzelliðini,
becerilerini çok iyi görmesi, onlarý sýk sýk
dile getirmesi gerekir. Býkmadan, usan-

madan ona olan sevgisini, saygýsýný, içten
duygu ve takdirlerini söylemesi, kadýna
büyük güç ve cesaret ve güven verir. O
zaman onun da, kocasýnýn deðerlerini
daha iyi görmesi kolaylaþýr. Yoksa bir erkek, sürekli kötülediði, suçladýðý, eksiklerini sayýp döktüðü ve horladýðý bir
kadýndan nasýl sevgi, övgü ve desteklik
bekleyebilir. Biribirini hor tutan
karýkocalar, kendilerini de alçaltmýþ olurlar. Onlar hem biribirlerinin gözünde
küçülürler, hem de çevrenin gözünde çok
deðer kaybederler. Huzur ve mutluluklarý
da kalmamýþ olur. Böyle bir evliliðin
devam etmemesi, aslýnda her ikisi için de
çok hayýrlýdýr.
Erkek daha hoþgörülü olmalý
Kadýn erkek iliþkilerinde erkeðe daha
büyük sabýr, hoþgörü, olgunluk ve sevgi
düþüyor. Eðer erkek ailenin reisi (baþkaný) olacaksa, karýsýyla lâf yarýþýna, iddialaþmaya girmemeli, onu yenmeye
çalýþmamalýdýr. Aksine onu övmeli, onun
üstünlük iddialarý karþýsýnda: "Elbette sen
çok üstünsün, çok deðerlisin, ben seni
onun için çok beðeniyorum ve çok
seviyorum" diyebilmelidir. Bu tarz
konuþma hem tartýþmalarý, iddialaþmalarý
önler, hem sevgiyi ve saygýyý artýrýr, hem
de erkeðin yöneticiliðini kanýtlamýþ olur.
Yöneticilere ise sabýr, hoþgörü, dikkat,
söyleyeceði sözün ve yapacaðý hareketlerin sonucunu önceden görme ve sinirlerine hakim olma düþer. Her an kýzan,
parlayan, kýran, döken, yerinde vuran bir
erkek acizliðini, kendi kendine hakim
olamadýðýný, yönetici olmadýðýný göstermiþ olur. Böyle bir erkeðin de karýsýndan
saygý, övgü ve sevgi beklemeye hakký
olamaz.
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“BÝZ ADAM OLMAYIZ”?!

Ahmet Kayserilioðlu
Dünyanýn genel gidiþatýna baktýðýmzda karamsar bir tablo
görünse de, elbet böyle gitmeyecek her þey, böyle bozuk, böyle
çýlgýn. “Biz Adam Oluruz” diyen, acizlik göstermeyip inisiyatif
koyan, þoka karþý engeli aþma azminde olan niceleri de var
ülkemizde ve dünyamýzda.
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“Hayýr”a hayýr
Orta okulda hafta boyunca
canýmýz çýkmýþ, kazasýz belâsýz o mutlu pazar gününe
ulaþmýþtýk. Sokakta güzel eðlence planlarý kurarak tasasýz
gezinirken yapýlan bir teklif
tüm neþemi kaçýrmýþtý. Sokakta karþýlaþtýðým sýnýf arkadaþým bir yakýn akrabam
matematikten anlamadýðý bir
konuyu o gün, benim iple
çektiðim o Pazar günü birlikte çalýþmamýzý rica ediyordu.
Tadým kaçmýþtý, ama kolayý
vardý: Yalan. Bir iþim var uydurmasýyla tehlikeyi kolayca
savuþturmuþtum. Gerçekten
mi?! Ne gezer, yalnýz kalýnca
içim içimi kemirmeye baþladý. Söylediðim yalana mý yanayým, akrabamý boynu bükük býraktýðýma mý? Akþama
kadar kendimi, kendime karþý savunmak için bulduðum
bütün mazeretlere raðmen iç
sýkýntým bir türlü geçmek bilmedi. Sokak sokak avare
avare sürüklenip durdum.
Halbuki ne güzel eðlence
planlarým vardý!..
Akþam olunca ömür boyu
unutmadýðým yaman bir karara varmýþtým. Ben güya
keyfim bozulmasýn diye hemencecik “hayýr”a sýðýnmýþtým ama sonuç hiç de umduðum gibi hayýrlý çýkmamýþ,
aksine daha büyük yangýnlara girmiþtim. Kararým kesindi. Bundan böyle bana bir
yardým talebi geldiðinde
“Hayýr” demeden önce iyice
düþünecek, tam “Evet” bile
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“Ýyi insanlarýn þarkýlarý
tâ yukarlardan aþaðýlara
güneþin ýþýklarý gibi iniyor.
Ýyi insanlar yaðmur demiyor, kar demiyor
Ortalýk kýþ kýyamet,
Kollarý sývamýþlar,
Taze yaz meyveleri yetiþtiriyorlar.”
olamasa, þu veya bu türlü, þu
veya bu zamanda, þu veya bu
kimsenin de katkýlarýný isteyerek yardýmýn mutlaka gerçekleþtirilmesi imkânlarýný
araþtýrýp öyle cevap verecektim. “Hayýr” ile “Evet” arasýnda millerce mesafe vardý.
Bu mesafeleri aþmadan hemen “Hayýr”ý patlatývermeyi
kendime yasaklamýþtým.
Önümde yaþanacak bir ömür
vardý. Hani daraðacýna götürülürken son sözü sorulan ve
“Bu bana iyi bir ders oldu!..”
diyen Temel’in durumunda
deðildim.
Yýllarca bunu uyguladým.
Arada az da olsa arýzalar olmadý mý? Oldu tabii. Örneðin iki yýl kadar önce doktora gitmekte çok direnen ve
hepimizi yoran ablasýný, hem
de dar bir vaktimde benim
ikna ederek götürmemi teklif
eden kýz kardeþine “Hayýr”
cevabýný duraksamadan verivermiþtim. Arada baþka imkânlarý araþtýrma zahmetine
girmeksizin!.. Peki ne oldu,
yýllar öncesinin müthiþ kararý
güme mi gitti. Hayýr gitmedi.
Çünkü bilinçaltýma öylesine

yerleþmiþ ki, hiç kendimi savunma, haklý çýkarma gayretkeþliklerine girmeden bir iki
gün içinde kýzkardeþten özür
dileyerek iþin sonunu getirmiþtim. Arýzadan açýlmýþken
o kadar geriye bile gitmeye
gerek yok. Birkaç gün önce
dergimizin editörü belli bir
konuda yazmam için teklif
getirdiðinde, yýllarca psikoloji derslerinde okuya okuya
kanýksadýðým bir konu olduðu için çabucak “Hayýr” deyivermiþtim, sanki hoþlandýðým baþka bir konuyu öneremezmiþim gibi! Sonrasý yine
kolay oldu. Bilinçaltým yine
marifetini gösterdi. Bir iki
gün içinde editörümüze hem
kaynak temininde yardýmcý
olmuþ, hem de kendi seçtiðim bir alanda kalem oynatarak açýðý kapamýþtým.
Tren taþlamak mý,
þampiyonluk
yarýþý mý?
Durumdan vazife çýkararak
bilinçaltýma ektiðim bir telkinin yararlý ürünlerini yýllarca
devþirmekteyim. Bunun bir
benzerini, doðru uygulanan
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psikolojik kurallarýn olumlu
sonuçlar verdiðini, Lise’de
psikoloji dersinde dinlemiþ
ve çok etkilenmiþtim. Geçen
trenleri sürekli taþlayan köy
çocuklarýna hiçbir öðüt, hiçbir tehdit, hiçbir dayak kâr
etmemiþti. Tecrübe ehli bir
usta psikoloðun yöntemi ise
bambaþkaydý. Hemen çocuk-

lara üzerinde bir’den on
iki’ye kadar iç içe daireler
olan hedef tahtalarý, oklar,
yaylar getirdi ve onlarý sýký
bir niþancýlýk yarýþýna soktu.
Trenleri çoktan unutmuþlar,
þimdi dehþetli bir birincilik
hedefine kilitlenmiþlerdi çocuklar. Psikolog, onlardan taþan enerjinin farkýndaydý.

Mesele bu enerjiyi tehlikesizce, hattâ yarar saðlayacak
bir yöntemle boþaltmanýn yolunu yordamýný bulmadaydý.
Özellikle çocuklarýmýzda yöneliþler, temayüller böyle güzel metotlarla yönlendirilip
yüceltilebilse, hem onlarýn
deðerlerine deðerler katýlýr,
hem de bilinçaltlarýnda yeri

Çarpýcý bir psikolojik deney
Geç dönemlerimde üniversitede
psikoloji eðitimi yaparken okuduðum, 1976 da Maier ve Seligman’ýn
yaptýðý þu deney beni derinden etkilemiþti:
Biri deneyin kontrolü için, diðeri ise
doðrudan deney süjesi olarak iki ayrý kafese, iki köpek konuyor. Kafeslerdeki zavallý köpeklere aralýklý
elektrik þoklarýyla büyük eziyet verilmekte. Çýkýp kaçma imkânlarý da ellerinden alýnmýþ vaziyette. Ancak iki
kafes arasýnda önemli bir fark var.
Kontrol kafesinde dokunmatik olarak
çalýþan ve elektrik þokunu kesen bir
panel var. Deney kafesinde bu panel
yok, yani köpeðin kurtuluþ þansý sýfýr. Deney baþlayýp þoklar verilince
her iki köpek de kaçýp gitme çýrpýnmalarýyla dört bir yana saldýrýyorlar.
Bu esnada burnu durdurma paneline
deðen köpeðin þoku kesiliyor. Deney
köpeði ise ne kadar çýrpýnýrsa çýrpýnsýn çaresiz þoku yiyip duruyor. Deney süresi tekrar edilince kontrol köpeði kurtuluþ çaresini iyice öðreniyor. Þok gelir gelmez, öðrendi ya, bir
hamlede burnunu panele dayayýp þoku durduruyor. Deney kafesindeki

zavallý ise hiçbir çýrpýnmanýn kâr etmediðini anlayýnca, gittikçe ümidini
yitirip, tevekkülle kýmýldamadan þoku yiyip kaderine lânet okuyor.
Deney burada bitmiyor. Zaten esas
beni etkileyen de devamý oldu. Bu iki
köpek bu defa birbirinin tamamen
ayný iki kafese konuyorlar. Maalesef
elektrik þoku yine var. Þimdi her iki
kafeste de kaçýp kurtulma þansý var.
Bir engelin üzerinden sýçrayarak kafesten kaçabilirler. Köpekler arasýnda adalet ve eþitliðin saðlandýðý bu
ikinci deneyde, daha önce çabasýyla
þoktan kurtulabileceðini öðrenmiþ
olan kontrol köpeði, sürekli hareket
halinde olduðundan bir yolunu bulup
engelden aþýp özgürlüðe kavuþuyor.
Önceden deney kafesinde “çaresizliði” öðrenmiþ köpek ise kýmýldamaksýzýn yerinde oturup, mazohist bir biçimde þokun sarsýntýlarýyla acý çekip
öylece bekleyip duruyor. “Biz Adam
Olmayýz” diyerek kendimizi her tür
giriþimden uzak tutup “Dur bakalým
ne olacak” umursamazlýðýyla sürekli
acý çekip, sürekli þikâyet eden bizlerin bu deneyi sürekli hatýrýmýzda tutmamýzda büyük yarar var.
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Tüm yararsýz,
zehirli bitkilerin
tohumlarýný
bilinçaltlarýmýza
durmadan eken,
dört bir yandan
esen deli
rüzgârlarla dolu
ülkemiz ve
dünyamýzdan da
söz etmek
zorundayýz. Zira
çoðunlukla bu deli
rüzgarlarla
savrulmaktayýz.
geldikçe kullanabilecekleri
alýþkanlýklar olarak saklanýrlar.
Ýçimizdeki potansiyel enerjilerin kullanýlmadan öylesine
birikip durmasý, umulmadýk
acý sonuçlar doðurur. Ýç sýkýntýlarý, nevrozlar, psikozlar bu
kullanýlmayan enerjinin sinsi
sinsi zehirlemesiyle, ya da ani
patlamalarýyla oluþur. Enerji
mutlaka akýtýlmalý. Ama marifet onu boþa akýtmakta deðil,
yararlý bir amaca yönelik harcayabilmektedir. Enerjinin boþaltýlmasý ustalýk ister. Nitekim deneyimli psikologlar,
psikosomatik nedenlerle oluþan yüzdeki rahatsýz edici tikleri, eðer psikolojik sebebi çözemezlerse tamamen yoketmezler. Telkin ve hipnoz yön-
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Amerika’dan bir kesit
Sadece bizim ülkemiz mi bu durumda. Son yýllarda sýkça gittiðim Amerika Birleþik Devletlerinde ezici çoðunluðun sadece günlük kiþisel
dertleriyle yoðrulup baþka ülkelere ve yarýnlara
hiç aldýrmadan kaygusuzca yaþayýp gitmekte
olduklarýný görmekteyim. Neredeyse onlar da
“öðrenilmiþ Acizlik” sýnýrlarýna gittikçe yaklaþýyorlar. Az miktardaki çok iyi yetiþmiþ, kaliteli ve
iyi niyetli “Güzel Amerikalýlar” ve azalarak da
olsa hâlâ devam eden iþ ciddiyetleri ve büyük
sermaye birikimleriyle þimdilik dünya liderliðini
sürdürebiliyorlar. Ünlü Amerikan politik mizah
yazarý Art Buchwald, Amerikan halkýndaki bu
vurdumduymazlýðý yýllar önce ne güzel karikatürize etmiþti: “Dubleks geniþ bir salon... Son
derece modern döþenmiþ tipik bir Amerikan
evi... Anne ve baba koltuklara gömülmüþ ellerinde viski bardaklarý; çocuklarda Coca-Cola þiþeleri, yere sereserpe uzanmýþlar. Hepsinin gözü televizyon ekranýnda haberleri izliyorlar. Hindistan’da kolera, binlerce kiþi ölmüþ, peþpeþe
sýralanan feci tablolarý kayýtsýzlýkla seyrediyorlar. Seylan’da sel felâketi. Evsiz yurtsuz kalan
bir sürü insan... Boþalan bardaklar dolduruluyor. Afrika’da ezilen, dipçiklenen, kurþunlanan
yerli halk. Aradarda korkunç çilelerle dolu sahneler... Viskiden bir yudum daha. Ailenin tüm
fertleri kayýtsýzlýk içinde donuk gözlerle bakýyorlar sadece. Ne bir acýma nidasý, ne bir vicdan tepkisi. Aniden program kesiliyor. Spiker
ekranda görünüyor ve Baþkan’ýn son kararýný
okuyor: “Gelir Vergisi oranlarýnda yüzde beþ
artýþ yapýlmýþtýr!..” Birdenbire salonda sanki bir
küçük kýyamet kopuyor. Hep beraber deðiþik
tondan baðrýþýyorlar: “Bu Baþkan!ý asmalý, kesmeli, Amerika’dan sürmeli!..”
Olayý izleyen Art Buchwald derin bir “Oh!..”
çekiyor ve “Çok þükür” diyor “Çok þükür, ölmemiþler, yaþýyorlar!..”
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Ýçimizdeki potansiyel enerjilerin kullanýlmadan öylesine
birikip durmasý, umulmadýk acý sonuçlar doðurur. Ýç
sýkýntýlarý, nevrozlar, psikozlar bu kullanýlmayan enerjinin
sinsi sinsi zehirlemesiyle, ya da ani patlamalarýyla oluþur.
Enerji mutlaka akýtýlmalý. Ama marifet onu boþa akýtmakta
deðil, yararlý bir amaca yönelik harcayabilmektedir.
Enerjinin boþaltýlmasý ustalýk ister.
temleriyle o tiki, zararsýz bir
yere, örneðin baþparmaða
transfer ederler. Ýþlemeyen
demirin pas tuttuðunu biliriz.
Yýllar önce bir mühendis arkadaþým: “Ahmet sen benim
at yarýþlarýna gitmemi hoþ
karþýlamýyorsun, deðil mi?”
diye sormuþtu. Öðrenmek istedim: “Gitmesen ne yapacaksýn?” “Hiç” dedi. “Öyleyse git arkadaþ, hiç’ten daha
iyidir” diye noktayý koymuþtum.
Öðrenilmiþ acizlik
Ýyi kullanýlan psikolojik kurallarýn, bilinçaltýna ekilen
güzel tohumlarýn tatlý meyvelerinden daha çok söz etmeyi ne kadar dilerim. Ve bu
dileðimi gelecek sayýlarýmýzda yerine getirmeye çalýþacaðým. Ülkemizde deðiþik
alanlarda yüreklerinin özünden tatlý yarýnlar çýkarmak
için fikirler, çözümler üreten
kiþileri, bire bir söyleþilerle
sizlere tanýtmayý amaçlýyorum. Sadece onlarý deðil, eylemleriyle dertlere deva olan
kiþi ve kuruluþlarý da. Ama
onlarýn sayýsý o kadar az ki!..

