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NEFESSÝZ HAYATLARDAN
GÜL BAHÇESÝNE

YÖNELEN HAYATLARA

Arayýþlarla doludur, hayat! 
Kendini bulamayan insanýn her zaman ara-

yýþý devam edecektir. Aradýðý huzurdur, esen-
liktir. Kendisini bulmakla mutmain olacaktýr. 

Daralan gönlü, bunalan anlayýþý, buðula-
þan bakýþý, belirsizleþen görüþü, boðazlarda
düðümlenen nefessizliklerini giderecek 'gül
bahçesi' arayýþý ancak insaný rahatlatacaktýr. 

Bu satýrlar yazýlýrken 'gözyaþý' vardý. Kitap
okunurken kitabýn içindeki satýrlar içinde ya-
þamak insaný öyle ayrý dünyalara götürdü ki! 

Taa yürekten kopan naðmelerdi, bu sýzlayýþ… 
Hýçkýrýklara yöneliþ vardý.
Ýnsaný 'halden hale sürükleyen hepsi yaþa-

mýn içinden ve hep bizden bir þeyler' vardý ki-
tabýn içinde!

'Aþk'ýn kýrýk güftesi' dokunmuþtu,  o satýr
aralarýna! 

Kimi zaman hüzün vardý, kimi zaman neþ'e!
Hepsinin içinde de bir arayýþ vardý, huzu-

ra ve esenliðe doðru!
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Bulunur muydu, yaþanýlýr mýydý, bilin-
mez! Ama bilinen bir hakikat vardý ki, yazý-
lanlar ve resmedilenler tamamen yaþamýn in-
celiklerini dokuyan bir ruha sahipti. 

O yüzden deðil miydi ki, insanlar kendile-
rinden bir þeyler buluyorlar, kendilerini o ara-
yýþ ýrmaðýna veriyorlardý. 

O yüzden deðil miydi ki, insanlar zahmet-
li de olsa o yolculuða katlanýyorlardý. 

O yüzden deðil miydi ki, insanlar aslýnda
hep kendilerini ve özlerini bulmaya yolculuk
yapýyorlardý.

Aldanýþlar vardý, belki! Sessizliðe gömü-
len, ifade edilmesinden çekinilen, korkulan...

Ýliþkiler kurulurken bazen bazý hususlar
ifade edilememiþ olabiliyordu. Dil ve yürek
kilitleniyor, aslýnda söylenmesi gerekenler bu
kilit yüzünden açýða vurulamýyordu. Açýða
vurulamayanlar yahut ifade edilemeyenler
ileride belki de 'musibet' oluþturacak, 'güven-
sizlik kaynaðý' sayýlacaktý. 

Anlamadan yýkmak gibi bir çözüm vardý,
belki! Lakin bu 'aciz aþýklarýn çözümü'ydü.
Ya da her þeyi madde planýnda gören 'mana
yoksullarýnýn çözümü'ydü. Her þey bir þekil-
de sona erdirilebilirdi. Yok edilebilir, yakýlabi-
lir, tüketilebilirdi. Mümkündü… 

Ama aslýnda yaþanýlan hiçbir þey yalan
deðildi. Her þey kiþinin yüreðini tuttuðu ka-
dar gerçekti. Tamamen samimiyetle yaþan-
mýþ, kiþinin özünü bildiren mana iklimini ku-
þanmýþ ve hayata farklý pencereden bakmayý
sunan bir yaþayýþtý..

Herhangi bir kaza yaþandýðýnda ilk akla
gelen 'Neden oldu?' þeklindeydi, yaklaþýmý-
mýz! Etkilenmiþliðin verdiði acýyla insan sor-
gulamaya, suçlamaya ve tüketmeye eðilimli
oluyordu. 

Betül Erdoðan
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Dünyanýn en kolay sonucu tüketmekti.
Anlayýþý, bakýþý ve yaþanýlanlarý tüketmek ve
anlamsýz kýlmaktan daha büyük hüzün ne
olabilirdi ki!

Taraflar için ayrý ayrý 'beklentiler, umut-
lar, arayýþlar, yöneliþler, yaklaþýmlar' vardýr
elbet! Her taraf kendi arayýþýný sonuçlandýr-
maya, kendine yönelik beklentilerini görmeye
odaklanmýþtýr. Bu odaklanma insanýn bir li-
mandan baþka limana geçiþlerine de sebep
olabilirdi. Belki en önemli risklerinden bir ta-
nesi buydu. Kiþi aradýðýný buluncaya kadar
kendini ve hayatýný rahatsýz etmeye devam
edecekti. Bu durum kendisini mutlu ederdi
yahut etmezdi, insanýn sonuçla iþi yoktu. Ýlla
ki, adres belli olmalýydý. Sonuçlar mutlu eder-
se, sorun yoktu! 

Peki ya sonuçlar kiþiyi tatmin etmezse ne
olacaktý? O zaman içinde bulunulan liman
bütün yaþanmýþlara, temel deðerlere, umutla-
ra, ümitlere, uðrunda dökülen gözyaþlarýna,
yapýlan onca fedakarlýklara raðmen tamamen
yýkýlma tehlikesi yaþayacaktý. Yaþardý, çünkü
genelde insanýmýz iþin içine masum suskun-
luklar ve yalanlar giren her iliþkiyi yýkar atar-
dý. Çözümdü ya da deðildi. Tatmin çizgisinin
olumsuz ve olumlu olaný vardý. Negatif deðer-
le iþi çözümlemeye, heba etmeye, yakmaya ve
yýkmaya çalýþmakta bir sonuçtu. Ýþler bekle-
nilen þekilde gitmeyebilirdi. Bir þeyler sanýldý-
ðý gibi olmayabilirdi. Lakin bitirmek, yok et-
mek ve tükenmesine izin vermek doðru muy-
du? Her þey bu kadar kolay olabilir miydi?