Tüm ayrýk otlarýnýn, tüm
olumsuz, yararsýz, zehirli bitkilerin tohumlarýný bilinçaltlarýmýza durmadan eken, dört
bir yandan esen deli rüzgârlarla dolu ülkemiz ve dünyamýz. Çaresiz onlardan da söz
etmek zorundayýz. Çünkü
ezici bir çoðunlukla bu deli
rüzgarlarla bir o yana bir bu
yana savrulup durmaktayýz.
Olmamýz gerektiði gibi
miyiz?
Birey olarak da kovboy barýnda asýlý eski bir sözün
dengesizliðini yaþýyoruz:
“Olmam gerektiði gibi deðilim.
Olacaðým gibi deðilim.
Fakat eskisi gibi de deðilim.”
Kýsacasý bilinçaltlarýmýzda
farkýna varmadan oluþan yanlýþ sanýlardan, yanlýþ kararlardan, yanlýþ inançlardan dolayý
nevrotik bir “prozac toplumu” olarak yaþayýp gitmekteyiz, bilinçsizce!..
Bu konuyla ilgili çok çarpýcý bir örneði son günlerde ülkemizde yaþadýk. Avrupa kapýlarýnýn iyi kötü aralandýðý

17 Aralýk akþamý 10-15 arkadaþ bir evde yemek davetindeyiz. Hepsi de birikimli, ülkemiz ve dünyamýzla ilgili,
bilgili kimseler. Yemek sonrasý doðaldýr ki Avrupa Birliði ve Türkiye konuþmalarýyla
geçiyor. Ama yine de az da
olsa birkaç haným arkadaþýn
gözleri televizyon ekranýnda,
bir yandan da “Gelinim Olur
musun”un finalini seyrediyorlar. Biraz burulmuyor deðiliz ama ertesi gün gazetelerde her 10 kiþiden 7’sinin
Avrupa’ya falan boþ verip,
Semra Haným’la özdeþleþen
o programý seyrettiðini okuyunca, bu salgýndan etkilenmemek mümkün deðilmiþ diyerek burulmalarýmýzý geri
alýyoruz. Hele bir ilkokulda
bilinçli ve uyanýk bir öðretmen (o da bizim gibi pembe
gözlüklü galiba) öðrencilerine günün önemini sorunca,
hep bir aðýzdan öðrencilerin
“Gelinim Olur musun”un finali öðretmenim” diye baðýrdýklarýný öðrenince salgýnýn
7’den 70’e hepimize bulaþtýðýný esefle anladýk.
Çare hepimizde
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Ama pes etmek yok. Görüyoruz ki “Þimdi Ýnsan Sýkýntýda” ve daha da kötüsü “öðrenilmiþ bir acizlik içinde.
Þu sözler sýkýntýnýn en derindeki sebebini de açýk seçik ortaya koyuyor:
“Þimdi insan sýkýntýdadýr.
Ve biliniz ki þimdi gönüllerde yer eden O’nun dilediðinden baþkadýr da ondandýr hep
sýkýntý ve ondandýr hep böyle
ayrý ayrý, bölük bölük toplanmak. Ve iþte ondan yalan ortada ve iþte ondan kavga her
zaman var ve iþte ondan düzen böyle bozuk. Böyle gidecekse, böyle duracaksa her
þey yerinde, size ve kardeþlerinize ne yazýk!”
Elbet böyle gitmeyecek, elbet böyle durmayacak her
þey böyle yersiz, böyle bozuk, böyle çýlgýn. “Biz Adam
Oluruz” diyen, kontrol deneyindeki gibi acizlik göstermeyen, þoka karþý engeli aþma azminde olan niceleri de
var ülkemizde ve dünyamýzda. Yüz kiþi arasýnda bir kiþi
de olsalar düzen onlarýn
sayesinde ayakta duruyor. Ýþte, ülkemizin kendine gelmesi, kendine güvenmesi,
ciddiyete ulaþmasý için sessiz
sedasýz çalýþan bu kiþileri ve
gruplarý yakýndan tanýmanýn
hepimize güven, amaç, çalýþma azmi vereceðini düþündüðümüzden onlarla söyleþiler yapmayý planlamaktayýz. Aslýnda güvenimiz insana, Yaradan’ýn binbir kere
binbiri bir ederek akýl sahibi
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Kýþ günlerinde yaz meyveleri yetiþtiriyorlar
Bizler ölü tozlarýndan silkinip, acizlikten kurtulmak
için öncelikle, Mevlâna’nýn “Kýþ günlerinde yaz meyveleri yetiþtiriyorlar “ diye yücelttiði öncü insanlarý,
gruplarý tanýyalým istiyoruz:
“Ýyi insanlarýn þarkýlarý
tâ yukarlardan aþaðýlara
güneþin ýþýklarý gibi iniyor.
Ýyi insanlar yaðmur demiyor, kar demiyor,
Ortalýk kýþ kýyamet,
Kollarý sývamýþlar,
Taze yaz meyveleri yetiþtiriyorlar.
(A.Kadir, Bugünün Diliyle Mevlâna)

kýldýðý tüm insanlara
inanýyoruz. Bir gün tüm
gönüller O’na yer olacak.
Bizler biliyoruz ki:
“Her yer bir insan,
her insan bir yerin
malýdýr.”

mak için buradayýz. Ve yine
Ve inanýyoruz ki:
“Her insan O’nun sevgi
sinden Yaratýlmýþ yüce bir
deðer eþsiz bir varlýktýr”

Ve bizler yerlerimizi ve
deðerlerimizi bilmek, kullan-

“Konuþ” “Savaþ” “Düþün” “Yarýn”
O insanlar ki dýþarýdan herkes baþka türküler
tutturmuþken, içlerinden gelen bir sesle “Konuþ”
“Savaþ” “Düþün” “Yarýn” diye baðýrmaktan geri
kalmýyorlar. Behçet Kemal Çaðlar’ýn o çok ilhamlý
“Ýki Ses” þiirinde olduðu gibi:
ÝKÝ SES
Dýþardan Herkes: “Görmemiþ ol, savaþ”
Ýçimden Bir Ses: “Konuþ!, Konuþ!, Konuþ!”
Dýþardan Herkes: “Böyle uslu, yavaþ”
Ýçimden Bir Ses: “Savaþ!, Savaþ!, Savaþ!”
Dýþardan Herkes: “Týkýrýnda Ýþin”
Ýçimden Bir Ses: “Düþün! Düþün! Düþün!”
Dýþardan Herkes: “Bugüne uy, barýn”
Ýçimden Bir Ses: “Yarýn!, Yarýn!, Yarýn!”
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Aþk, yaþandýðý çaðýn özellikleriyle mi harmanlanýyor?

ÞEHÝRLEÞEN AÞK
Aþk, bir kayanýn içinde bulduðu minicik bir topraktan bile
beslenerek filizlenen nadide bir çiçek olabilir. Ama onu sürekli
besleyen, geliþmesini saðlayan, topraðýný yumuþatan hünerli ve
þefkatli ellerde gerçek kimliðine eriþebilir.
Nelda Bayraktar
Sýkça yayýnlanan, parlak
sayfalarýyla ve güzellik malzemeleri reklamlarýnýn bolluðuyla dikkat çeken dergilerde
metroseksüel diye tabir edilen insanlar için hazýrlanmýþ
olan aþk anketlerini hepimiz
biliriz. Býkmadan usanmadan
benzer sorularý sorarlar ve ne
kadar aþýk olduðunuzu ya da
aþkýnýzýn derecesini bilmek
için bu sorulara cevaplar vermenizi isterler. Cevaplarýnýzdaki þýklarýn sýklýklarýna göre
de aþkometre size sonucu bildirir.
“Ýç rahatlatan” metro
anketler
“Ýlk buluþmanýzda gittiðiniz
yeri hatýrlýyorsunuzdur. Peki
o gün üzerine giydiklerini de
hatýrlýyor musunuz?”, “Arkadaþlarýyla buluþtu ve size
söylediði saatten biraz geç
geldi. Ne dersiniz?” “Siz bir
restoranda otururken eski
sevgilisi geldi. Sevgiliniz tedirgin davranmaya baþladý.
Ne düþünürsünüz?”, “Hafta
sonu için yaptýðýnýz planý,

"Acil bir iþim çýktý, gelemiyorum" diyerek iptal etti.
Þimdi ne olacak?”, “Doðum
gününüzde hiç hoþunuza gitmeyen bir hediye aldý. Hediyeyi beðenmediðinizi ona nasýl belli edersiniz?”, “Saçma
sapan bir nedenden dolayý
kavga ettiniz. Üstelik hatanýn
da sizde olduðunu anladýnýz.
Ne yaparsýnýz?” þeklinde devam edip giden sorular, muhtemelen “X’ten yeni ayrýlmýþtým onun için “Y” bana iyi
geliyor” tarzýndaki iliþkilerin
aþk sanýldýðý þehir ortamlarýnda, insanlarýn konforlarýný
bozmadan içlerini rahatlatýyor ve serinletiyor.
Fast food üslubu
Suç örgütleriyle her hangi
bir alakalarý olmayan, þehrin
nimetlerinden bolca faydalanan, hayatýn tadýný yiyerek,
içerek ve gezerek çýkaran bu
kiþilerin bir hafta sonu uzandýklarý kanepede þekerleme
yapmadan önce cevaplamaya
çalýþtýklarý bu anket, herkes
için ayný olacaðý varsayýlan

yüzeysel sorularla ve fast food üslubuyla kiþinin mümkün
olduðunca az düþünerek kendisini yormamasý için tasarlanmýþa benziyor.
“Almadan verilmez”!
“Almadan verilmez” prensibine dayandýrýlan þehir aþklarý (ya da iliþkileri) gün geliyor yerini baþka iliþkilere býrakýyor. Bir zamanlar insanlarýn, büyülü, kontrol edilemez, açýklanamaz ve durdurulamaz bir þey yaþýyorum diye tarif etmeye çalýþtýklarý
duygu olan aþkýn, temasýný
oluþturduðu filmlerde karþýmýza aþký için her türlü fedakarlýðý yapan, bolca gözyaþý
döken ve günümüz senaryolarýyla kýyaslandýðýnda gerçek dýþý gibi görünebilecek
karakterlere büründüðünü içimiz burkularak hatýrlýyoruz.
Týpký bunun gibi iki gönül bir
olunca samanlýðýn seyran olmasý inancý da geçmiþ için
belki doðru olan ama günümüz için gerçekdýþý kalan bir
tema oluveriyor.
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Bir zamanlar aþk

François Pascal Simon Gerard’ýn “Amor and Psyche” adlý çalýþmasýndan bir detay. Resim, Paris Louvre Müzesi’nde sergilenmekte.

Günümüzde insanlarýn aþklarý için
sevgililerini öldürdüklerini görüyoruz.
“Aþký için sevgilisini öldürdü” tarzýndaki
haberleri sýkça duyuyoruz. Acaba mafya
dizilerinin sýkça gösterildiði TV’lerde
adam öldürmenin, geri planýndaki
vicdan hesaplaþmasý olmaksýzýn, sanki
sýradan bir eylemmiþ gibi verilmesi mi
kolaylaþtýrýyor bir insanýn bir
baþkasýnýn canýný rahatça almasýný?

Acaba karþý konulmaz bir
çekimle baþlayan aþk, insanýn
içinde yaþadýðý çaðýn özellikleriyle mi harmanlanýyor?
Orta çaðlara kadar gittiðimizde aþkýn kiþiye özel bir duygu
olarak sayýlmadýðýný, evliliklerin kilise tarafýndan kutsandýðýný, aile ve içinde yaþanýlan kültür tarafýndan politik
ve sosyal amaçlý olarak düzenlendiðini görüyoruz. Bu
dönemde aþký kiþiselleþtiren
kiþilere yani aþký için acý ve
ýstýrap çekmeye ve hatta ölmeye razý olan kiþilere III.Papa’nýn emriyle “sapkýnlar”
deniliyordu. 12. y.y.da Tristan
ve Isolde’nin aþký ferman
dinlemeyerek ününü bugünlere kadar korudu. King Mark
ile evlendirilmek istenen Isolde’ye aþýk olan Tristan’a, aþk
þarabýný yudumladýktan sonra
“Ölümüne içtin” denildi. O
ise þunlarý söyledi: “Eðer ölümümle aþkýn acýsýný içtin diyorsanýz, bu benim hayatýmdýr! Eðer ölümümle çekmem
gereken cezamý kastediyorsanýz buna razýyým. Eðer ölümümle cehennemin ebedi
ateþinde yanacaðýmý söylemek istiyorsanýz bunu da kabul ediyorum!”
Bugüne geldiðimiz zaman
ise, insanlarýn aþklarý (!) için
sevgililerini öldürdüklerine
tanýk oluyoruz. Gazete sayfalarýmýzda: “aþký için sevgilisini öldürdü”, “karþýlýk bulamadýðý aþkýný öldürdü” tarzýndaki haberleri sýkça gör-
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Aþk, bir kayanýn içindeki minicik bir topraktan bile beslenerek filizlenen nadide bir çiçek olabilir.

Yaþattýðý inanýlmaz duygularla
kendisini gerçek dýþý gösteren aþk
eninde sonunda günümüz gerçekliðiyle
harmanlandýðýnda kendisini doðru
biçimde anlayacak ve kabul edecek
gönüller arayacak.
meye baþladýk. Acaba mafya
dizilerinin sýkça gösterildiði
TV’lerde adam öldürmenin,
geri planýndaki vicdan hesaplaþmasý olmaksýzýn, sanki sýradan bir eylemmiþ gibi verilmesi mi kolaylaþtýrýyor bir insanýn bir baþkasýnýn canýný rahatça almasýný? Üstelik de bu
insaný caný gibi sevdiðini (!)
beyan etmesini?