Oluyordu, iþte! Hayatýn içinde bu tarz ör-
nekleri görmek mümkündü.. Ýnsanlar sevgile-
ri ve aþklarý için o kadar da uzun boylu sonsuz
bir müsamahaya, hoþgörüye açýk deðildi. Be-
lirli kriterlerinize uymayanlara, kýrmýzý çizgi-
lerinizi ihlal edenlere bir þekilde haddini bil-
dirirdiniz ve 'yoksulluðu içinize gömerdiniz!'
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'Yoksulluk içimizdeydi' esasen! Bakýþ-
larýmýz ve deðer yargýlarýmýz hep 'belirlen-
miþ, ölçümlenmiþ, sýnýrlanmýþ kalýplara
konmuþ'tu. Hal böyle olunca da 'irade dý-
þýnda gerçekleþenler'e tam bir isyan halini
yaþamaktan ve yaþatmaktan geri durmuyor
olunacaktý. 

Tam bir tatminsizlik oluþturacak bu
halden insan bir türlü vazgeçmiyordu.
Ýlla ki, bir þeyler adýna ne denilirse de-
nilsin beklendiði gibi gitmediðinde kök-
ten yakýlmalýydý, yaþanýlanlar yok sayýl-
malýydý. Bu minik dünyasý deðil miydi,
insanýn yýkýcý etkiye sahip duygusu!

Bütün sevgi ve aþklarda bir 'fetret devir-
leri' olur. Duygularýn, durumlarýn, yaþanýlan-
larýn sorgulanmaya çekildiði ve duraðanlýðýn
yaþandýðý bir dönemden bahsediyoruz.

Yapmak, inþa etmek, tamir etmek, düzelt-
mek, güzelleþtirmek ve yaþanýlanlarýn þokunu
giderip daha güzel bir yaþama dönüþtürmek
en zor olaný, belki ama insanýmýz bu zor yola
girebildiði ölçüde aþkýna anlam katacaktýr. 

Elinizdeki eser, tamamen daralan, buna-
lan hallere bir nefes; yýkýlmýþ, yakýlmýþ gönül-
lere bir ferahlýk oluþturacak 'yol haritalarý' ile
dolu. Her insanýn yaþadýklarý kendine özel ve
sadece kendi dünyasýnda deðer buluyor. 

Hiç kimse adýna karar vermek ve hiç kim-
senin özel durumunu bilmeden deðerlendir-
me yapmak doðru deðil! Lakin bu yol harita-
larýnýn her biri ayrý ayrý her insanýn kendine
özel yorumlayacaðý þekilde, þiir tadýnda su-
nulmuþ..

Yazarýmýz kitabýn 'takdim yazýsý'ný arzu
ettiðinde heyecanlanmýþtým. Kitabý tamamen
okuyup bitirdiðimde halden hale çevrilmiþ-
tim. Bu kitabý tamamladýðýmda çok karmaþýk
duygularý yaþadýðýmý gördüm. 

Betül Erdoðan
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Heyecanlandýðýmý, enerji kazandýðýmý,
hüzünlendiðimi, aðladýðýmý görmüþlüðüm bir
baþka gelmiþti. Bu kitap 'insana dair' di. Ha-
yatýn içindendi. Ýnsandandý. Hayatýn her yö-
nünü kuþanmýþtý. Kuþanmýþlýðýyla bizim ruhu-
muzu da kuþattý.

Betül Haným'a içtenliði, samimiyeti, yak-
laþýmýnýn berraklýðý, anlayýþýnýn duruluðu ve
güzelliðini yansýttýðý bu eseri için çok teþek-
kür ederiz.

Ebedi hayatý kuþanan sevgilerin yaþandýðý
güzelliklerin sizleri kuþatmasý dileklerimizle…

Abdüllatif Erdoðan
Ýstanbul 2010
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SÖZÜN HASI GÜL KOKUSU

Ýnsan hayat mücadelesi içinde lüzumsuz pek
çok insanla muhatap olmak, birçok problemle
mücadele vermek, bütün bunlarýn getirisi olarak
da stresli günler geçirmek zorunda kalýr. Kendini
yabani otlarýn bittiði, yüreðine de gözüne de hi-
tap etmeyen sýkýcý bir bahçenin içinde nefes al-
makta zorlandýðýný hissederek yaþar.

Ýçinde güllerin yetiþtiði, ruhuna ve bede-
nine huzur verecek bir gül bahçesinin özlemi-
ni duyar.

Bazen hayata dair küçücük sözler bize
unuttuðumuz deðerleri hatýrlatýr. Bazen bir
makale içinde bulunduðumuz karmaþadan çý-
kýþýn bir vesilesi olur. 

Okuduklarýmýz, yaþamýmýza yön verirken,
sevgiyi yeniden hissettirir, katýlaþan kalbimizi
yeniden yumuþatýr ya da hayatýmýzdaki en bü-
yük eksikliðin sevgi olduðunu hatýrlatýr. 

Gül bahçesine sahip olup burada nefes-
lenme þansýna sahip olanlar bu kitabý oku-
mayla sevgilerinin güzelliðini tekrar hissede-
rek onurlanma þansýna sahip olacaklar. Ýn-
sanlarla olan iliþkilerindeki olumlu ve olum-
suz yanlarý hatýrlayacaklar.

Betül Erdoðan
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Böyle bir bahçede nefes almayý isteyenler
ise sevgileri, güzellikleri yakalayabilmenin
yollarýný bulacaklar.

Kim bilir, belki de bir zamanlar âþýk olup
da aþkýný ayný þekilde muhafaza edemeyenler
aþklarýna yeniden kavuþacaklar.

Bu kitabý hazýrlarken, yaþamýmýzda ki
pek çok aný yeniden yaþadýk, hüznü ve mut-
luluðu hatýrlarken yaþananlarý yeniden irde-
leme ve böylece yapýlmasý ya da yapýlmamasý
gereken durumlarý sizlerle paylaþma þansýna
sahip olduk.

Paylaþýmlarýmýzý sunarken gül bahçesinde
nefes almanýn tadýna, huzuruna ve mutlulu-
ðuna vardýk. Tamamen yaþanmýþ bir dünya-
dan bahsettik. Gündeme getirdiklerimiz, pay-
laþtýklarýmýz 'hayattan iþaretler'di. Ütopik ve
hayali masallarla iþimiz olmadý. 

Gül kokusunun güzelliðini resmetme-
ye, bütün arýlýðý ve güzelliðiyle sunmaya ça-
lýþtýk. Kendi özelinde mutlu olanlarýn genel
hayat planlarýnda da baþarýya ulaþtýklarýnýn
ifadesini sunduk.

Hep bir arayýþýn resmini çizmeye çalýþtýk.
Bulduklarýmýza sevindik, bulamadýklarýmýzla
tükenmedik. Ýddia ediyoruz, siz de yaþadýklarý-
nýzla, yaþamak istediklerinizle ilgili kýsacasý sev-
giye, aþka, baþarýya dair çok þey bulacaksýnýz.

Sevginin, saygýnýn, aþkýn güzelliðinin ha-
yatýnýzda yeniden yorumlanýp yeniden yaþan-
masýný arzu ederek paylaþtýk.

Gül bahçenizde huzurluca nefeslenmeniz
dileklerimizle… 

Betül Erdoðan

Gül Bahçesinin Sahibi
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1. BÖLÜM
GÜL BOHÇASI

EN ÖNEMLÝ ve DEÐERLÝ
ZAMAN

Âný yaþamak diðer bir deyiþle þimdiyi ya-
þamak; 'bir kimsenin bulunduðu zaman içeri-
sinde,  kendisini yaptýklarýna tam olarak ver-
mesi, geçmiþin üzüntülerine ve geleceðin ha-
yali düþüncelerine kapýlmamasý ve yaþadýðý
âný bulmasý'dýr.

Ýnsanlarýn iç dünyasýnda yaþayýp çoðu kez
paylaþamadýðý problemlerden biri de içinde
bulunduðu zamanýn güzelliklerine yoðunlaþa-
mamak ve bunun sonucunda bu güzellikleri
görememek, anlayamamak ve böylelikle yete-
rince haz alamamak…

Yoðunlaþma probleminin altýnda yatan ne-
denlerden ilki 'geçmiþin verdiði acýlarý unuta-
mamak', sonraki ise 'gelecek yaþamý ile ilgili sü-
rekli endiþe içinde bulunmak' gibi görünüyor. 

Ýnsanoðlu geçmiþini ve geleceðini bir ara-
da yaþayarak kendisine bu 'stres dolu yaþam'
içerisinde ilave bir yük getiriyor, zihnini ve
bedenini periþan ediyor. 

Betül Erdoðan
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Geçmiþte kendi yaptýðý hatalarla ya da
uðradýðýný düþündüðü haksýzlýklarla sürekli
sorgulama halinde bulunup gelecekte de ayný
hatalarý yapmaktan, ayný haksýzlýklara uðra-
maktan korkarak yaþýyor.

Ýþ dünyasýnda sürekli baþarýsýzlýklarýna yo-
ðunlaþmaktan baþarýlý olmak için adým atma-
ya korkar hale geliyor. Ýç dünyasýnda yaþadýðý
iliþkilerden aldýðý yaralardan dolayý sevgiyi
tatmaktan ve paylaþmaktan uzak duruyor. 

Her zaman mükemmel þekilde iþleyen
beyni, edinmiþ olduðu bu olumsuz anlayýþ ile
yaptýðý iþlere gerektiði ölçüde yoðunlaþamýyor,
sonrasýnda kendisine olan güvenini de kaybe-
dip baþarýsýzlýðý da beraberinde yaþýyor.

Sahip olduðu sevgi dolu yüreði, geçmiþin
acýlarýný silemediði için kendisine sunulan güzel
aþkýn da tadýna varamýyor, kýymetini bilemiyor
ve aþkýný giderek tek düzeliðe sürüklüyor.

Zülfikar Özkan, 'Bilgeliðe Yöneliþ' kita-
býnda, "Geleceðe ait konularý þimdiki zaman-
da yaþayan kimse, bugünün ihtiyaçlarýný kar-
þýlayamaz." diyor. 

Yaþadýðýmýz zamaný deðerlendirme nokta-
sýnda en büyük hatayý bize ait olmayan za-
manlar üzerine kafa yorarak yapýyoruz. Ne
geçmiþ, ne gelecek ve ne de þuan bize ait olan
anlar! Bize ait olan anlar, þimdiki anlar ve biz
ya gelecekle ilgili rüyalar kurarak ya da geç-
miþle ilgili kâbuslar yaþayarak elimizdeki o gü-
zel zamanýn uçup gitmesine neden oluyoruz. 