Aþký mafyaya monte
etmek mümkün mü?
Öylesine aðlanacak halimize gülüyoruz ki, þimdi de reyting rekorlarý kýran, her eðitim seviyesinden ve her kültürden insanýn büyük bir ilgiyle izlediði “Kurtlar Vadisi” isimli mafya dizisine çeþni olsun diye aþk konusunun
katýlacaðý söyleniyor. Son de-

rece ifadesiz bir suratla dolaþan, mimiklerini belli etmeyen, soðukkanlýlýðýný muhafaza eden ve halk arasýnda
“aðýr abi” denilen, nerede
kimleri öldüreceði belli olmadýðýndan, bir çok ünlü kiþinin
þaþýrtýcý biçimde diziden ayrýlmalarýna neden olan baþrol
oyuncusuna yakýþtýrýlmaya
çalýþýlan aþkýn, mafyanýn kalbine nasýl monte edileceðini
merakla bekliyoruz.
Mafyanýn kalbinden aþk çýkar mý diye düþündüðümüzde, mafyayý oluþturanlar da
insanlardýr ve insanlar da aþýk
olabilirler varsayýmýndan yola çýkarak, bunun doðal bir
eylem olduðunu söyleyebiliriz. Öyle ya aþk, büyülü ve
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kontrol edilemez bir duygu
ise, birbirine taban tabana zýt
olan iki insanýn birbirine aþýk
olmasý da bu denklemin içinde açýklanabilir. Nitekim dokuz yýl hapis yatan ve þimdi
prodüktörlüðe soyunan eski
gangster ve mafya üyesi Dominick Montemarano ile
“Night at the Golden Eagle”
adlý filmde tanýþan Elizabeth
Hurley’in aþk yaþamasý da
böylece mümkün olabilir.
Mafyayý komik tarafýndan
göstererek sempati toplamayý
amaçlayan, Hugh Grant’ýn
oynadýðý “Belalý Aþk” filmini
seyrettiðiniz de bir mafya babasýnýn kýzýna aþýk olan müzayede salonu iþletmecisi bir
delikanlýnýn serüvenini gülerek izleyebilirsiniz. Bu film,
bir komedi olduðu için, seyirci bir çok kiþinin öldürülmesine gülerek karþýlýk verir.
Þehir aþklarý...
Aþk bir süre sonra insaný
düþünmeye ve hayatýyla ilgili
sentezler yapmaya yönelttiðinde insanýn gösterdiði
davranýþ biçimleri de farklýlýklar
göstermektedir.
Kimisi onu dar olan gönül
kutularýna hapsetmek istediklerinden dolayý, kýskançlýk ve
haset duygularýyla beraber,
gittikçe daha da saldýrganlaþmakta, kimisi ise bir iliþkiden
diðerine koþarak þehir aþklarýný yaþamayý tercih etmektedirler. Böylece adýna “aþk
yaþamak” dedikleri sýradan
iliþkiler içersinde kendilerini
kandýrmaya devam etmekte
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Aþk nadide bir çiçektir
Aþk, bir kayanýn içinde bulduðu minicik bir
topraktan bile beslenerek filizlenen bir çiçek
olabilir. Ama onu sürekli besleyen, geliþmesini
saðlayan, topraðýný yumuþatan hünerli ve þefkatli ellerde gerçek kimliðine eriþebilir. Aksi
taktirde kayanýn üzerinde yetiþen o çiçek, zor
mevsimlerin hýþmýna
uðradýðýnda, rüzgarlarýn üzerinde savrulur
gider. Aþk, daha büyük
ateþleri yakabilmek için
sunulan bir kývýlcýmdýr.
Onu iyi deðerlendirmek,
lütfun farkýna varmak
ve gerekeni yapmak gerekir. Muhtemelen mafyanýn kalbine monte
edilmeye çalýþýlan aþk
da böylesine kýymeti bilinmez bir duygu olup
ve bunun da adýna “gerçekçilik” demektedirler.
Aþk, sevginin verildikçe
alýndýðýný söylüyor
Yaþattýðý inanýlmaz duygularla kendisini gerçek dýþý
gösteren aþk, eninde sonunda
günümüz gerçekliðiyle harmanlandýðýnda, belki aþký
için kendisini öldürecek kiþileri istemeyecek ama kendisini doðru biçimde anlayacak
ve kabul edecek gönüller ara-

çýkacaktýr. Ýlk kývýlcýmlarýyla, birbirine yakýnlaþan gönüllerde alevlenen aþk, adam öldürecek kadar sertleþmiþ
olan kalbi belki yumuþatacaktýr ama ya daha
sonra? Korkunç bir sahiplenme duygusuyla
beraber gelen kýskançlýklar, temelinde var
olan sertlik ve saldýrganlýk duygularýyla birleþince ortaya farklý
tablolar çýkacaktýr. Mafya kimliði, aþkýn ona
kazandýrmaya çalýþtýðý
yeni kimliðe üstün gelecektir. Aksini yaptýðý
taktirde, tek bir aþktan
yola çýkarak yumuþattýðý kalbine alacaðý yeni
insanlarla mafya üyesi
olmaktan çýkacak,
görevini
yapamayacaktýr.
yacak. Gittikçe bireyselleþen
iliþkiler içersinde küçücük bir
noktaya hapsedilmeyi istemeyecek. Gönüllerden gönüllere
sevgi olup daðýlmayý arzu
edecek. Karþýlýklý aþklarýn o
eþþiz duygusunda eriyen insanlarýn gözlerindeki ýþýktan
yayýlmayý isteyecek ve bize
sevgi denilen o gerçeðin aslýnda verildikçe alýndýðýný
söyleyecek.
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ÝKÝ YAÞAM ARASINDA

“The Creation of Adam” Ýnsanýn Yaradýlýþý, 1508-1512, fresk, Sistine Þapeli, Michelangelo

Geçen ay, ruhlarý en fazla etkileyen olayýn bedenlerinin
seçimi olduðunu anlatmýþ ve adýna “Zaman Üstadlarý”
dediðimiz koordinatör varlýklarýn, kader halkasýndaki
sunumlarý yönettiklerinden söz etmiþtik. Bu sayýmýzda da
ayný konuya kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
Dr. Michael Newton / Derleyen:Arýn Ýnan
Geçen ay, ruhlarý en fazla tadýrlar. Ruhlar, zaman üstadetkileyen olayýn bedenlerinin larýnýn onlara gösterdiði belli
seçimi olduðunu anlatmýþ ve sahnelere bakarken kendileadýna “Zaman Üstadlarý” de- rini bir satranç oyununda zandiðimiz koordinatör varlýkla- nedebilmektedirler. Çünkü
rýn, kader halkasýndaki su- sonuca ulaþmak için yapmanumlarý yönettiklerinden söz larý gereken hamlenin hangisi
etmiþtik. Zaman üstadlarý ge- olduðunu bilememektedirler.
leceklerimizi þekillendiren Enkarnasyona hazýrlanan ruh,
rehber varlýklardan sayýlmak- yaptýðý hamlenin yanlýþ olma-

sý durumunda tüm gidiþatýn
deðiþebileceðini de bilmektedir. Bu ay, konumuza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz.
Bir sonraki yaþamýn seçimini yaparken...
Sujelerimle yaptýðým hipnoz
seanslarý esnasýnda ekranlý
odalarda neler olup bittiðiyle
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ilgili olarak anlattýklarý her
þey birbirini tutmaktadýr. Anlattýklarý, gerçekten de insanýn aklýný karýþtýrýcý niteliktedir. Kader halkasýna oturan
ruhlar, en fazla bir sonraki hayatlarýyla ilgili olan sahneleri
görebilmektedirler. Gözlemlerime göre bu odalar gelecekleri ile ilgili güven duymalarýna da yol açmaktadýrlar. Bazýlarý da gelecekte yaþayacaklarý zor olaylarý önceden görmeyi ve kabul etmeyi
zor bulmaktadýrlar. Bazýlarý
da bu odalarýn tam tersi bir
reaksiyonu teþvik ettiðini
çünkü atlayacaklarý suyun derinliðini ölçme þansýnýn kendilerine tanýndýðýný söylemektedirler.
Homoseksüel Çin
imparatoriçesi ya da Jamona
Bir zamanlar Çin’de imparatoriçe olarak yaþamýþ olan
bir sujem vardý ve kendisi homoseksüel idi. Büyük bir zenginlik, lüks ve güç içinde yaþadýktan sonra öte aleme geçmiþ, orada uzun bir süre beklemek zorunda kalmýþtý. Ýmparatoriçe iken çarpýcý bir güzelliðe sahip olduðunu, paha
biçilmez mücevherlerinin olduðunu,
hizmetkârlarýnýn
çevresinde pervane olduðunu
söyledi. O hayatýnda zevkine
düþkün birisiydi. Ancak hiç
kimseye güvenmiyordu. Yanýndakiler ona ya dalkavukluk ediyorlardý ya da arkasýndan dolap çeviriyorlardý. Bu
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SEÇÝMLERÝN BELKÝ DE EN ZORU
Bu seçimlerin belki de
en zoru, homoseksüel
bir insan olarak dünyaya enkarne olmayý seçen bir ruha ait olsa
gerek. Homoseksüel ya
da lezbiyen olmak çoðunlukla biyolojik olduðundan ve çevrenin ya
da toplumun öðrettiði
bir cinsel kimlik olmadýðýndan dolayý, bu tarz
bedenler çoðunlukla iki
ana nedenden dolayý
seçilirler: Ruhlarýn yaklaþýk olarak yüzde yetmiþ beþi ya diþi ya da
erkek bedenlerinde gelmeyi seçerler. Homoseksüel ve lezbiyen bedenler geçiþ bedenleridir. Dolayýsýyla kendisi-

ni hâlâ erkek hisseden
ruhlarla, kendisini hala
kadýn hisseden ruhlar
olacaktýr. Bu tarz bedenlerle gelenler içinde
yaþadýklarý toplumlar
tarafýndan önyargýyla
karþýlanýrlar. Homoseksüel ve lezbiyen olan
sujelerim de olmuþtur.
Bunlar daima akýntýya
karþý kürek çekenlerin
tarafýndadýrlar. Kendilerine olan güvenlerini ve
saygýlarýný kazanmak
ve kimliklerini elde etmek için mücadele vermek zorundadýrlar. Bu
da her þeyi göze almayý
gerektiren bir davranýþtýr.

Ruhlarýn yaklaþýk olarak yüzde yetmiþ
beþi ya diþi ya da erkek bedenlerinde
gelmeyi seçerler. Homoseksüel bedenler
geçiþ bedenleridir. Kendisini hâlâ erkek
ya da kadýn hisseden ruhlar da vardýr.
Bu ruhlar, yaþamda kendilerine olan
güvenlerini ve kimliklerini elde etmek
için mücadele vermek zorundadýrlar.
kiþinin öte alemdeki ismi Jamona idi. Kader halkasýna
oturduðunda ona üç tane beden gösterildi. Aþaðýdaki sözler bu sujemin anlattýklarýndan alýnmýþtýr:

“Seçimlerimden ikisi kadýn
diðeri ise yakýþýklý bir genç
adamdý ama bu kiþi içinden
kendisini kadýn gibi hissediyordu. Kadýnlarýndan birisi
zayýf ve narin yapýlýydý. Dün-
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yadaki hayatýnda iyi bir eþ ve
anne olacak, kendisini eþine
ve çocuklarýna adayacaktý.
Ýkinci kadýn ise, kýsa boylu,
frapan elbiseler giyen ama
duygusal olarak soðuk birisiydi. Ben yakýþýklý adamý
seçtim, çünkü homoseksüel
bir insanýn hayatýndaki zorluklarla uðraþmak istedim.
Toplumdan utanmamayý öðrendiðim taktirde, imparatoriçe gibi yaþayacaktým.”
Zor deneyimler öðrenmek içindir
Frapan giysiler içindeki kadýn, sujemin bir önceki hayatýnýn uzantýsý gibi olacaktý.
Ýmparatoriçe olarak halkýn
gözü önündeydi ve herkes tarafýndan kýskanýlandý. Ev kadýný olmak da onun için zayýf
bir seçim olmayacaktý. Böylece hayatýn içinde mütevazý
olmayý ve kötü þartlara tahammül etmeyi öðrenecekti.
Her halükarda Jamona uzun
bir süre gelmiþ olduðu diþi
bedenden de kurtulmak istiyordu.
Homoseksüel bir adamýn
bedenini seçmek, adam ekonomik yönden iyi durumda
olsa bile, en zoruydu. Sujem
bir keresinde þöyle demiþti:
“Hayatýmda bana tiksintiyle bakan ve hatta beni istemeyen insanlarla karþýlaþtým.
Bunu yaþamak zorundaydým.
Kendimi güvensiz ve çaresiz
hissetmenin ne demek olduðunu bilmek zorundaydým.”
Bedenlerin seçimleri esna-

Bedenlerin seçimleri esnasýnda
geliþmiþ ruhlarýn, içgörülerine uygun
karþýlaþtýrmalarla seçimlerini
yaptýklarýný gördüm. Daha az geliþmiþ
ruhlar ise, seçmeleri gerekli olan
neyse onu seçiyor ve kendileri için
seçilene daha fazla inanýyorlardý.
sýnda geliþmiþ ruhlarýn içgörülerine uygun karþýlaþtýrmalar yaparak seçimlerini yaptýklarýný gördüm. Daha az geliþmiþ ruhlar ise, seçmeleri
gerekli olan neyse onu seçiyor ve kendileri için seçilene
daha fazla inanýyorlardý. Bir
sujem bu konuda þöyle demiþti:
“Yeni bir beden seçmek birçok kýyafet arasýndan yalnýzca bir tanesini satýn almak
üzere seçmektir. Seçtikten
sonra da, kýyafet üzerinde deðiþiklikler yapmanýzý gerektirecek bir sorun çýkmamasýný
dilersiniz.”
“Zaman Üstadlarý”
Hipnoz yaptýðým sujelerim
arasýnda zaman üstadlarýna
oldukça seyrek rastlamýþýmdýr. Böyle birisini yakaladýðým zaman, hazine keþfetmiþ
gibi olurum. Olay 63, ruhsal
ismi Obidom olan bir sujemle
yaptýðým hipnoz seansýnda
kaydedilen konuþmalarý içermektedir. Sujem, bu hayatýnda bir mühendistir.

OLAY 63
Dr. N: Obidom, iki yaþam
arasýnda neler yaptýðýný anlatabilir misin?
S: Yeryüzünde zaman üzerinde çalýþmalar yapýyorum.
Dr. N: Ne þekilde yaptýðýn
çalýþmalar bunlar?
S: Ben bu konunun uzmaný
olmak istiyorum. Fiziksel
dünyada yaþayan insanlarýn
hangi aralýkla gidip geldiklerini anlamak ve ruhlarýn yaþam seçimlerinde planlayýcýlara yardým etmek istiyorum.
Dr. N: Program nasýl ilerliyor?
S: (iç geçirerek) Çok yavaþ
ilerliyor, daha yolun baþýndayým ve öðretmenlere ihtiyacým var.
Dr. N: Niçin böyle bir eðitime seçildin?
S: Bunu anlatmak zor olacak çünkü bu sanata deðer
birisi olduðumu düþünmüyorum. Her þey, enerjiyle oynamaktan hoþlandýðým için baþladý diyebilirim. Sonra da sýnýflarýmda güzel baþarýlar elde ettim.
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“St. Matthew’un Esinleniþi” adlý tablo Caravagio’dan.

Zaman, enerji partiküllerinin birleþtirilmiþ
bir alan içinde basýnç uygulanarak ve
gerilerek, akýþýnýn düzenlenmesiyle
manipüle edilebilir. Bu lastik bantlarla
oynamaya benzer.

SEVGÝ DÜNYASI

Dr. N: Enerji manipülasyonu ile çeþitli þeyler yaratan varlýklar için de geçerli
bir durum deðil mi?
S: Bu farklý bir þey, biz onlar gibi yaratmýyoruz.
Dr. N: Senin çalýþmandaki
farklýlýk nedir?
S: Zaman kavramýyla ilgili
olarak çalýþtýðýn zaman,
uzaysal manipülasyonu da
öðrenmek gerekir. Ýþe modellerle baþlarsýn ve ondan sonra gerçeðiyle çalýþýrsýn.
Dr. N: Bunlar ne tarz modeller?
S: Ýçinde sývý enerjinin dönüp durduðu dev gibi bir havuz. Girdaplarýn açýlýp kapandýðý ve neon ýþýklarýnýn
doldurduðu boþluklar… Gerçekten de bunu anlatmak çok
zor.
Dr. N: Þimdi nerede çalýþýyorsun? Öðretmenin kim?
Sana neler öðretiyor?
S: Zaman kavramý ile ilgili
olan eðitim bir tapýnakta veriliyor. Biz buna Zaman Tapýnaðý diyoruz. Öðretmenler
bize olaylarla ilgili olan
enerji aralýklarýnýn uygulamalarýný yaptýrýyorlar.
Dr. N: Bunlar ne çeþit
enerji aralýklarý?
S: Zaman hatlarý hareket
eden olaylarýn enerji aralýklarýnda ortaya çýkar.
Dr. N: Zaman hatlarýndaki
enerjiyi nasýl manipüle ettiðini açýklar mýsýn?
S: Zaman, enerji partiküllerinin birleþtirilmiþ bir alan
içinde basýnç uygulanarak ve
gerilerek, akýþýnýn düzenlen-

22

SEVGÝ DÜNYASI

Ýnsanlarýn tüm seçimlerinin bir anlamý var. Yaptýðýmýz þeyin
pratiðe dökülmesinde, düþünce ve eylemlerden oluþan bir
nehir var. Bunlarýn hepsi bir yerde zamanýn nehrine karýþýr.
mesiyle manipüle edilebilir.
Bu lastik bantlarla oynamaya
benzer.
Dr. N: Geçmiþteki, gelecekteki ve þu andaki olaylarý
deðiþtirebilir misiniz? Manipülasyon derken, bunu mu
anlatmak istemiþtin yoksa?
S: Hayýr, ben yalnýzca
enerji aralýklarýný idare edebiliyorum. Yani otoyola giren ve çýkan enerji aralýklarýný kontrol eden memurlar gibiyiz. Otoyol diyorum çünkü
enerjiyi hýzlandýrabilir ya da
yavaþlatabilirsiniz. Enerjimizi yoðunlaþtýrmak hýzýný arttýrýrken, geniþletmek onu yavaþlatýr. Ayný þey insanlar
için de geçerlidir. Biz yaratmayýz sadece gözlemleriz.
Dr. N: O halde zaman aralýklarýný ilk yaratan kimdi?
S: (Sýkýlmýþ bir halde) Ben
bunu nereden bilebilirim.
Bulunduðum kademede sadece sistemin içinde fonksiyon göstermeye çalýþýyorum.
Dr. N: Sadece sordum
Obidon. Bana oldukça yardýmcý oluyorsun. Hangi
amaçla zaman üstadý olmak
üzere eðitiliyorsun?
S: Bize içinde tek bir olay
olan ev ödevleri veriliyor. Ýnsanlarýn bunlarla ilgili olan
seçimlerinin bir anlamý var.
Yaptýðýmýz þeyin pratik olarak uygulanmasýnýn içinde,

insanlarýn düþünce ve eylemlerinden oluþan bir nehir var.
Bunlarýn hepsi de bir yerde
zamanýn nehrine karýþýr.
Dr. N: Buna eylemlerin
birbiri ardýnca olmasý ve
sonra bu eylemlerin hatýrlanmasý diyebilir miyiz?
S: Evet buna katýlýyorum.
Enerji partikülleri hafýzayý da
içerirler.
Dr. N: Nasýl?
S: Enerji ile düþünce ve
anýlarýn belli aralýklar içinde
taþýnmasýdýr. Bunlar asla
unutulmazlar. Zamanýn algýlanýþý, düþüncelerle, fikirlerin
þekillenmeleriyle baþlar Sonra olay olur ve son olarak da
olayýn anýsý kalýr.
Dr. N: Tüm bunlar nasýl
kayýt edilirler?
S: Her enerji partikülünün
kayýtlý olan titreþimsel tonuyla.
Dr. N: Bu enerji aralýklarý
diðer realitelerde de var mýdýr?
S: Evet. Birbirlerine örülmüþ bir þekilde birbirlerinin
üzerinden aþarlar. Ýþte bu
araþtýrmayý da ilginç kýlar,
çünkü bunlarý bulmak için
beceri sahibi olmak gerekir.
Her þey incelenebilir ve üzerinde çalýþýlabilir.
Dr. N: Biraz daha ayrýntýlý
bilgiye ihtiyacým var Obidom.