Penceremizin önünde açmýþ olan gül-
lerden zevk alacaðýmýz yerde ya ufkumuzun
ötesinde týlsýmlý bir gül bahçesi hayal edi-
yoruz ya da geçmiþte yabani otlarýn bittiði
tarlada yaþamaya devam ederek yaþam coþ-
kumuzu bugüne veremiyoruz.

Geçmiþle ilgili sýkýntýlarýn unutulmasý el-
bette kolay olmayacaktýr. 
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Esas olan yaþananlardan sorun çýkarmak
deðil çözüm yolu oluþturmaktýr. Yaþanýlan
derslerle iyi bir planlama yapmaktýr. Ýyi bir
planlama için ise 'ânýn hakký'ný vermek ge-
rekliliktir.

Çocuklarýn yetiþkinlerden daha çok mut-
lu olmasýnýn tek nedeni; 'âný yaþamalarý'dýr.
Onlar geçmiþ ve gelecek hakkýnda uzun uzun
düþünmezler. Oyun oynarken, bir iþ yaparken
kendilerini tamamen o olaya verirler. Kýsaca-
sý, bedenleri ile akýllarýný ayný anda kullanýr-
lar. Yetiþkinler gibi bedenlerini ve ruhlarýný
farklý yerlerde bulundurmazlar. 

Ne yazýk ki yetiþkinlerin çoðu beyinlerini
kendilerini üzecekleri þeylere yoðunlaþtýrýrlar
ve bu nedenledir ki güzelliklerin pek çoðunu
algýlamaktan uzak yaþarlar.

Bir düþünün bakalým… Sevdiðinizin ya-
nýndayken yaþadýðýnýz güzel anlarýn tadýna
varabiliyor musunuz, yoksa beyninizi olum-
suzluklarla yorup bu özel tattan mahrum mu
kalýyorsunuz?

Çocuðunuzla geçirdiðiniz zamanlarda ta-
mamen ona (çocuðunuza) yoðunlaþýp onunla
oynamaktan zevk mi alýyorsunuz, yoksa bu
oyunlardan biran evvel kurtulup diðer iþlere
koþmanýn fýrsatýný mý kolluyorsunuz?

Unutmayýn; mutluluðun sýrrý çevrenizde
yaþanan güzellikleri algýlamak ve bu güzellikle-
re yoðunlaþarak yaþamaktýr. Siz de gökyüzüne
bakýp kuþlarý, kýrlara gidip çiçekleri algýlayýn.

Çocuklara bakýp saflýklarýný, doðallýklarý-
ný algýlayýn. Ýnsanlara bakýp güzelliklerini
(mutlaka güzel taraflarý vardýr) algýlayýn. Al-
gýladýðýnýz geçmiþte yaþadýðýnýz acý anlarý ha-
týrlatanlar olmasýn.

En önemli ve deðerli zaman, þu an için-
de bulunduðunuz ve deðerlendirebildiðiniz
zamandýr.

Betül Erdoðan
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ÖMÜRLÜK YAÞANAN
SEVGÝLER

Alýþveriþ merkezlerini cývýl cývýl renkleri
ile süsleyen özel günler vardýr; 'sevgililer gü-
nü' gibi... Kimine göre birbirini anmak için bir
vesile, kimileri için çok özel bir gün, kimileri
içinde sadece ticari kazanç saðlamak için bu-
lunan bir bahane.

Yüreðinde mutlu bir aþký yaþayanlar gül-
lerin, kýrmýzý afiþlerin süslediði bu hoþ mekân-
lara aðýzlarý kulaklarýna vararak bakarken,
sevgiyi yaþamayanlar ya da ayrýlýðýn buruklu-
ðunu yaþayanlar hüzünlü bir yüz ifadesi ile ba-
kýp geçerler ayný camekânlardan.

Yýlýn bu gününde çoðu kafalarda "Hangi
hediyeyi alsam?" sorusu olur. Bütün bir yýl bo-
yunca ihmal edilen, üzülen sevgiliye bir gün-
lüðüne de olsa özel olduðunu gösterme amacý
güdülür. Yýl boyunca üzülen sevgili yine de
hep böyle bir günde ümit eder yeniden hatýr-
lanmayý. Kim bilir, belki de bir günlük de olsa
mutluluk oluþturur kendince!

Sabýrla bekler bazen seven insan, kýrýlma-
ya, incitilmeye dayanarak. Bazen beklenen
güzel günler yaþanýrken bazen de insan zama-
na yenik düþerek mücadele etmeye son verir.

Dünyalýk iþlerin deðerini manevi deðer-
lerden üstün tutarak sevgiyi hep yarýna erte-
leyenler karþýsýndaki insanýn da bir tükenme
noktasý olduðunu ne yazýk ki çok geç anlarlar.

Yaþadýðý zaman dilimini anlamlandýrama-
yanlar, iç dünyasýndan çok, dýþ dünyasýný
umursayanlar güzelim sevgilerin elleri arasýn-
dan kayýp gittiðinin bile farkýna varmazlar.

Kýrlangýcýn biri, bir adama aþýk olmuþ.
Pencerenin önüne konmuþ, bütün cesaretini
toplamýþ, röfleli tüylerini kabartmýþ, güzel
durduðuna ikna olduktan sonra, küçük se-
vimli gagasýyla cama vurmuþ. Týk... Týk...
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Týk... Adam cama bakmýþ. Ama içeride ken-
di iþleriyle uðraþýyormuþ. Meþgulmüþ! Kimmiþ
onu iþinden alýkoyan? Minik bir kýrlangýç!
Heyecanlý kýrlangýç, telaþýný bastýrmaya çalý-
þarak derin bir nefes almýþ þirin gagasýný aç-
mýþ, sözcükler dökülmeye baþlamýþ:

- Hey adam! Ben seni seviyorum. Nedeni-
ni, niçinini sorma. Uzun zamandýr seni izliyo-
rum. Bugün cesaret buldum konuþmaya. Lütfen
pencereyi aç ve beni içeri al. Birlikte yaþayalým. 

Adam birden parlamýþ: 

- Yok daha neler? Durduk yerde sen de
nerden çýktýn þimdi? Olmaz, alamam.

Gerekçesi de pek sersemceymiþ: 

- Sen bir kuþsun! Hiç kuþ, insana âþýk olur mu? 

Kýrlangýç mahcup olmuþ. Baþýný önüne
eðmiþ. Ama pes etmemiþ, bir süre sonra tek-
rar pencereye gelmiþ, gülümseyerek bir kez
daha þansýný denemiþ:

- Adam adam! Hadi aç artýk þu pencere-
ni. Al beni içeri! Ben sana dost olurum. Hiç
canýný sýkmam!

Adam kararlý, adam ýsrarlý: 

- Yok, yok, ben seni içeri alamam, demiþ. 

Biraz da kaba mýymýþ, neymiþ lafý kýsa kesmiþ;

- Ýþim gücüm var, git baþýmdan. 

Aradan bir zaman geçmiþ, kýrlangýç son
kez adamýn penceresine gelmiþ:

- Bak, soðuklar da baþladý, üþüyorum dýþa-
rýda. Aç þu pencereyi al beni içeri. Yoksa sýcak
yerlere göç etmek zorunda kalýrým. Çünkü ben
ancak sýcakta yaþarým. Piþman olmazsýn, seni
eðlendiririm. Birlikte yemek yeriz, bak hem
sen de yalnýzsýn, yalnýzlýðýný paylaþýrým, demiþ.

Bazýlarý gerçekleri duymayý sevmezmiþ!
Adam bu yalnýzlýk meselesine içerlemiþ. Pek
bir sinirlenmiþ: 

Betül Erdoðan
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- Ben yalnýzlýðýmdan memnunum.

Kuþtan onu rahat býrakmasýný istemiþ.
Düpedüz kovmuþ. Kýrlangýç, son denemesin-
den de baþarýsýzlýkla çýkýnca, baþýný önüne eð-
miþ, çekip gitmiþ.

Yine aradan zaman geçmiþ. Adam, önce
düþünmüþ, sonra kendi kendine itiraf etmiþ:

- Hay benim akýlsýz baþým! Ne kadar aptal-
lýk ettim! Beklenmedik bir anda karþýma çýkan
bir dostluk fýrsatýný teptim. Niye onun teklifini
kabul etmedim ki? Þimdi böyle kös kös otura-
caðýma, keyifli vakit geçirirdik birlikte. 

Piþman olmuþ olmasýna ama iþ iþten geç-
miþ. Yine de kendi kendini rahatlatmayý ih-
mal etmemiþ. "Sýcaklar baþlayýnca, kýrlangý-
cým nasýl olsa yine gelir. Ben de onu içeri alýr,
mutlu bir hayat sürerim." demiþ. 

Ve uzun bir süre, sýcaklarýn gelmesini
beklemiþ. Gözü yollardaymýþ. Yaz gelmiþ, baþ-
ka kýrlangýçlar gelmiþ. Ama onunki hiç gö-
rünmemiþ. Yazýn sonuna kadar penceresi açýk
beklemiþ ama boþuna. Kýrlangýç yokmuþ! Ge-
len baþka kýrlangýçlara sormuþ ama gören ol-
mamýþ. Sonunda danýþmak ve bilgi almak
için bir bilge kiþiye gitmiþ. Olanlarý anlatmýþ.
Bilge kiþi gözlerini adama dikmiþ ve demiþ ki: 

"Kýrlangýçlarýn ömrü 6 aydýr....

Hayatta bazý fýrsatlar vardýr, sadece bir
kez elinize geçer ve deðerlendirmezseniz uçup
gider! Hayatta bazý insanlar vardýr, sadece bir
kez karþýnýza çýkar; deðerini bilmezseniz kaçýp
giderler! Ve asla geri dönmezler!

Dikkatli olun... Farkýnda olun...

Ve bir düþünün bakalým; acaba siz bugüne
kadar pencerenizden kaç kýrlangýç kovaladýnýz? 

Günlük deðil sonsuzluðu yakalayacaðýnýz
sevgiler yüreðinizi daima sýcak ve huzurlu
tutacaktýr.
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GÜNÜMÜZÜN AÞKLARI
Erkek-kadýn iliþkilerinde beraberliði güçlü

kýlan nedir, hiç düþündünüz mü? Sevgi mi?
Yoksa aþk mý? Sevgi veya aþksa neden bera-
berlikler bu kadar çabuk bitmekte? O muhte-
þem dedikleri aþk nereye kaybolmakta? Gü-
nümüzde insanlar "aþký yaþamayý seviyorum"
düþüncesi altýnda bir o dala bir bu dala kon-
makta. Ýki günde biten duygularýna da ne ya-
zýk ki "aþk" adýný koymakta. 