S: Size anlatamayacaðým
çok þey var. Olaylarýn oluþmasý için gerekli olan enerji
partiküllerinin çeþitli titreþimsel modelleri vardýr. Bunlarý inceleyerek insanlarýn
gelecekteki enkarnasyonlarý
için faydalý olmalarýný saðlýyoruz.
Dr. N: Olaylarýn alternatif
olasýlýklarý üzerinde neler
hissettiðini bana anlatabilir
misin?
S: Biz olaylar üzerinde çalýþýr ve onlarýn ne denli iyi,
kötü ya da en iyi ve en kötü
olduklarýný inceleriz. Bu
olaylarýn ya da tecrübelerin
eninde sonunda güzel þeyler
üretmeleri gerekir. Bu konuda çok yeniyim. Ben geçmiþteki olaylarý çalýþýyorum.
Dr. N: Ýnsanlarýn ondan
öðrenebilecekleri bir þey yok
ise, bir olayýn zaman içinde
mevcut olmasýnýn þart olmadýðýný mý söylemek istiyorsun?

(Gelecek ay: Olay 63’e kaldýðýmýz yerden devam ederek, sorunun cevabýný vermiþ olacaðýz.)
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Andrea Del Castagno’dan “Ýsa’nýn Son Akþam Yemeði”, fresk, Sant Apollonia, Floransa.

Teselliyi de, geleceði de
O’nda aramak
“Jesus Christ Super Star” adlý ünlü müzikal bizlere,
çokönemli bir olguyu hatýrlatmýþtý: Býçak kemiðe dayandýðýnda
her þey sorgulanýr ve biz en gerçek halimizle ortada kalýrýz.
Korkaksak korkaklýðýmýzý, doðru isek doðruluðumuzu,
gerçekten teslim isek teslimiyetimizi sereriz gözler önüne.
Özenç Kayserilioðlu
“Jesus Christ Super Star”
isimli bir müzikal vardý bir
zamanlar. Sahneye konmaya
baþladýðý andan itibaren müzikleriyle herkesin dilinde olmuþ, uzun yýllar boyunca
sahnelenmesiyle, sanatçýlarýnýn bu tempoya ayak uyduramayýp ekip halinde zaman
zaman deðiþmesiyle efsane-

leþmiþti. Ýncil temel alýnarak
Hz. Ýsa’nýn yaptýklarýný, baþýna gelenleri rock müziði eþliðinde anlatýyordu ve tüm diyaloglar þarkýlar halindeydi.
Kutsal bir olay, gerekirse sokak dilini kullanmaktan çekinmeden, etli, kanlý canlý,
baþtan aþaðý insani bir biçimde yeniden önümüze

konulmak istenmiþti. Judas’ýn Hz. Ýsa’ya zaman zaman küstahlýða varan diklenmelerinde, insanlarýn þifa ve
tesir almak için Hz. Ýsa’yý
neredeyse hýrpalarcasýna çekiþtirmelerinde, Pilatus’un,
suçlu olduðuna tam inanmadýðý halde onu hakir ve aþaðý
görmesinde bunu sezebili-
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yordunuz. Ama sonuna doðru Hz. Ýsa’nýn ele verilip öldürüleceðini önceden öðrendiði günün gecesinde, Getsamene bahçesinde, kendisine
göz kulak olmalarýný istediði
birkaç havarisi de dahil
herkesin uyuyup kaldýðý bir
zamanda, “son akþam yemeði”nden sonra gecenin bir
vaktinde Yaratan’la yaptýðý
bir muhasebe var ki, bu rock
operaya bakacak olursanýz,
tam anlamýyla yaman bir hesap soruþ…

Hz. Ýsa’nýn son akþam
yemeði ve sorusu
Niçin ölmesi gerektiðini
bilmek istediðini, bilmek zorunda olduðunu söyler. Müzikalin içinde bir yerlerde
duyduðumuzdan anlarýz, o
aslýnda daha önce söylenmiþ
kehanetlerin gerçekleþmekte
olduðunu bilip kabul etmektedir. Ama gene de son anda
onu bilmek ister ve sorar. O
aný anlatan müzik parçasýnýn
sonunda der ki: “Allahým, isteðin çok zor. Ama bütün
kartlarý sen tutuyorsun. O zehir dolu kaseyi içeceðim. Be-

ni haçýnda çivile, beni kýr,
kanýmý dök, vur, öldür, beni
al artýk, fikrimi deðiþtirmeden önce.”(*) Sonrasý Hýristiyanlýðýn inandýðý bir biçimde geliþir ve son bulur.

Býçaðýn kemiðe
dayandýðý an...
O gece Hz. Ýsa ile Yaratan
arasýnda ne olduðunu bilemeyiz. Hýristiyanlara göre o,
saf ve masum bir kuzu gibi,
insanlýðýn kurtulmasý için
kendini kurban olarak ortaya
koyan, çarmýhta gerili, acýlar
içinde dakika dakika ölüme
giderken bile, kendisine bunlarý yaþatýp haline gülenlere
“Allahým, onlarý affet, ne
yaptýklarýný bilmiyorlar” diyebilen bir ulu kiþidir. Fikrimi deðiþtirmeden ver þu zehiri de içeyim diyen kiþi ile
arasýnda büyük bir çeliþki
vardýr. Öte yandan bu bir kýsým Hýristiyanlarýn ve tabii
Müslümanlarýn dert edeceði
konu da deðildir; çünkü onlar Hz. Ýsa’nýn çarmýhta öldüðüne inanmazlar. Her iki
tarafýn da üzerinde hiç uzlaþamayacaklarý bu konu bir

Müzikalin sonuna doðru, Hz. Ýsa’nýn
öldürüleceðini öðrendiði günün
gecesinde, Getsamene bahçesinde, “son
akþam yemeði”nden sonra gecenin bir
vaktinde Yaratan’la yaptýðý bir
muhasebe var ki, o ne yaman bir hesap
soruþtur…

yana, ama insan olarak
gözardý edemeyeceðimiz,
yok farz edemeyeceðimiz bir
olguyu bu müzikal bize sarsýcý bir þekilde hatýrlatýr: Býçak kemiðe dayandýðýnda her
þey sorgulanýr ve biz en gerçek, en olduðumuz halimizle
ortada kalýrýz. Korkaksak
korkaklýðýmýzý, sabýrlý isek
sabrýmýzý, doðru isek doðruluðumuzu, içimiz o güne kadar bastýrýp gizlediðimiz öfke
ve nefretle dolu ise öfkemizi,
nefretimizi, gerçek teslim
isek teslimiyetimizi sereriz
gözler önüne. Gerçek ruh gücü ya da güçsüzlüðü kendini
ortaya koyar.

Ýnancýmýzý test
edebilmeliyiz
Böyle olaðanüstü durumlarýn bize düþündürdüðü bir
husus daha var: Allah inancýmýz varsa ona toz kondurmak istemeyiz ya, hani ona
dil uzatana, kiþiliðimize dil
uzatmýþ gibi bozuluruz ya. O
inancýmýzý kendi kendimize,
kendimizle baþ baþa, kimseye bir þey belli etmemize,
söylememize gerek olmadan
bir sorguladýðýmýzda, yüzleþtiðimiz gerçeðimiz bizi þaþýrtýp utandýrabilir. Eðer gerçekçi bir þekilde varolmak,
kendimizi kandýrmadan yolumuzda yürümek istiyorsak
onu test edebilmeliyiz. Karþýlaþtýðýmýz yeni bir olay bu
testi yapabilmemiz için bize
fýrsat sunabilir.
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Her zaman O’nu
sevmek ve düzenini
anlamaya çalýþmak
Diyelim ki, bir isteðimizin
gerçekleþmesini diliyoruz ve
oturduðu yerden sadece dua
ederek dileðinin olmasýný
bekleyen kolaycýlýk içinde
deðiliz. Ýyice düþünüp, hesabýmýzý yapýp doðru ve yararlý
olanýn (bizim aklýmýza ve
gönlümüze göre) hangisi olduðunu iyice belirlemiþiz.
Bize düþen her þeyi yaptýðýmýzdan eminiz ve bu nedenle
isteðimizde haklý olduðumuza kuvvetle inanýyoruz. Yaratan’a bütün bunlarý düþünerek, O’nun hak ve adaletine
sýðýnarak haklýlýðýmýzdan ve
dileðimizin gerçekleþeceðinden emin niyaz ve dua ediyoruz. Böylece geliþmeleri
ve sonucu bekliyoruz. Ama
bakýyoruz ki, her þey dileðimizin tam tersi olarak ve görünürde bizim kaybýmýz ve
zararýmýza geliþip devam
ediyor. Yani Yaratan bizim
tüm varlýðýmýzla doðru olduðuna inandýðýmýz bir þeyin
tersi olmasýna müsaade ediyor diye düþünüyoruz. Eðer
sakinliðimizi korur, kendimize dýþarýdan bakmayý baþarabilirsek halimiz bize kendini
gösterir. Ýnsan olduðumuz
için düþ kýrýklýðý yaþayacaðýmýz kesindir, bu anlaþýlabilir.
Ýçimizde öfke, kýzgýnlýk, küskünlük varsa, iþte o zaman
soru iþaretlerimizi, ünlemlerimizi hazýrlamalýyýz. Bu

Gerçek inananýn teslimiyeti de gerçektir

Raphaello’nun “Enttombing”
isimli yaðlýboya çalýþmasý.

duygular o zamana kadar
doðru diye bilip uygulamaya
çalýþtýðýmýz, takip ettiðimiz,
sýký tuttuðumuz bazý esaslarý
býrakmamýza neden oluyorsa
o zaman alarm zilleri çalmaya baþlamalýdýr. O’na olan
inancýmýzda korkunun mu
yoksa saygýlý sevginin mi
aðýr bastýðýný anlamaya çalýþmalýyýz. Eðer korku aðýrlýkta
ise, bu duygu yerini nefrete
kolay býrakýr. Korku duygusu
inanç için belki baþlangýçta
gerekli ve belirleyici bir faktördür, ama inanç geliþip büyüdükçe yerini O’nu sevmeye, düzenini anlama çabasýna
býrakmalýdýr. Aksi taktirde
inancýn ardýndan gelen teslimiyet haline geçmemiz
mümkün olamaz.

Yaratan’a teslimiyet, sadece
iþin içinden çýkamadýðýmýz,
doðrusunu yanlýþýný ayýrt
edemediðimiz, ama menfaatlerimizle de fazlaca ilgili olmayan durumlar karþýsýnda
“dur bakalým Allah ne gösterecek” diyerek beklemek olmadýðýna göre, bir yönüyle,
O’nun hükmüne ve kararlarýna çaresizlikten ve kolaycýlýktan deðil, gönülden ve
burkulmadan boyun eðebilmek olduðuna göre, eðer
böyle ve gerçekten teslimsek, o hiç ummadýðýmýz ve
beklemediðimiz sonuç karþýsýnda, o düþ kýrýklýðý içinde
O’na daha çok yönelmeli, teselliyi yine O’nun sevgisinde, kollarýnda aramalýyýz.
Çünkü gerçek inananýn teslimiyeti de gerçektir. O kendini öz varlýðý ile birlikte O’na
býrakýr, teselliyi de O’nda
arar, geleceðini de.

“Jesus Christ
Superstar”
(*) “God, thy will is hard
But you hold every card
I will drink your cup of
poison,
Nail me to your cross and
break me
Bleed me beat me kill me take
me now
Before I change my mind”
Müzik: Andrew Lloyd Webber Söz: Tim Rice
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Tartýþarak bir þeyler öðrenmek mümkün müdür?

TARTIÞMANIN
DOÐASI
Tartýþma kelimesi bize neyi ifade ediyor? Toplum
olarak tartýþma kültürümüz demokratik bir anlayýþ
taþýyor mu? Yoksa, herhangi bir konuda
tartýþýlmazlýðýmýzý ispat etmek için mi tartýþýyoruz?
Tartýþmak bize zaman ve enerji mi kaybettirir?
Nihal Gürsoy
Özellikle son yýllarda gündemi yakalayan
kelimelerin baþýnda gelmesine raðmen, çoðu
zaman gerçek anlam ve öneminden uzak kalarak kullandýðýmýz bir sözcüktür ‘tartýþma’.
Tartýþmak nedir, ne deðildir?
Genellikle iki veya daha fazla kiþi arasýnda
meydana gelen, gittikçe çözümlenemez durumlar oluþturan anlaþmazlýklar,bazen basit
bir iletiþim eksikliði nedeniyle sonu saldýrganlýða varan davranýþlar, kontrolsüz, tehditkar, duyarsýz sözcükler kullanarak yapýlan
suçlamalar, asla tartýþma sözcüðünü ifade etmezler. Akýlcý deðildirler.
Herhangi bir konuda bilgi ve deneyimi olan
insanlarýn bir araya gelerek, belli bir zamanlarýný tesbit ettikleri bir konu üzerinde konuþarak geçirmeleri, birtakým diyaloða ve bilgi
alýþveriþine izin verse dahi tartýþma sayýlmazlar. Tartýþmanýn doðasý deðiþime yöneliktir.
Arayýþý içerir.
Sosyal bir gereklilik olmasýna raðmen, sohbet de tartýþma deðildir. Saygýn ve incelik
gösterilerek yapýlmasý halinde bile, ille de zi-

hinsel bir giriþim ve arayýþ gerektirmediðinden tartýþma olmaz.
TARTIÞMAK, bir konu üzerinde ölçme,
tartma ve deðerlendirme yapmak yoluyla gerçeðe daha yakýn olmak için yapýlan bir arayýþ
süreci ve diyalog anlamýný taþýyor aslýnda.
Bu süreç, tek baþýna deðil, diðerleriyle birlikte yapýlan, yeniliðe açýk olmayý gerektiren bir
dönemi içerir. Neticede daha fazla bilgiye,
bazen kiþisel deðiþimlere hatta keþiflere neden olur.
Akýl akýldan üstündür
Eskilerden kalma bir söz vardýr; ”Akýl, akýldan üstündür”. Çözüm üretmek, bazen de yeni bir gerçeðe varmak için aklýn ve diyaloðun
önemini son derece basit ve sade bir biçimde
vurgulayan bir deyiþtir.
Günümüzde; bilim, eðitim, öðretim, iþ, siyaset, felsefe, sanat, saðlýk, üretim, tüketim,
yönetim, planlama gibi yaþamý ilgilendiren
her konuda tartýþmak, tartýþmasýz bir önem
taþýyor.
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eden bir süreç olduðunu bilmemiz gerekir. O
Bir sýnýfta öðretmenlik yaparken, iþ yeriniz- nedenle katýlýmýn katkýya dönüþmesi ve en
deki rutin personel toplantýlarýna katýldýðýnýz- yüksek faydanýn saðlanmasý için gerekli bir
takým koþullar vardýr.
da, çalýþma arkadaþlarýnýzla birlikte ortak bir
- Olaðanüstü durumlar dýþýnda, ön hazýrlýk
araþtýrma ve planlama görevi üstlendiðinizde,
yapýlabilmesi
için konu hakkýnda bilgi verilyeni bir malý piyasaya sürmek için pazar
mesi,
gerekli
dökümanýn
saðlanmasý gerekir.
ararken veya bilimsel bir araþtýrmanýn sonuç(Bir
takým
rapor
vs.
Gündem-)
larýný deðerlendirmekle yükümlü bir grup ça- Toplantýnýn tarihi ve yeri hakkýnda bilgi
lýþmasýna katýldýðýnýzda kendinizi bir tartýþverilmesi
ve sürenin tesbit edilmesi gerekir.
manýn içinde katýlýmcý olarak bulabilirsiniz.
Tartýþýlacak
konularýn ana çizgileri, konuVeya herhangi bir konuyla ilgili derin bir billarýn
tartýþma
sýrasýnda
ele alýnma sýralarý, elginiz ve deneyiminiz varsa, diðerleri bunu
de
edilmek
istenen
sonuçlarýn
önceden belirkendileriyle paylaþmanýzý ve tartýþmanýzý istilmesi
faydalý
ve
gereklidir.
teyebilirler.
- Toplantý mekanýnýn mutlaka yeterli büyükGerçek bir tartýþma, odaklanmýþ ve araþtýrýlükte
olmasý, katýlýmcýlarýn birbirinin yüzünü
cý bir aklý gerektirir. Konuyla ilgili bilgi ve
rahatlýkla
görebilmesi gereklidir.
deneyim birikiminizin yanýnda birlikte çalýOturma
düzeninin, genellikle yarým daire
þýp, araþtýrmaya duyduðumuz ilginin de yoþeklinde,
yuvarlak
veya dikdörtgen bir masaðun olmasý gerekir. Böylesi bir durumda bile
da
olmasý
öngörülür.
kendi düþüncelerini belirtirken, diðerlerinin
- Grubun çok kafarklý görüþlerini
labalýk
olmasý,
dikkatle dinlemetartýþma
ortamýný
niz, gerekirse düHerhangi bir konuda birikimi
ve
yöneticiyi
zorþüncelerinizi akýl
olan
insanlarýn
bir
araya
gelerek,
lar.
Gerekli
sayýyý
ve mantýðýnýza sodoðru tesbit etmek
o konu üzerinde konuþmalarý,
rup sýnayarak, deçok önemlidir.
ðiþtirmeniz gerekediyaloða ve bilgi alýþveriþine izin
- Her tartýþmanýn
bilir. Kanýtlarý sorbir
yöneticisi varverse
dahi
tartýþma
sayýlmaz.
gulayarak, diðerledýr.
Yöneticinin
rince ortaya konan
Tartýþmanýn doðasý deðiþime
görevi,
demokragerçeklerden þüpyöneliktir
ve
arayýþý
içerir.
tik
davranmak,
sühelenerek, hem
reye
ve
amaca
yökendinize hem onnelik davranýlmalara katkýda bulusýný
saðlamaktýr.
Yönetici,
katýlýmcý da olanursunuz. Tartýþmayý diðer söylemlerden ayýbilir.
ran özelliklerden biri de budur. Saygý, dürüst- Tartýþma esnasýnda, katýlýmcýlarýn ve yölük, açýk sözlülük, elle tutulur olmakla diðerneticinin
gerekli ve önemli notlarý almasý
lerinin görüþlerinden ayrýlabilir ve birlikte bir
için,
kaðýt-kalem
vs. gibi eþyalarýn toplantý
þeyler öðrenebilirsiniz.
ortamýnda bulunmasý lazýmdýr.
Tartýþma ortamý
- Ýletiþimi anlaþýlýr hale getirmek veya hýzHer tartýþmanýn kendine özgü koþullarý, dilandýrmak için gerekirse görsellikten (resim,
ðerlerinden farklý konularý ve amaçlarý olabi- slayt, þema, maket gibi) yararlanýlabilir.
lir. Tartýþmanýn, oturumdan çok önce baþla- Toplantýnýn bittiði yönetici tarafýndan süre
yan ve oturum kapandýktan sonra da devam
dolduðunda haber verilir. Gerekliyse yeni bir
Tartýþmaya katýlmak

28

SEVGÝ DÜNYASI

çalýþýn. Hatanýn da bir öðrenme yolu olduðunu vurgulayýn.
- Sevgi ve hoþgörüyü elden býrakmayýn.
Katýlýmcýlara, onlarý olduklarý gibi kabul ettiYapýlmasý gerekenler
ðinizi her fýrsatta gösterin. Gereksiz kýzgýnÝster yönetici, ister katýlýmcý olun her tartýþlýklarý ve korkularý önlemiþ olursunuz.
ma baþlar ve biter. Rolünüzün gereði ne olur- Endiþelere gereken önemi verin, duyarlýlýsa olsun, verimli bir tartýþma için yapýlmasý
ðýnýzý koruyun ama kararlý davranýn.
gerekenleri aþaðýda sýra- Kýzgýnlýk ve düþlamaya çalýþacaðýz.
manlýk
içeren yorumTartýþma esnasýnda, bilgi,
- Akýlcý bir tartýþmanýn
larý dikkate almayýn.
temeline sadýk kalarak
birikim ve deneyiminiz ne
Her zaman saygýnýzý
katýlmak (saygý- dürüstmuhafaza ederseniz
olursa
olsun
her
zaman
lük- açýklýk- nesnellik)
saygýnlýðýnýzý koru- Akýl ve mantýðý elmütevazý bir tavýr içinde
muþ olursunuz.
den býrakmamak. Ýyi
olun,
kimseye
akýl
vermeye
- Ýyi ve yararlý buldüþünmek, doðru kararduðunuz
düþünceleri
kalkýþmayýn. Kimsenin
lar almamýza yardým
destekleyin. Sizi deseder.
sözünü kesmeyin ve araya
tekleyenlere teþekkür
- Sistemli bir kuþku
etmeyi unutmayýn.
girmeyin.
Konuþmaktan
çok
gereklidir. Bu sayede iyi
- Sabýrlý olun. Acedüþünceler ön plana çýdinlemeye çalýþýn.
leci davranmak kenkýp bize hizmet ederler.
dinize ve diðerlerine
- Eleþtirilerinizin ve
zaman tanýmamaktadýr.
karþýt görüþlerinizin kiþiyi hedeflemediði,
- Bilgi, birikim ve deneyiminiz ne olursa olsöylenilen fikri içerdiði açýkça belli olmalýsun her zaman mütevazý bir tavýr içinde olun,
dýr.
kimseye akýl vermeye kalkýþmayýn.
- Hata yapma korkusunu en aza indirmeye
- Fikirlerinizi, düþüncelerinizi kýsa, net, açýk
toplantý için karar alýnabilir.
- Toplantýdan sonra katýlýmcýlara bir rapor
hazýrlanýp sunulabilir.

DOÐRU TARTIÞMANIN PÜF NOKTALARI
- Katýlýktan, kuralcýlýktan uzak, yeniliðe açýk ve esnek olmak tartýþmanýn doðasýna uygundur.
- Ön koþulsuz dinlemek, dinlemeyi
bilmek. Yanýtýnýzý önyargýlarýnýza göre hazýrlamamak þarttýr.
- Deðiþimi göze almak tartýþma esnasýnda ve sonrasýnda düþünce ve
davranýþlarýmýzda meydana gelebilecek deðiþiklilere hazýrlýklý olmak demektir.
-Tartýþmanýn amacý, tartýþmayý ka-

zanmak deðildir. Giriþimci bir akýlla,
bir bilgiye veya çözüme ulaþmaktýr.
- Gerektiðinde soru sorun, karþý tarafýn ne demek istediðini olabileceðince anlamaya çalýþýn.
- Çözüme yönelik konuþun. Çözümleyici olun.
- Farklý görüþlere ilgi gösterin, böylelikle daha iyi yorumlara ulaþabilirsiniz.
- Kimsenin sözünü kesmeyin ve
araya girmeyin.
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ortaya koyun. Bunu yaparken nazik ve saygýlý olun.
- Konuþmaktan çok dinlemeye çalýþýn.
- Yönetici durumundaysanýz, konu daðýldýðýnda gündemi hatýrlatýn, tartýþmanýn verimliliðini saðlamak görevinizdir.
- Yönetici durumundaysanýz, toplantýnýn
bitimine yakýn sürenin dolmak üzere olduðunu haber verin. Katýlýmcýlara devam etmek isteyip istemediklerini sorun. Kimseden
bir yanýt gelmezse katkýlarýndan dolayý herkese teþekkür ederek toplantýyý bitirin. Ýstenilen sonuca ulaþýlmamýþsa, bir sonraki
toplantýnýn yerini, zamanýný belirleyin.

Öncelikle toplantýnýn tarihi
ve yerinin belirlenmesi ve
sürenin tesbit edilmesi
gerekir. Tartýþýlacak
konularýn ana çizgileri,
konularýn tartýþma sýrasýnda
ele alýnma sýralarý, elde
edilmek istenen sonuçlar,
önceden belirtilmesi faydalý
ve gerekli diðer unsurlardýr.
“Olabilir”i yakalamak...
Tartýþmalar her zaman düþünce birliðine
varýlarak veya çözüme ulaþýlarak bitmez.
“Olabilir”i yakalamak, araþtýrmanýn ruhu
açýsýndan yeterli sayýlabilir. Bazý konularla ilgili tartýþmalar uzun dönemlere yayýlabilir.
Yeni bir oluþumun, olgunun ortaya çýkmasý
için uðraþýlýrken her defasýnda gerçeðe biraz
daha yaklaþýlýr.
Diyalog sürüp giderken, gelecek bize yeni
koþullarý, bilgileri beraberinde getirecektir.
Kaynakça; Tartýþma Sanatý
V.A Howard ve J.H. Barton.
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Gerçek yolu türkü dolu
Dedi ki: Bil Önce kendini
Ve sonra nasýlsa seni
Sevgisinden Vareden’i sev
Komþunu -Hatýrla hani- kendin
gibi
Ve bugün belki
Daha da ileri
Çöz bunu en güzel bilmece
Yaþamak eþit türkü söylemek
Bilerek sevince
Dedi ki: Yücel elinin emeðince
Alnýnýn terince
Ve sonra nasýlsa
Küçül büyüklüðün yaný sýra
Ve anla asýl iþ eþit kulluk
Önce O’na ve sonra kullarýna
Dedi ki: Ver ki alasýn
Vermek için yine insan
kardeþlerine
Mutluluksa hizmet eþit zevk
Bir dene
Dedi ki: Yüreðinle bak
Ne var ki hep güzel ve yerince
Gör hele gerçek eþit din
Özü bilince
Dedi ki: Ak berrak bir su gibi
gönülden gönüle
Ve dinle kulak kulak
Her solukta
Titreþen evreni
Sevginin sesini...
Ve duy sonra nasýl
Gerçek yolu
Eþit türkü dolu...
Psikolog Güngör Özyiðit
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Tüm dinlerin buluþtuðu ortak kurallar için çalýþmak gerek

Mutluluk
Doðru Yaþam
Bilgileri ile gelir
Üç semavi dinin insana iþaret ettiði, Doðru Yol ve Üstün
Ahlâk kurallarýný uygulamak için, mücadele etmek, çalýþmak
gerekir. Çünkü, insanýn doðruluðuna kanaat getirdiði
bilgiye göre yaþamasý için ruhunun benimsemesi
gerekmektedir. Ruhun yeni bir bilgiyi benimseyip, eski
alýþkanlýklarýný býrakmasý ise sanýldýðý kadar kolay deðildir.
Hem düþünsel hem de fiziksel eyleme girmek þarttýr. Bu ise
çalýþmaya kararlý olmakla olur.
Nadide Kýlýç
O “Zalimin zulmü varsa
mazlumun Allah’ý var” zihniyetiyle yaþayan insanlarýn çoðaldýðý bir zamana mý enkarne olduk, yoksa kurtla kuzunun yarenlik ettiði kuzunun
da postunu kurtla paylaþtýðý
bir döngünün içinden mi geçiyor Dünya bilinmez.
Ama, gün yok ki gazetelere,
televizyonlara haksýzlýða uðramýþ insanlarýn haberleri
çýkmasýn! Üfürükçülerin, kalpazanlarýn kol gezdiði, çocuklarýný, malýný, kocasýný karýsýný kaybetmiþ niþanlýsý tarafýndan hamile býrakýlarak

sokaða atýlmýþ kadýnlarýn masum gözyaþlarýna(!) mendil
sunan gündüz programlarý da
çabasý...

Kahretmesin!
Kimi var ki bu devran böyle
gider ben ne yapayým ki! Vicdan rahatlýðýný duyarken...
daha dün eski Cumhurbaþkanlarýmýzdan birinin yeðeni
olmanýn prestiji ile bankasýný
kendi amaçlarý doðrultusunda
boþaltýp zarara uðratan, ardýnda binlerce insanýn hakkýný
býrakan bir insanýn, hakkýnda
mahkemede verilen ceza hük-

münü dinlerken, fenalaþýp
masum insanlar gibi sedye ile
hastaneye kaldýrýlýrken topluma verdiði mesaj: “Ben suçsuzum kadersiz bir insaným
ben affý hak eden masum biriyim”.
Amerikan filmlerinde, sanki
çevirmen hatasý ya da dublaj
sanatçýlarýnýn marifeti gibi
olur olmaz sahnede ortaya çýkan bir söz vardýr. Baþ aktrist
ve baþ aktörden figüranlara
kadar bütün oyunculardan
duyulan tek sözcük bir cümle
gibidir. Bir bomba gibi yýpratýcý ve yýkýcý etkisi vardýr.

31

SEVGÝ DÜNYASI

nen yaþam sorumluluðundan
kurtulmuþ gibi mantýk ve vicdan açýsýndan rahatlamaya
çalýþýyor da olabilirler.

Elden çok þey gelir

Yaþam, zorluklardan beslenir, yaþattýðý acýlarla insana
gerçek anlamýný öðretir.
“Kahretsin!” derler.
Amerikan toplumu bu sözü,
kendilerinden kötülük gördükleri insanlara, zor olaylarýn içinde kaldýklarý zaman
kendilerine ya da olaylarýn
güçsüzlükleri ile yüz yüze
geldikleri zaman sarf ederler.
Ve insanlarda can simidine
sarýlmýþ kadar etkilidir veya
güçlü silahlar kadar tehdit unsuru olarak da kullanýlmaktadýr. “Bak elimden kaçtýn ama

kahrolacaksýn. Yok olacak biteceksin...” gibi bir tehdit taþýr. Kiþinin kendine yönelik
etkisi ise “Ne yapabilirim hiç
beklemediðim kötü bir hal
içindeyim gücüm yetmiyor...
ama gücüm olacaktý ki, gösterecektim,
baþaracaktým.
Elimden gelen tek þey bu duruma isyan etmek... Bu olayý
(kiþiyi, yaþam koþullarýný
v.b.) protesto etmek niyetindedir. Böylece omuzlarýna bi-

Toplumumuzda ise “Elden
ne gelir ki... hayýrlýsý böyleymiþ... Allah böyle emretmiþ
kul neylesin. Her iþte bir hayýr vardýr” gibi sözlerde teselli bulmaya çalýþýlýr. Bu tarz;
konuþmalarý ve tavýrlarý toplumsal iliþkileriyle dindar insanlara benzeyen kiþilerin temel anlayýþý gibi düþünülebilir. Toplumun dinine baðlý dinin özünü idrak ederek, hayatýný O’nun esaslarýna, hayrýna
sýðýnarak yaþayan insanlarý
örnek alýrsak. O’nun temel
esaslarýnýn baþýnda çalýþmak,
mücadele etmek olduðunu
görebiliriz. Gerçek anlamda
inanan insanlar için çalýþmak,
baþtacýdýr. Hz. Muhammed
bir hadisinde, “Ýki günün birbirine eþit olaný elbet ki ziyandadýr” diyerek çalýþmanýn
önemine iþaret etmektedir.