Bu kadar basit midir aþk ve ya sevgi kav-
ramý? Bu kadar basit olsaydý, her özel varlýða
veya kavrama duyduðumuz duygunun adýný
ayný kelimeler ile adlandýrýr mýydýk? O özel
deðerler ki, onlara olan duygularýmýzý anla-
týrken; "Yaradan aþký", "evlat sevgisi", "meslek
aþký", "okuma aþký", "doða sevgisi" gibi deyim-
leri kullanýrýz. 

Sevginin anlamýný bilmeyenlerden "seni
seviyorum" sözcüðünü duymak ne kadar an-
lamlýdýr, sizce? Bu sözcüðü gerçek anlamý ile
kaç kiþi kullanýyor acaba günümüzde? 

Sevgi omuz omuza mücadele vermekse,
iyi ya da kötü her þeyi birlikte paylaþmaksa ne
çabuk vazgeçiyor insanlar birbirlerinden?

Dostlar için "kötü gün dostu" deyimini
kullanýrken, acaba sevgili içinde "kötü gün
sevgilisi" deyimini mi kullansak? 

Çevremdeki evliklere bakýyorum da ne
kadar boþanma haberi alýyorum! Üstelik bun-
larýn bazýlarý uzun yýllar boyunca evli olanlar.
Bu kadar zamandan sonra boþanmalarýn al-
týnda yatan nedenler gerçekten basit neden-
ler deðil. Kýsa sürede boþanmayý yaþayan çift-
ler ise ne yazýk ki, biz birbirimize deli gibi aþý-
ðýz diyerek evlenip ayrýlanlar… 

Sorun nedir dediðinizde aldýðýnýz cevap
hep ayný: "Þiddetli geçimsizlik!" 

Betül Erdoðan
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Peki, nereye gitti o güzel aþkýnýz? Nikâhla
birlikte birbirinizi kaybetme korkunuzu mu
yitirdiniz? Yoksa maddi egemenliði elinde
olan iki insanýn birbirine müdana etmemesi
gibi problemler mi yaþadýnýz? 

Yoksa, çoðumuzun görmezlikten geldiði,
bir an için aklýmýzdan çýkan "saygý" yüzünden
mi bu yaþananlar?

Baþkalarýna karþý düþünceli ve anlayýþlý tu-
tumlar sergileyerek çevremizdeki insanlar için
örnek insan olmaya çalýþýrýz. Bizim için deðer-
li olan sevdiklerimiz için ne yazýk ki ayný öze-
ni göstermeden, hareketlerimizin sonucu ne-
reye varýr kaygýsýný yaþamaz, onlara karþý dü-
þünmeden konuþarak, saygýnýn hiçe sayýldýðý
ortamlar oluþtururuz. Ardýndan da "seni sevi-
yorum" sözcüðü ile gönüllerini almaya çalýþý-
rýz. Peki, nereye kadar alabiliriz gönüllerini?

Her kýrýlma, her ilgisizlik unutulur mu
bir basit sözcük yardýmýyla? 

ÇÝÇEKLE SUYUN AÞKI
Günün birinde bir çiçekle su karþýlaþýr ve

arkadaþ olurlar. Ýlk önceleri güzel bir arkadaþ-
lýk olarak devam eder birliktelikleri, tabii za-
man lâzýmdýr birbirlerini tanýmak için. 

Gel zaman, git zaman çiçek o kadar mut-
lu olur ki, mutluluktan içi içine sýðmaz artýk
ve anlar ki, suya âþýk olmuþtur. Ýlk kez âþýk
olan çiçek, etrafa kokular saçar, "Sýrf senin
hatýrýn için ey su" diye... 

Öyle bir zaman gelir ki, artýk su da içinde
çiçeðe karþý bir þeyler hissetmeye baþlamýþtýr.
Su da ilk defa âþýk oluyordur. 

Günler ve aylar birbirini kovalar ve çiçek
acaba "Su beni seviyor mu?" diye düþünmeye
baþlar. Çünkü su, pek ilgilenmez çiçekle...
Hâlbuki çiçek, alýþkýn deðildir böyle bir sevgi-
ye ve dayanamaz. 
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Çiçek, suya "Seni seviyorum" der. Su,
"Ben de seni seviyorum." der. 

Aradan zaman geçer ve çiçek yine "Seni
seviyorum" der. 

Su, yine "Ben de" der. Çiçek, sabýrlýdýr.
Bekler, bekler, bekler... Artýk öyle bir duruma
gelir ki, çiçek koku saçamaz etrafa ve son kez
suya "Seni seviyorum." der. Su da ona, "Söy-
ledim ya, ben de seni seviyorum." der ve gün
gelir, çiçek yataklara düþer. Hastalanmýþtýr çi-
çek artýk. Rengi solmuþ, çehresi sararmýþtýr
çiçeðin. Yataklardadýr çiçek. Su da baþýnda
bekler çiçeðin, yardýmcý olmak için sevdiði-
ne... Bellidir ki, artýk çiçek ölecektir ve son
kez zorlukla baþýný döndürerek çiçek suya der
ki; "Seni ben, gerçekten seviyorum." 

Çok hüzünlenir su bu durum karþýsýnda.
Son çare olarak bir doktor çaðýrýr nedir sorun
diye... Doktor gelir ve muayene eder çiçeði.
Sonra þöyle der doktor: "Hastanýn durumu
ümitsiz, artýk elimizden bir þey gelmez." 

Su, merak eder sevgilisinin ölümüne se-
bep olan hastalýk nedir diye ve sorar doktora.
Doktor, þöyle bir bakar suya ve der ki: "Çiçe-
ðin bir hastalýðý yok dostum... Bu çiçek sade-
ce susuz kalmýþ, ölümü onun için." Ve anla-
mýþtýr artýk su sevgiliye sadece "Seni seviyo-
rum" demek yetmemektedir.

Ýnsan bedeni bir çiçek kadar hassas olma-
sa da, o bedenin içinde var olan yürek en az
bir çiçek kadar hassastýr. Gýdasý olan sevgi ve-
rilmediðinde solup kurumasý yakýndýr. Sevgi-
linin ölümü düþüncesine bile dayanýlamadýðý
bir ortamda yürekten gelen seslerin duyulma-
masý, onu bedenen olmasa da ruhen kaybet-
mesi ne acý bir durumdur!

Sembolik yaþamlardan korunulmadýðý,
iliþkilere gereken özenin gösterilmediði bir
durumun hazin sonu 'kalbin erimesi' ile ger-
çekleþecektir. 

Betül Erdoðan
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Tercihler, bireylerin iliþkilere kattýklarý
anlamlarla þekillenecek ve sonuç aldanýþlar-
dan korunulabileceði ölçüde nitelik ve keyfi-
yet kazanacaktýr.

YAÞAM SANCISINA
GÝDEN AÞK

Her birimiz için farklý anlamlar ifade etse
de yaþadýðýmýz hayat içerisinde sahip olunan
özel duygularýn sayýsý çok fazla olmasa gerek!
Bu özel duygular ki bize bazen heyecaný, se-
vinci, umudu, coþkuyu bazen de kederi ayný
anda yaþatýr. Bu duygu yoðunluklarýnýn en
deðerlilerini âþýk olduðumuzda ve çocuk sahi-
bi olduðumuzda yaþarýz.

Yaþadýðýmýz bu özel duygulardan aþka
ne yazýk ki çocuðumuz gibi sahip çýkama-
yýz. Bitmek bilmeyen hayat meþgalelerini
bahane ederek aþkýmýzýn ellerimiz arasýn-
dan kayýp gitmesine seyirci kalýrýz. 

Penceresine gelen kýrlangýcýn aþkýna sa-
hip çýkamayan adamýn öyküsünü hatýrlayýn.
Sonra, sevgisini yeteri kadar sunamayarak
sevgilisinin ölümüne sebep olan çiçek ve su-
yun hikâyesini... Hikâyeleri faklý olsa da varý-
lan sonuç aynýydý: aþka sahip çýkamamak.

Baþlangýçta kýymetini çok iyi bildiðimiz,
kaybetmemek için epeyce emek sarf ettiðimiz,
beklemediðimiz anda bize verilen bir lütuftur
aþk. Ne yazýktýr ki, ilerleyen zaman içerinde
umulmayan haller yaþarýz. Baþa taç edilen, gö-
nüllere sultan kýlýnan, ruha derman sayýlan
sevgimiz için ayný özeni göstermez oluruz. Böy-
le olunca da, cana can, ruha gýda, gönle þifa,
derde deva, hayata anlam, ufka berraklýk veren
sevginin deðer kaybetmesine yardýmcý oluruz. 

Yeterince þanslý isek kendimizi silkeleye-
rek aþkýmýza tekrar sahip çýkmanýn huzurunu
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yaþarýz ya da geç kalmýþlýðýn acýsýný kaybede-
rek yaþarýz. Þüphesiz, bu silkinme herkes için
çok farklý sürelerde, farklý zamanlarda yaþa-
nacaktýr. Ancak ne yaþanýrsa yaþansýn, aþkýn
kýymeti ve büyüklüðü zamanla anlaþýlacaktýr.

Bir zamanlar, bütün duygularýn üzerinde ya-
þadýðý bir ada varmýþ: 

Mutluluk, Üzüntü, Bilgi ve tüm diðerleri,
Aþk dâhil. 

Bir gün, adanýn batmakta olduðu, duygulara
haber verilmiþ. Bunun üzerine hepsi, adayý terk
etmek için sandallarýný hazýrlamýþlar. Aþk, adada
en sona kalan duygu olmuþ. Çünkü mümkün
olan en son ana kadar beklemek istemiþ. Ada ne-
redeyse battýðý zaman, Aþk, yardým istemeye ka-
rar vermiþ. Zenginlik, çok büyük bir teknenin
içinde geçmekteymiþ. 

Aþk, "Zenginlik, beni de yanýna alýr mýsýn?"
diye sormuþ. Zenginlik, "Hayýr, alamam. Tek-
nemde çok fazla altýn ve gümüþ var, senin için
yer yok." demiþ. 

Aþk, çok güzel bir yelkenlinin içindeki Ki-
bir'den yardým istemiþ. 

"Kibir, lütfen bana yardým et!"
"Sana yardým edemem Aþk. Sýrýlsýklamsýn ve

yelkenlimi mahvedebilirsin." 
Üzüntü yakýnlardaymýþ ve Aþk, yardým istemiþ: 
"Üzüntü, seninle geleyim..." 
"Off, o kadar üzgünüm ki, yalnýz kalmaya

ihtiyacým var."
Mutluluk da Aþk'ýn yanýndan geçmiþ ama o

kadar mutluymuþ ki, Aþk'ýn çaðrýsýný duymamýþ.
Aþk, birden bir ses duymuþ: 

"Gel Aþk! Seni yanýma alacaðým..."
Bu Aþk'tan daha yaþlýca biriymiþ. Aþk o ka-

dar þanslý ve mutlu hissetmiþ ki kendini, onu yaný-
na alanýn kim olduðunu öðrenmeyi akýl edememiþ.
Yeni bir kara parçasýna vardýklarýnda, Aþk'a yar-
dým eden, yoluna devam etmiþ.