Zora dayanmalý
Ýnsan zora dayanamaz. Her
an zordan kaçma eðilimi içindedir. Savunma içgüdüsü onu
daima bilinçsizce sakýnmaya
iter. Bu nedenle zorluklarla
yüz yüze gelmektense kendini korumak için atýl kalmayý,
zorluklarý yok saymayý düþünerek, yaþamaya çalýþýr. Halbuki yaþam, zorluklardan
beslenir, acýlarla insana gerçek anlamýný öðretir. En mut-
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lu sonlar büyük acýlarýn ve
zorluklarýn içinden çýkmaz
mý? Bir bebeðin anaya verdiði mutlulukla doðum acýsýný
unutturmasý gibi veya büyük
devrimlerin, zorluklara göðüs
geren büyük insanlarýn düþüncelerinde canlanmasý gibi.
(Atatürk, Mahatmi Gandi, Albert Chuwetzeir v.b.)

Sabrý öðrenmeli
Sabrýn çekirdeðindeki güzelliklere ulaþabilmek için,
insanýn týynetinde var olan
zordan kaçmak, çabuk buna-

lýp usanmak, iyi ve doðru bilgiyi kanýksayarak önemsiz
sayma eðilimini tanýmasý gerekir. Kendini ve insan gerçeðini öðrenmesini bilmelidir.
Bu sayede her oluþumun ortaya çýkabilmesi için beklemenin önemini kavrayabilir. Zaman mefhumuna kýymet verebilir. Çünkü týynetindeki
zayýf yanlarý bilip güçlendirebilmesi ve sabrý öðrenebilmesi için zamanla iliþkisini (bizzat kendisinin ve yaþamýnýn)
fark ederek çözebilmelidir ki

baþarabilirsin.

Tecrübelerden doðru
bilgileri çýkarmalý
Baþarý, yaþamýn olaylarla
kendisine getirdiði, belleðine
yerleþmiþ anýlarýndan arta kalanlarla, ruhsal enginliðinde
köklenecek hasletlerini çoðaltacak bilgilere varmak,
tecrübeler edinmektir. Böylece kiþi, yaþama içgüdüsünü
terbiye edebilir, ta çocukluðundaki yaþama azmine yeniden kavuþabilir. Edinilen bilgiler olaylarýn karþýsýnda da-

Doðru yol ve üstün ahlak için çalýþmak
Toplumumuzun geneline yayýlmýþ
atasözü gibi kabullenilmiþ bir baþka
söz vardýr ki herkesin dilinde peleseng olmuþtur: “Vermemiþ Mabud,
neylesin Sultan Mahmud” Bu sözde
de Allah vermedikten sonra kul neylesin padiþah bile olsa insan hiçbir
þey baþaramaz gibi ters iþlenmiþ bir
akýl yürütme söz konusudur. Yanlýþ
olaný doðru gibi kabullenerek ise
doðru olan gerçeði gözden kaçýrmak
deðil midir?
Bu sözün toplum üstündeki etkisi
de, Yaratan’ýn esaslarýný bildiren üç
kutsal kitaptaki bilgilerden daha kesindir. Üç semavi dinin insana iþaret
ettiði Doðru Yol, Üstün Ahlâk kurallarýný uygulamak için bile, mücadele
etmek, çalýþmak gerekir. Çünkü, insanýn doðruluðuna kanaat getirdiði
bilgiye göre yaþamasý için ruhunun
benimsemesi gerekmektedir. Ruhun
yeni bir bilgiyi benimseyip, eski alýþkanlýklarýný býrakmasý ise sanýldýðý

kadar kolay deðildir. Hem düþünsel
hem de fiziksel eyleme girmek þarttýr. Bu ise öncelikle, çalýþmakta kararlý olmaya niyet etmekle olur. Ama
insan için kolay bir iþ deðildir. Emek,
zaman ve sabýrla insan ruhuna yenilik getirebilir. Bu zorlu iþi kolaylaþtýracak tek þey ise, kiþinin deðiþmek
için gönlünde hissettiði arzudur. Çoðu zaman baþta insaný ateþleyen bu
arzu da sönebilir. Yenilik duygulardan, düþüncelerden geçip kiþinin
davranýþlarýna yerleþmemiþse, günlük yaþamýnda faydasýný görüp daha
þevklendirmemiþse eski alýþkanlýklar
hükmünü koruyacaktýr.
Musa’nýn daðda geçirdiði kýrk gün
sonunda kavmine 10 Emir müjdesiyle dönerken, insanlarýn buzaðý þeklindeki altýn bir puttan medet umduklarýný gördüðünde hissettiði isyan ve
kahrolmasýna sebep olan duyguda
da ayný nedeni aramalý mý?

33

ha dayanýklý, sabýrlý yapabiliyorsa, hayýrlý fikirlere, düþüncelere açabiliyorsa, daha çalýþkan, umutlu, hoþgörülü hale getirebiliyorsa o tecrübelerden doðru bilgi çýkarýlmýþtýr.
Bazen, zorluklarýn içinde
gönlün fazla zorlandýðý ve aklýn olaylarý doðru deðerlendiremediði haller yaþanýr. Ýnsan
olaylara bakýþ açýsýný kendine
acýyarak yapabilir. Zorluklarýn içinde kendini garip ve
mahsun hissedebilir. Kendine
acýmak, kendini güçsüz dü-
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hane bulup, hayatý suçlamadan, gerilmeden gerçekten
uzaklaþabilmenin zeminini
hazýrlayabilir. Hattâ bu zemin
ona göre (düþünce ve eylem
tembeli insana) elinin altýndadýr. Kuran kapaðýnýn içine sýkýþmýþtýr.(!)

Aklýn kýymetini
bilmek gerek
Çocukluðundan beri süre
gelen, ailesinden çevresinden
öðrendiði bir geleneðe Kuran
emri gibi inanmýþ iman etmiþtir. Sýkýlýp bunaldýðýný dile

Ýnanmanýn yaný sýra, iyi iþler yapmanýn
yolu düþünmekten geçer. Doðru
düþünmek, bir eyleme geçmeden
gereken her aþamayý, sanki içinde
yaþýyormuþcasýna hayal etmek,
gerekirse iþin ehli olan bilgili,
insanlara danýþmak, onlarýn
tecrübelerinden faydalanmaktýr.
þünmek gerçek anlamda insaný zayýf ve iradesiz býrakýr.
Çünkü ne düþünülürse mutlak
onun içinde yaþanýr. Düþünceye ne ekersek hayatta da
onu biçeriz. Bu þaþmaz bir
gönül kanunudur.

Hayatý suçlamamalý
Kendine acýyan insana bu
sonuç bile fayda getirmez.
Kendini ele alýp olaylarýn sebep-sonuçlarýný irdelemesi
gerektiði halde, bin türlü ba-

getirmek isyana sapmaktýr.
Münafýklýktýr. Tanrý ne isterse
yapar, ona kalan boynunu büküp beklemektir. Kulluk budur diye düþünür. Bu düþüncenin insaný akýlsýzlýða ittiði,
iþ yapamaz hale getirdiðini
düþünülmez. Geliþi güzel bir
hayat yaþamaya devam eder.
Gerçek manada O’na kulluk
etmenin, O’nun kullarýna verdiði varsýllýðýn, aklýn kýymetini bilmek olduðunu anlamaz.
O’nun bilgilerinin özündeki

gerçeði kavrayamadan dini
yaþamaya çalýþtýðýndan hep
hataya düþer. Çünkü aklýný
toplumsal menfaatleri gündemine gelince kullandýðýndan,
salt kendini düþünerek olaylarýn akýþýný yanlýþ yönlendirir. Sonucun hüsran olarak
dönmesi halinde de tufeyli bir
boþvermiþlikle
“Hayýrlýsý
böyleymiþ, Allah böyle emretmiþ ben neyleyim” diye teselli bulur.
Bu tesellinin O’nun doðrusu
olmadýðýný kendi beceriksizliðinden, eksik ve tek yönlü
düþünmesiyle ilgili olduðunu,
kendi menfaatlerine ve yanlýþ
yaþam anlayýþýna dini inanç
gibi baðlandýðýný anlayamaz.
Zira o yaþýna kadar gördüðü,
bildiði, büyüklerinin ve toplumun gösterdiði inanç modeli bu þekildedir.

O’nun buyruðunda
tembellik yoktur
Oysa O’nun buyruðunda
tembellik ve boþ vermiþlik
yoktur:
“31/31- Size bir kýsým âyetlerini göstersin diye Allah’ýn
nimetleriyle gemilerin denizde gittiðini görmedin mi?
½üphesiz bunda sabreden,
þükreden herkes için ibretler
vardýr.”
“31/32- Denizdekileri, gölgeler gibi dalgalar sardýðý zaman dini yalnýz kendisine has
kýlarak Allah’a yalvarýrlar.
Fakat O, onlarý kurtarýp karaya çýkarýnca içlerinden bir
kýsmý inkisâp (Allah’a yönel-
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“Sarý, Kýrmýzý ve Mavi” Kandinsky, Paris Centre General Pompidou’da sergilenmekte.

meyi kýsar, gevþetir) eder. Zaten bizim ayetlerimizi nankör
ve gaddarlardan baþkasý inkâr
etmez.”

Doðru düþünmek için
“32/19- Ýnanan ve iyi iþler
yapanlara gelince yaptýklarýna karþýlýk, durulmaya deðer
cennetlerde aðýrlanýrlar.”
Ýnanmanýn yaný sýra, iyi iþler
yapmanýn yolu düþünmekten
geçer. Doðru düþünmek, bir
eyleme geçmeden gereken
her aþamayý bir bir sanki içinde yaþýyormuþcasýna hayal
ederek, gerekirse iþin ehli
olan bilgili, tecrübeli insanlara danýþarak, onlarýn yaþam
tecrübelerinden de faydalanmak þarttýr.

Kiþi, atacaðý yeni adým için
öncelikle teknik ve nazari bilgi donanýmýn elde edileceði
kitap ve dokümanlarý, belgeleri araþtýrarak hata payýný
küçültmek için önlem almalýdýr. Her yeni adýmda ve iþte
hata payý koymak, ruhsal olarak, beklenmedik durumlara
da hazýrlanmak gerekir.
Olasýlýklarý göze almak gerek
Çünkü bir eylemin içinde
baþka insan ve insanlar da söz
konusudur. Baþka fikirlerin,
tavýrlarýn, niyetin ya da iþin
akýþýný deðiþtirme olasýlýðý,
her an hüsrana yol açabilir.
Bunu bilmek kiþiyi, hem baþka planlar da yaparak önlem
almaya iter, hem de üzülme-

den, gücünü kaybetmeden ortaya çýkan yeni durumu sükunetle
karþýlamasýný
saðlayarak, iþin istenilen mükemmellikte sonuçlanmasý
için çalýþma þevkini kamçýlar
ve büyütür.
Çok çalýþmak ve inanmak
Kötü ve beklenmedik olaylarla karþýlaþmamanýn en
önemli koþulu biliyoruz ki
Doðru Yaþama Bilgileri’ne
uymaktýr. Çok çalýþmak, iþin
mutlaka hayýr ve fayda getireceðinden emin olmak, insanlara hattâ diðer canlýlara
zarar verip vermediðini araþtýrýp kontrol etmek gerekir.
Küçücük bir hayvan türünün
yok olmasý bile Ekolojik
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Denge’yi bozmaya yetebilir.
Zararsýzlýk þemsiyesi altýnda, O’nun esaslarýna uyarak
yapýlan her iþ kolaylýk içinde
yürür. Bir iþin doðru iþlemesi
için faydalý olmasý, diðer insanlara da ferahlýk ve mutluluk getirmesi gerekir.

Ýnsan dönüp kendine
bakabilmeli
Ýnsanýn, iþlerini tasarlarken,
hattâ hayatý sorgularken unuttuðu önemli bir kiþi vardýr ki,
o da kendisidir.
Ýnsan attýðý her adýmý, her
tasarý ve uðraþýný, kendini daha mutlu etmek, daha bilgili
ve sevilen kiþi yapmak üstüne
kurgular. Ama eksik bilgisi,
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Gözyaþý, periþanlýk ve tutsaklýk yakasýna yapýþýr. Bu, bir
suça meyledip hapsedilmek
de, ruhsal çöküntünün içinde
korkulara kapýlmak da olabilir.
Ýnsanýn Dünya’da yaptýðý en
büyük hata bu olabilir.
Yaptýðý en büyük haksýzlýk
da kendini ihmal etmesidir.
Hayatý kazanacaðým derken
baþýna açtýðý belalardan kurtulmak için geçirdiði, harcadýðý zaman da cabasý. Ki bu
da yaþam birliði içinde olduðu ailesinin, sevdiklerinin
mutluluðundan harcadýðý çaldýðýdýr, bilmeden.
Çünkü insan yaþadýðý toplumun, hatta Dünya’nýn gelece-

Ýnsan zordan kaçma eðilimi içindedir.
Bu nedenle zorluklarla yüz yüze
gelmektense kendini korumak için atýl
kalmayý, zorluklarý yok saymayý
düþünerek, yaþamaya çalýþýr. Halbuki
yaþam, zorluklardan beslenir, acýlarla
insana gerçek anlamýný öðretir. En
mutlu sonlar büyük acýlarýn ve
zorluklarýn içinden çýkmaz mý? Bir
bebeðin anaya verdiði mutlulukla
doðum acýsýný unutturmasý gibi...
ihmalkârlýðý ve bencilliði yüzünden kimi zaman da ihtirasýnýn içinde
kaybolduðundan, yaþama hakkýna sahip çýkamayýp kendini kaybeder.

ðini tayin etmek hünerine sahip tek varlýktýr. Ýnsan, Yaratan’ýn halife kýldýðý, kendi gücünden verdiði, aklýyla gere-

ken her bilgiye ulaþma ve inþa etme (hayali gerçeðe dönüþtürme) özgürlüðüne sahip
tek canlýdýr. Bu nedenle yükümlülükleri vardýr. Çalýþmak, insan için varedilen nimetlere ulaþmak (bilgiyi keþfetmek, anlamak) mutlu olup,
mutlu etmenin bizzat nedeni
olmak.

Zincirin halkalarýyýz
Hep gözden kaçýrýlan bir
diðer husus da insanýn tümüyle özgür olmadýðý ve bireysel yaþamýnýn olmadýðýdýr.
Yani kiþi bireysel yaþamýnda,
dünyadaki bütün insanlarýn
yaþamý içinde bir zincirin en
zayýf halkasý kadar özgürdür.
Hz.Muhammed’in bu konudaki hadisleri:
“Bir olan bir eden gerçek
gönülleri çünkü birlik Tanrý’nýn en büyük dileði”.
“Yalnýz baþýna kalan eksikli
insan, kardeþiyle beraberken
kuvvetli”.
“Tanrý’ya inandýktan sonra
en yüce ilke insanlarla bir olmak elele ve gönül gönüle”.

Niyet etmenin önemi
Bu nedenle O’nun esaslarýný
minder altýna saklayýp, post
üstünde “Hayýrlýsý böyleymiþ, kul ne yapsýn” diyerek
insan, kendini tevekkülde
sanmamalý.
Doðru düþünmeye, hizmet
etmeye niyet etmeli. Zorda ve
darda kaldýðýnda elleriyle aklýný bir etmeyi bilmeli.
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Çocuðun cinsel
geliþiminde anne ve
babanýn rolü
Cinsel eðitim evde baþlar. Her çocuk cinselliði ile doðar;
cinsel kimliðini ise anne ve babasý tarafýndan kazanýr. Cinsel dürtü yeme, içme gibi bir dürtüdür. Diðer ihtiyaçlar gibi
bu ihtiyacýn da karþýlanmasý gerekmektedir.
Pedagog Sibel Salur
Tanaltay Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi

Cinsel eðitim evde yani
doðal bir ortamda baþlar.
Her çocuk cinselliði ile
doðar; cinsel kimliðini ise
anne ve babasý tarafýndan
kazanýr. Cinsel dürtü yeme, içme gibi bir dürtüdür. Diðer ihtiyaçlar gibi
bu ihtiyacýn da karþýlanmasý gerekmektedir.
4 yaþýndaki çocuk
merak etmeye baþlar
Cinselliðin öne çýktýðý
yaþlara bakacak olursak; 1
yaþýnda beslenmeyle ortaya çýkan hoþ duygular ön
planda iken, 2-3 yaþlarýnda cinsel bölge gündeme
gelir; çünkü tuvalet eðitimi baþlamýþtýr. 3 yaþýndaki
çocuk iki ayrý cinsin varlýðýný bilir, araþtýrýr. 4 yaþýndaki çocuk merak duyma-

ya baþlar. 5 yaþýndaki çocukta cinsel aðýrlýklý
oyunlar gözlenir; kiþilik
ve cinsel kimlik geliþmeye
baþlar. Cinsellik ilkokul
için örtülü dönemdir. 5. sýnýfta kýzlar ergenliðe girerler. Ön ergenlik çaðýnda
gerçek cinsellik doðmaktadýr. Yeniden yapýlanma
gözlenen bu dönemde varolacak deðiþimler kýz çocuða anlatýlmalýdýr.
Herþeyi
öðrenme isteði
Ýþte bu dönemlerde, çocuklarda doyurulmayan
merak ortaya çýkar. Her
þeyi öðrenmek isterler ve
merak ettikleri þeyi öðrenmeden baþka bir konuya
geçmek istemezler. Bu dönemde anne-baba artýk

cinselliði örtülü bir kavram olmaktan çýkarmalý,
çocuðun merakýný gidermeye çalýþmalýdýr.
Yanýtlar önemli
Çocuðun sorduðu sorulara anne-baba doðal yanýtlar verebilmeli, çocuða
sevgi ile yaklaþmalýdýr;
çünkü hiçbir kitap annebaba gibi duygu yüklü deðildir. Önemli olan çocuða
yanýt vermek deðil, her þeyin sorulabildiði anne-baba olabilmektir. Hangi yaþ
çocuðuna ne kadar bilgi
verilmesi gerektiðinin belirli bir formülü yoktur.
Çocuðun ne kadar öðrenmek istediðini ancak siz
anne-babalar tespit edebilirsiniz. Anne, baba ve çocuk arasýndaki güveni, bir-
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likteliði saðlamak için bu
bilgiler çocuða mutlaka
anne-baba tarafýndan verilmelidir. Çocuk cevabý
yalnýz sözel deðil, fiziksel
olarak da alýr.
Anne ve baba da
rahat olmalý
Anne-babanýn çocuða cevap verirken ruhsal ve fiziksel hali çok önemlidir.
Önemli olan anne-babanýn
cinsellik konusunda rahat
olmalarý ve kendi deðerlerini çocuklarýna yansýtmalarýdýr. Çocuklara yol göstermek, deneyimleri paylaþmak için konuþmak gerekmektedir.
Çocuklar belli bir yaþta
karþý cinsin yapýsýný merak ederler. Bu durum onlara, erkeklerin kadýnlardan, kadýnlarýn da erkeklerden farklý cinsel özellikleri olduðu örnek veri-
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lerek anlatýlabilir. Çocuðun bu bilgileri doðrudan
siz anne-babalardan almasý çok önemlidir. Aksi takdirde arkadaþlarýndan veya çevreden yanlýþ bilgiler
alabilir. Örneðin filmleri
onunla beraber izleyip sizin için yanlýþ olan deðerleri ona gösteriniz, onun
kafasýndaki soru iþaretlerini silebilirsiniz.
Eðitirken sorunsuz
zamanlar seçilmeli
Çocukta herhangi bir
davranýþýn yerleþmesi isteniyorsa, o davranýþ annebaba tarafýndan fark edilmelidir. Ýstenen davranýþ
ortaya çýktýðýnda, çocuða
fiziksel ve sözel olumlu
tepkiler verilmelidir. Çocuk bir yanlýþ yapmýþ olabilir; bu durumda çocukta
utangaçlýk gözlenir. Annebaba eðitim yapmak iste-

Çocuklar belli bir yaþta, karþý cinsin
yapýsýný merak ederler. Onlara,
erkeklerin kadýnlardan, kadýnlarýn da
erkeklerden farklý cinsel özellikleri
olduðu, örnek verilerek anlatýlabilir.
Çocuðun bu bilgileri doðrudan siz
anne-babalardan almasý çok önemlidir.
Aksi taktirde arkadaþlarýndan veya
çevreden yanlýþ bilgiler alabilir.

diðinde, sorun olduðu zaman deðil, sorunsuz zamaný seçmelidir.
Geçiþ dönemi
Erkek çocuða karþý,
önergenlik çaðýnda cinsiyetine uygun davranmak
gerekir. “ Kýz gibi erkek”
yerine “Erkek gibi erkek”
diye hitap etmek daha
doðrudur. Kýzlara da “erkek gibi kýz” gibi bir yaklaþým da bulunulmamalýdýr. Erkek ve kýz çocuðunun cinsiyetine göre gönderme yapýlmalýdýr. Bu
geçiþ döneminde o, ne çocuk, ne de gençtir. Annebaba olarak onun kendisini sevmesini, kendisiyle barýþýk olmasýný saðlamak büyük önem
taþýmaktadýr. Ayrý cinsiyetlerde kardeþlerin olduðu evlerde, kardeþlerin
odalarýnýn en kýsa zaman
içinde ayrýlmasý gerekir.
Odalarýnýn ayrýlmasý, ayný
zamanda bireyselliði
getirir. Bu da çocuðun
geliþiminde önemli bir
faktör oluþturur. Ayný
þekilde, çocuklarýn belirli
bir yaþtan sonra annebabalarý ile yatmalarý
sakýncalýdýr.
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Yaþam bir yol ise zaman zaman durup dinlenmek gerek

YÜK VE YOL
Kendimizi geliþtirmek, kendimize zaman ayýrýp, yaþamýmýzý
objektif bir bakýþla gözden geçirmektir, zayýf bulduðumuz
yönlerimizi geliþtirmek için çaba göstermektir. Bu,
zihnimizin ve karakterimizin güçlenmesi için þarttýr.
Eski zamanlardý. Yollarýn olmadýðý zamanlar. Demek ki fakirdi bizim gibi çoðu kimse;
ki, ayný yüke talip olacak hamallar bulmak
zor olmuyordu... Ýster gerçek bir zaman dilimi olduðunu var sayýn bunun, isterseniz zihnimin yansýdýðýný düþünün, önünüzdeki kaðýda, fark etmez... Hamalsan iki þey önemli
oluyor senin için; yük ve yol... Bu mesafeyi
aþabilirsen ancak sýrtýna aldýðýn yükle, ücret
mevzubahis oluyor. Aksi olursa cereme çekiyorsun! Bunu düþünüyordum.
“Mola vakti!”
Yanýmdaki hamalla yola çýktýk. Ýhtiyardý.
Kendinden büyük bir yük almýþtý. Benim sýrtýmda ise birkaç bavul vardý sadece, onunkinin çeyreði. Diyordum ki içimden: "Çok gitmeden kývrýlýrsa titreyen bacaklarý, yüklenirim sýrtýndaki yükün yarýsýný!" Nitekim, çok
geçmeden dedi ki: "Mola vakti. Gel biraz
dinlenelim." "Ne molasý?” dedim ona hayretle, “Ben daha terlemedim!" Sözüme aldýrmadý. Durdu. Çöktü. Salarken yükünün ipini;
"Sen de dinlen hadi" dedi. Benim caným sýkýlmýþtý bu iþe. Genç olduðumu düþünüyordum, ondan kuvvetli olduðumu düþünüyordum, bunun gibi bir bunakla yola çýkmanýn
ne büyük hata olduðunu düþünüyordum... O
ihtiyar, bir bacaðýný azýcýk uzatmýþ halde sessizce dinleniyorken ben huzursuz þekilde
ayakta dolanýyordum. Bir saat kadar sonra

gene durdu, oturdu, dinlendi; ben kýzgýnlýkla
dolandým etrafýnda... "Yükünü indirip sen de
dinlen" demesine aldýrmadým, ona daha çok
kýzdým... Sonra gene durdu. Bana da dinlenmemi söyledi gene, ama dinlenmedim. Yarým
saat sonra, "Dinlenelim mi?" diye sordu, aksi
aksi baþýmý salladým.
Altýnda ezilmeden taþýmak
Kaçýncý molasýydý hatýrlamýyorum; birdenbire dizlerimin baðý çözüldü. Kafamýn içinde
uçuþan kara kara sinekler sustu, çöküp kaldým. Kayýþ kolumdan çýktý, sýrtýmdaki bavullar kaydý. Ne kadar zaman geçtiðini fark etmedim. Uyumuþ da uyanmýþ mýydým, yoksa
bayýlmýþ da ayýlmýþ mýydým anlamadým...
Baktým; kendi kocaman yükünün üzerine benim bavullarýmý da baðlamýþtý. Küçük tasýna
birazcýk su koyup dudaðýma dayadý, içtim.
Sonra koluma girerek;"Hadi kalk” dedi, “Bana yaslan. Aðýr aðýr gider ve bir süre sonra
gene dinleniriz." Dediðini yaptým. Omzundan
güç aldým, ama asýl anlattýklarý iyi geldi bana: "Ben yýllarýn hamalýyým” dedi, “Nice
pehlivan yapýlý adamlar gördüm. Çoðu, dinlenmek istemediklerinden, yükleriyle birlikte
kendilerini de topraða serdi sonunda.” Yolda
gördüðümüz, saçýlmýþ kuru kemiklerin çoðu anlattýðým bu insanlara aitti... Halbuki...
“Bir yükü ‘taþýmak’ bizim iþimiz; altýnda
ezilmek, deðil!.. Unutma ki bir yük; taþýdýkça
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Bizim iþimiz, bugünü yarýna
taþýmak; bugünün altýnda
ezilmek deðil. Çünkü yarýnlarda bizi bekleyenler var.
aðýrlaþýr. Dinlenerek, sen yükünü hafifletiyorsun! Belki günün birinde hamallýðýn þekli deðiþir. Belki o günleri ben göremem. Ama
sen kavuþursan o zamanlara; kafanýn içinde
de sakýn yük taþýma. Akþamlarý býrak ve hafifle. Sabah dinlenmiþ olarak tekrar taþýrsýn
yükünü. Bizim iþimiz, bugünü yarýna taþýmak; bugünün altýnda yok olmak deðil. Çünkü yarýnlarda bizi bekleyenler var, taþýdýklarýmýzý bekleyenler.”

Kendini geliþtirmek için insan kendini tanýmalý
Bir ormanda iki kiþi aðaç
kesiyormuþ. Birinci adam
sabahlarý erkenden kalkýyor, aðaç kesmeye baþlýyormuþ, bir aðaç devrilirken
hemen diðerine geçiyormuþ. Gün boyu ne dinleniyor ne öðle yemeði için
kendine vakit ayýrýyormuþ.
Akþamlarý da arkadaþýndan
birkaç saat sonra aðaç kesmeyi býrakýyormuþ. Ýkinci
adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya baþladýðýnda eve dönüyormuþ.
Bir hafta boyunca bu tempoda çalýþtýktan sonra ne
kadar aðaç kestiklerini saymaya baþlamýþlar.
Sonuç: Ýkinci adam çok
daha fazla aðaç kesmiþ. Birinci adam öfkelenmiþ:

"Bu nasýl olabilir? Ben
daha çok çalýþtým. Senden
daha erken iþe baþladým,
senden daha geç bitirdim.
Ama sen daha fazla aðaç
kestin. Bu iþin sýrrý ne?"
Ýkinci adam yüzünde tebessümle yanýt vermiþ:
"Ortada bir sýr yok. Sen
durmaksýzýn çalýþýrken, ben
arada bir dinlenip baltamý
biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha
çok aðaç kesilir."
Kendini tanýmak
Kendimizi geliþtirmek,
baltamýzý bilemektir. Kendimize zaman ayýrýp, yaþamýmýzý objektif bir bakýþla
gözden geçirmektir. Zayýf
bulduðumuz alanlarýmýzý

geliþtirmek için çaba göstermektir. Bu, zihnimizin,
ruhumuzun, karakterimizin
güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koþuldur. Delfi'deki
ünlü tapýnakta Sokrat'ýn þu
sözü yer alýr :
"Ýnsan kendini taný "
Kendini tanýmak, þu anda
olduðumuz noktayla, olmak
istediðimiz nokta arasýndaki
yoldur. Kendini tanýmak,
kendimizi nasýl gördüðümüz ile baþkalarýnýn bizi
nasýl gördüðü arasýnda açý
olmamasý anlamýna gelir.
Bireysel ve iþ yaþamýmýzda
baþarýlý, mutlu ve doyumlu
olmak istiyorsak, baltamýzý
bilemek için kendimize zaman ayýrmalýyýz.
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Olaðandýþý olaylarýn anlamý ne?

ÝLGÝNÇ OLAYLAR
Dünyanýn farklý ülkelerinde cereyan eden ilgi çekici, bir o
kadar da düþündürücü olaylardan küçük bir derlemeyi,
yapýlan yorumlarla birlikte sunuyoruz.
Derleyen: Nelda Bayraktar

DENÝZ CANAVARI
12 Haziran 1983 yýlýnda Owen
Burnham adýndaki bir çevreci
Bungalow Kumsalýnda (Gambiya)
4.8 metre boyunda, her ikisi
çenesinde toplam 80 diþi bulunan
siyah bir yaratýk keþfetti. Yaratýðýn
iri burun delikleri vardý.

Bu konuda yapýlan yorum:
Balinalarýn ve yunuslarýn, burun
deliklerinden ziyade, tepelerinde
hava delikleri bulunur. Arka
kýsýmlarýnda bulunan yüzgeçleri
ise evrimle yok olmuþlardýr. Bu
yaratýðýn günümüze ait olduðunu
söylemek zordur.

KELEBEKLERÝN DÖNÜÞÜ
25 Mart 1995 yýlýnda Yorkshire
Post Gazetesinde “The Large
Copper” ve “Chequered Skipper”
isimli iki tür kelebeðin fotoðraflarý
yayýnlandý. Ýlginç olan nokta, bu
kelebeklerinin soyunun 75 yýl
önce tükenmiþ olduðunun
açýklanmasýydý.
Bu konuda yapýlan yorum:
Bilim adamlarý nesli tükenmiþ
olan böceklerden aldýklarý DNA
örneklerini benzer türlerden
aldýklarý DNA’lar ile eþleþtirdiler.
Böylece eski türlerin yeniden
“Chequered Skipper” kelebeði canlanmalarýna neden oldular.
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GÖKTEKÝ DEV
6 Haziran 1995 yýlýnda Denver
Post Gazetesinde devasa bir
deniz anasýnýn fotoðrafý
yayýnlandý. Ancak bu deniz
anasý denizde deðil,
gökyüzünün tepesinde idi.
Fotoðraf, olaydan iki gün
önce, siyah bulutlarýn
üzerinde uçan bir pilot
tarafýndan çekilmiþti.
Bu konuda yapýlan yorum:
Gökyüzünde görülen devasa
boyuttaki denizanasýnýn
aslýnda pozitif elektrik yüklü
olan devasa bir yýldýrýmdan
kaynaklandýðý söylendi.
Aslýnda yýldýrýmlarýn %95’i
negatif yüklüdür. Bu tarz
yýldýrýmlarýn Kuzey
Amerika’daki dað sýralarýnýn
tepelerinde oluþtuðu
gözlemlenir.

KIRMIZI YAÐMURLAR
- 28 Aralýk 1860 yýlýnda Ýtalya’nýn
Siena bölgesinde iki saat boyunca
gökten kýrmýzý bir yaðmur yaðdý.
- 1 Aðustos 1869 yýlýnda
Kaliforniya, Los Nietos’a üç dakika
boyunca kan ve leþ parçalarý
yaðdý.
- 15 Mayýs 1890 yýlýnda Ýtalya’nýn
Messignadi kasabasýna kýrmýzý bir
yaðmur düþtü. Meteoroloji Dairesi
bunun kan olduðunu açýkladý.

GÝZEMLÝ HALKALAR
13 Aðustos 2001’de Ýngiltere’nin
Milk Hilk Wiltshire bölgesindeki
tarlalarda, çaplarý yaklaþýk
olarak 460 metreyi, sayýlarý ise
400’ü bulan muntazam halkalar
tespit edildi. Bunlar, þimdiye
deðin görülen en olaðanüstü
halkalardý.
Bu konuda yapýlan yorum:
Bu halkalarýn insan eliyle
yapýldýðý söylense de, halkalarýn
boyutu bunlarý bir insanýn
yapamayacaðýný açýkça ortaya
koymaktadýr. Bunlarýn sadece
birisini yapmak için gerekli olan
zamanýn (tek bir gecede) dört
saat olduðunu düþünürsek, her
bir halkayý geceden sabaha
kadar oluþturmak için 30 saniye
harcamasý gerekirdi. Bu konu
hala gizemini korumaktadýr.

Bu konuda yapýlan yorum:
Kýrmýzý yaðmur þeklinde ifade
edilen yaðmurun daha sonra
analiz edildiðinde, kuþ kaný olduðu
tespit edildi. Uzmanlar göç eden
kuþlarýn korkunç bir fýrtýnaya
yakalanmýþ olabileceklerini ifade
etseler bile, bu zamana denk
düþen ne bir fýrtýna ne de bir kuþ
sürüsü tespit edilebildi.
Daha sonra, Sahra çölünden gelen
kýrmýzý kumun yaðmur þeklinde
yaðabileceði iddia edildi.
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Size bir müjdem var!
Tüm o gündelik sorunlar arasýnda kaybolup monotonlaþmaktan sýkýldýnýz mý? Size müjdem var. Yaþamýnýzý renklendirip sizi mutlu ve hayattan memnun, serin gönüllü,
güleryüzlü yapacak sihirli bir anahtar bulmuþ gibiyim...
Zehra Ýskender
Biliyorum zamana yetiþemiyoruz. Günlük
gereksinimlerinizin peþinden koþarken, kendinizi unuttuðunuz bile oluyor. Biliyorum
çünkü ben de yetiþemiyorum. Sabah kalkýþla,
akþam olup, gece yataða giriþim arasýnda
sanki on dakika var. Gün yirmi dört saat deðilmiþ gibi geçiyor. Bunu çok iyi biliyorum.
Bu kadar hýzlý geçen zaman sonunda bize ka-

lan ise sadece monotonluk...
Günlerin birbirlerine benzer geçtiðini bilince insanýn içindeki heyecan nasýl da duyulmaz oluyor. Hayatýmýzdaki monotonluk bize
pahalýya maloluyor bilmem farkýnda mýsýnýz?
Renksiz insanlar gûruhuna dönüþüyoruz giderek... Bunu anlamak için Ýstiklâl Caddesine
çýkmanýz yetecektir. Eðer Ýstanbul’da yaþa-
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mýyorsanýz Otogar veya Tren Garýndaki yolcularý gözlemlemeniz de yeter... Kýlýk kýyafetlerimiz ne kadar renksiz deðil mi? Kahverengi, siyah, gri giysiler içine kapanmýþýz...
Aaa! Yedi kiþi mi saydýnýz koskoca Otogarda? Gökkuþaðý gibi mi giyinmiþler? Ne güzel
ama yanlarýna gidip, yüzlerine bakmanýz yetecek... Neyse ben söyleyeyim onlar turist...
yüzlerinden belli... deðil mi? Bu konuda haklý çýkmak doðrusu beni hiç de sevindirmiyor.
Neþe, renk ve dinamizm...
Çarþýda, pazardaki insanlarýn birbirleriyle
iliþkilerinde de neþe yerini yýlgýnlýk, yüksek
seslerle tartýþmalar yükseliyor. Þu pazarcýlarýn müþteri çekmek için kývrak zekâlarýyla
bulduklarý maniler yerli turfanda cýngýllar olmazsa hiç kimsenin neþeyi hatýrlayacaðý yok.
- Ne diyorsun?
- Ne mi diyorum. Bu memlekette iþsizlik,
yolsuzluk diz boyu, kiralar yükselirken maaþlar yerinde sayýyor diyorsunuz. Evet doðru
hattâ eksik söylüyorsunuz. Memleketimizdeki fiyatlar da YTL.ye geçince yuvarlandý. Yuvarlanýrken de ne hikmetse hiç yaralanmadan
semirip þiþkinleþiverdi ve bu gizlice enflasyonu da körükleyebilir, haklýsýnýz. Bütün bu
sorunlar arasýnda nasýl monoton yaþamayýz
diyeceksiniz! Size müjdem var. Yaþamýnýzý
renklendirip sizi mutlu ve hayattan memnun,
serin gönüllü, güleryüzlü yapacak sihirli bir
anahtar bulmuþ gibiyim. Bu müjde nedir diye
meraklandýnýz mý?
Sihirli anahtar hepimizde var
Sanatý, sadece sanatý sevmek... Sanatý sevmek derken Bedri Baykam’a rakip olmak deðil maksat ya da Jale Yýlmabaþar’ýn seramiklerini edinmenizin de önemi yok bu sanat
sevgisi içinde.
- “Biz bunu zaten biliyoruz” da diyebilsiniz.
“Nereden çýktý bu sanat önerisi diye de beni
sorguya çekebilirsiniz.
Beþ gün önce Taksim’e giderken bindiðim
otobüse gecekondu yöresinden bir vatandaþ-
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Çarþýda, pazardaki
insanlarýn birbirleriyle
iliþkilerinde bile neþe yerini
yýlgýnlýk almýþ, yüksek
seslerle tartýþmalar
yükseliyor. Þu pazarcýlarýn
müþteri çekmek için kývrak
zekâlarýyla bulduklarý
maniler de olmasa, hiç
kimsenin neþeyi
hatýrlayacaðý yok.
tan aldým bu mucizevi anahtarý...
Kapýdan binerken güleç yüzü ile, otobüs þoförüne ve biletçisine “merhaba” diyerek bana
yakýn olan koltuklardan birine oturdu. Saç týraþý yüz bakýmý, (erkek olduðu halde) boyalý
ayakkabýlarý, ütülü ve temiz kýlýk kýyafetiyle
diðer yolculardan ayrýlýyordu. Tanýdýðý bir
çift binince yerini onlara verdi, onlarla sohbete daldý.
Güzelliði seven bir belediye
otobüsü þoförü
Bu konuþmalar sonunda; belediye þoförü
olduðunu anlayýnca þaþýrdým. Malum nedenler dolayýsýyla yargýlarým vardý. Ama gerçekti, adamcaðýz servis yapacaðý aracýný teslim
almaya gidiyordu.
-“Allah Allah niçin böyle artist gibi giyinmiþ ki” diye kendi kendime söylenirken, o
devam etti sohbetine.
-“Biraz erken gidiyorum oraya kadar gidince Sultanahmet’e çýkmadan edemiyorum.
Her gün bir müzeye gitmesem, girmesem günüm hoþ geçmiyor... Bugün Ýslâm Eserleri
Müzesi var sýrada” demez mi!
Onun bu sözlerine karþý biletçi ile þoför de
dahil olup bir aðýzdan
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-“Giriþi kaç para müzelerin?” diye haykýrdýlar. O bu soruya karþýlýk:
-“Üç milyon caným. YTL ile daha da az Üç
Lira” deyip o yöredeki müzelerin ve Ýstanbul’un diðer bilinen tarihi ve sanatsal merkezlerinin ücretlerini ve açýk olduðu günleri
de bir aðýzda saydý. Ücreti az söylemiþti, sanki onlarý ve dinleyen herkesi imrendirip müzeye götürmek ister gibi.
“Müzelerde gezdikçe
kendimi iyi hissediyorum”
-“Giriþ bir þey deðil caným... Hiç mi baþka
yere para vermiyoruz. Kendimi iyi hissediyorum. Kumarým yok, içkim yok... Oralara gitmekle evimdeki huzurum arasýnda da anlamadýðým bir güzellik rahatlýk geldi. Artýk pek
atýþmýyoruz... Haným da yorgunluktan yakýnmýyor. Eee tabi caným hayat müþterek ona
yardým ediyorum. Bazý tatil günlerinde çoluk
çocuk bir müzeye gidiyoruz. Onlarda mahrum kalmasýn bu güzelliklerden deðil mi
ya!..” diye sözünü bitirdi.
Ýþte budur sanatseverlik baþka bir þey deðil... Bu vatandaþýmýzýn yaþadýðý, anlattýðý,
güzellik diye tarif ettiði deðil mi? Ýnsaný mutlu ediyor. Bir de o adamcaðýzý deðiþtirdiði gibi kýlýk kýyafetten yaþam anlayýþýna kadar uygarlýkla buluþturuyor insaný... Bunu da gözden kaçýrmamak gerekir. Bu bana müjde gibi
geldi size de öyle gelmiyor mu? Yakýndýðýmýz birçok toplumsal sorun sanatý sever bir
toplum olduðumuzda kökünden çözülüp yok
olur diyorum, sizce?!
Ve nihayet Modern Sanat Müzesi
Bu arada Ýstanbul yeni bir müzeye daha kavuþtu. Büyük özveriler sonucunda Karaköy’de Modern Sanat Müzesi açýldý. gidecek
olan sanat severleri bekliyor. Bedri Baykam
bir röportajýnda “Avrupa’da olsa þimdiden
her gün kuyruklar olurdu, ama...” diye
sözünü bitirememiþti.

Paul Klee.

Ýstanbul yeni bir müzeye
daha kavuþtu. Büyük
özveriler sonucunda
Karaköy’de Modern Sanat
Müzesi açýldý, gidecek olan
sanat severleri bekliyor.
Bedri Baykam bir
röportajýnda “Avrupa’da
olsa þimdiden her gün
kuyruklar olurdu, ama...”
diye sözünü bitirememiþti.
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MUSÝKÝ-SES VE RENK ÝLE TEDAVÝ (22)

BULABÝLDÝKLERÝMÝZ
BÝLEBÝLDÝKLERÝMÝZ
Geçen sayýsýda sizlerle çok önemli bir olayý paylaþmýþtýk.
O günden beri tanýdýðým-tanýmadýðým tüm musikiþinaslarla
ve ilgilenenlerle, öðrencilerimle konuþuyorum ve sizlere
bulabildiklerimi, bilebildiklerimi anlatýyorum.
Yavuz Yektay
Muhalif düzenli musikinin
toplumumuzu yok etme
tehlikesi
Sevgi Dünyasý Dergisi’nin 2005 yýlý Ocak
ayý sayýsýnda sizlerle çok önemli bir olayý
paylaþmýþtýk. O günden beri tanýdýðýmtanýmadýðým ve rastladýðým tüm
musikiþinaslarla ve ilgilenenlerle,
öðrencilerimle konuþuyorum,
bulabildiklerimi ve bilebildiklerimi
anlatýyorum. Türk muziðinin geri dönülmez
bir yok oluþa doðru gitmesini durdurabilmek
için ilk etapta 50 ilâ 200 müzikologun
toplanýp karar vermesinin yeterli olduðunu
düþünüyorum. Bir Türk Musikisi Kongresi
yapmak ve yüzlerce yýldýr ulusumuzun
kullandýðý ses sistemini kabul etmek ve
hemen düzeltici icrâata geçirmek!...
Kendi öz musikimizin ses sistemi tümüyle
atýlýr ve yerine, üstelik atalarýmýzýn “Aman
bu diziyi kullanmayýnýz” diye vasiyet ettiði
muhalif düzen konursa; bulduklarýmýzý Türk
ulusuna vermek, onlarý uyandýrmak ve O’nun
emri ve izniyle doðruya çekerek yardým
etmeyi görevimiz diye düþünüyoruz!.. Ne
dersiniz ?!..

15 ilâ 22 yaþ arasýndaki öðrencilerime
soruyorum :
- Nasýlsýnýz? Kendinizi nasýl
hissediyorsunuz?
- Kendimizi boþlukta hissediyoruz!
- Bir türlü düþünemedim! (Liseli öðrenciler)
- Hangi okulu kazandýksa orada okuyoruz.
Neci olacaðýmý bilemiyorum, diplomamý
aldýktan sonra iþ bulacaðým bile þüpheli...
(Üniversiteli öðrenciler)
- Doðru yaþama bilgileriniz var mý?
- O ne demek?
- Hayat yolunuzu seçtiniz mi?
- Ne kadar para bulabilirsek, onunla
yaþamaya çalýþýyoruz !?..
Bir musiki sisteminin tümüyle deðiþtirilip
yerine düzen-i muhalif konulmasýnýn
sonuçlarýna bir bakýn: Özünü kaybetmiþ,
kiþiliðini bulamamýþ, boþlukta ve ne yaptýðýný
bilemeyen bir gençlik... Anneler, çocuklarý
için sýkýntýyý saadet bilenlerdir. Ama bu kez
biz yaþlýlar, sizler için sýkýntýdayýz Gençler!..
Öz musikimiz elimizden alýndýðý için, bu
yüzden kiþiliðimizi kaybettiðimiz için, belki
de neyi kaybettiðimizi bilmeden, bilemeden.
Yaþadýðýmýz için dertliyiz ve þaþkýnýz.
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Musikimizin (Musiki-yi Þerifimizin) toplum
hayatý üzerine etkili olduðunu nasýl
bilebilirdik baþýmýza bu felâket gelmeden?!..
Enteresan bir tecrübe

Rastgele
Ellerim, ellerine deðse rastgele
Parmaðýn, parmaðýma
Ýçimden yýldýzlar uçuþur
Sana, taa sana.
Gözlerin
Gözlerime deðse rastgele
Dizlerin, dizlerime
Yaðmurlar yaðar içime
Taa içime
Bir soluðun deðse,
Bir dudaðýn deðse yüzüme
Bir daha
Bir daha deðse
Ve bir daha deðse
Rastgele!...
Orhan Murat Arýburnu

Zübeyde Yalçýnkaya isminde, 18 yaþlarýnda
bir “Ney” öðrencim var. Bir-iki hafta evvel
onun baþýndan geçen ilginç bir olaydan söz
edeceðim!.. Zübeyde kýzým, Koç Üniversitesi
Saðlýk Yüksek Okulu’nda okuyor. Gencecik
yaþýna raðmen, hastalarýna kendi evlâdý gibi
bakan, ilerinin kutsal bir hemþiresi...
Bitkisel hayat yaþayan ve bakýmý, hasta
ölünceye kadar yattýðý hastaneye ait olan bir
hastanýn bakýmý için görevlendirmiþler
Zübeyde’yi. Þimdi kendi aðzýndan dinleyiniz
bu dikkat çekici olayý:
“Hastaya gereken tüm hizmetleri yaptým,
ilaçlarýný ve gýdasýný özel yollarla verdim.
Sandalyemi yataðýnýn baþýna çekerek
oturdum. Hastamýn aðzý açýk, gözleri dýþarý
fýrlamýþ, fakat gözler görmüyorlar, vücuduna
dokunsanýz bile çok hafif bir reaksiyon var.
Beþ duyusundan yalnýz kulaklarý ses
duyuyormuþ. Daha ne gibi yardým edebilirim
diye düþündüm. Birden aklýma geldi
“Hastama ney üfleyebilirim” dedim içimden!
Doktordan izin alarak hastanýn baþýnda ney
üflemeye baþladým! Biraz sonra aðzýný
kapattý, biraz sonra iki gözü kapandý, biraz
sonra iki gözünün kenarýndan göz yaþlarý
akmaya baþladý ve biraz sonra sakin bir
þekilde uyumaya baþladý!?..”
Barýþý getiren naðmeler
Bu ay size güç ve evrensel bir barýþ
duygusunu anýmsatan nihavent bir þarký
sunuyorum. Size sevginin esintilerini
getiriyor denizden gelen meltem gibi... Þimdi
sýrt üstü uzanýp kendinizi boþaltýnýz, her türlü
güzel hislerle dinlenmeye ve yükselmeye
hakkýnýz var.
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Kendinde müzik olmayan insan
Seslerin tatlý armonisiyle
heyecanlanmayan kiþi,
Her türlü ihanet için olgundur,
Zekasý donuktur gece gibi
Ýstekleri karanlýk Erebas gibi
Böyle bir insandan sakýn
Müziði dinle...
W. Shakespare
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“Amor and Psyche”
(detay)
François Pascal
Simon Gerard’ýn
(1770- 1837) Paris
Louvre Müzesi’nde
sergilenmekte olan
çalýþmasýnda,
Amor’un Psyche’ye
verdiði ilk öpücük
betimlenmiþ.

“Seni hatýrlarým sulara günün þavký vurunca
Seni hatýrlarým yýldýzlara ay renkler verince
Seni görür gözüm,
uzak yollarda tozlar kalkarken
Uzun gecelerde dað yollarýnda yolcu titrerken
Seni iþitirim derin gecelerde su yükselince
Daðlarda sükunu dinlerim gece herþey susunca
Uzakta da olsan ben yanýndayým
sen yanýmdasýn
Gün ýþýr yýldýzlar yükselir gökte
Ah! Burada olsaydýn...”
Goethe