Betül Erdoðan
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Ona ne kadar borçlu olduðunu fark eden
Aþk, Bilgi'ye sormuþ: 

"Bana yardým eden kimdi?" 

"O, Zaman'dý." diye cevap vermiþ Bilgi. 

"Zaman mý? Neden bana yardým etti ki?" di-
ye sormuþ Aþk. 

Bilgi gülümsemiþ: 

"Çünkü sadece Zaman Aþk'ýn ne kadar bü-
yük olduðunu anlayabilir..."

Ýþiniz, kariyeriz, paranýz, mevkiiniz ya da
sevginizi yoðurunuz. Sonrasýnda da yüreðinizi
kontrol ediniz! Hayatýnýza anlam katan önce-
lik sýranýz hangisi ise, ona göre deðerlendirme
yapmanýz yaþam yolculuðunuza yeni bir bakýþ
ve anlayýþ katacaktýr.

BÝLGÝNÝN DAVRANIÞLA
BÝRLÝKTELÝÐÝ

Günümüz insanlarý gerek iþ dünyalarýnda
gerekse iç dünyalarýnda kiþilerle olan iletiþim-
lerinde önemli sorunlar yaþýyor. Yaþanan bu
sorunlar bireylerin bulunduðu ortamlarda
performansýný düþürmekle kalmýyor, ayný za-
manda ruhlarýný sýkýntýya düþüren, bunaltan
durumlarýn yaþanmasýna neden oluyor. 

Hayattan gerektiði kadar zevk alýnmasýna
engel olan bu gibi durumlar için gerekli ted-
birler alýnmadýðýnda çaðýmýzýn en yaygýn has-
talýðý olan 'depresyon'la karþýlaþýlýyor. Ýletiþim-
le yaþanan sorunlarýn temelini 'anlama' kav-
ramý oluþturuyor. Ýnsanlar çoðunlukla;

Düþüncelerini anlatamamak,

Doðru anlaþýlamamak,

Doðru anlayamamak

Düþünceleri paylaþamamak durumla-
rýndan þikayetçi olmaktalar.
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Anlaþýlma ile ilgili problemlerin ana ne-
denlerini; 

Kiþilerin birbirlerini dinlememeleri, 
Kurulan cümleleri anlamak istedikleri

gibi anlamlandýrmalarý, 
Konuþulanlarýn ardýnda kasýt aranmasý

oluþturuyor. 
Yaþanýlan tartýþmalara daha mantýklý,

daha sakin bir bakýþ açýsý ile geri dönüldüðün-
de, her iki tarafýn da genelde ayný düþünceye
sahip olmalarýna raðmen birbirlerini dikkatli
dinlemediklerinden ya da kendi söyledikleri-
nin doðruluðunu kanýtlama telaþýnda bulun-
malarýndan çözüm noktasýna ulaþýlamadýðý
görülüyor.

Özellikle eþler arasýnda yaþanýlan diyalog-
larda geliþtirilen davranýþlarýn;

Söylenenlerin anlamak istenildiði þek-
liyle algýlama alýþkanlýðý, 

Konuþulanlarla ilgili empati kurulma-
masý küçük tartýþmalarýn bile büyümesine ve
ardýndan istenmedik durumlarýn yaþanmasý-
na neden oluyor. Öyle ki, beklenmeden dü-
þülen bu acý durum her iki tarafý da hayrete
düþürüyor.

Ýnsanlarýn içinde bulunduðu ruh hali,
olaylara olumsuz yaklaþýmlarý þüphesiz iletiþi-
min kalitesinde büyük rol oynuyor. Ortama
negatif elektrik yayan insanlarýn konuþulan-
larý anlamasýna raðmen anlatýlmak istenenle-
re farklý anlamlar yüklemeye çalýþmasý, söyle-
nen basit bir cümleden çok farklý ve derin an-
lamlar çýkarýlmasý da karþý tarafý þaþýrtan du-
rumlarýn yaþanmasýna neden oluyor. 

Ýnsanlarýn düþüncelerini, isteklerini, he-
deflerini, sevdiði, özel saydýðý insanlarla bile
paylaþmamasý da kiþiler arasýnda iletiþimlerin
azalmasýna, bazen de insanlarýn birbirinden
uzaklaþmasýna neden oluyor.

Betül Erdoðan
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Kiþilerin özel hayatlarýnda eþiyle, çocukla-
rýyla, akraba ya da komþularýyla olan iliþkilerin-
de göstermiþ olduðu hoþgörülü tutumlarýn so-
nuç vermemesi, yaþanýlan ortamlarda sevgi ve
saygý ortamlarýnýn kalitesini giderek azaltýyor. 

Ýnsanlarýn iletiþimle ilgili sorunlarýný çöz-
mek adýna bu konuda basýlmýþ kitaplarýn okun-
masý, seminerlere katýlmak gibi mücadelelere
raðmen istenen sonucun elde edilememesi, öð-
renilenlerin yaþama uygulanma noktasýnda ye-
terli olunamadýðýný gösteriyor. Bu durumda öð-
renilenler, sadece bilgi düzeyinde kalýyor. 

Oysa bilgiler davranýþa dönüþtüðünde is-
tenen sonuç yakalanacaktýr. Yaþama geçiril-
memiþ bilgiler ya kitap raflarýnda ya da beynin
bir köþesinde hizmet vermeden kalacaktýr.

Unutmayýn, bilmekten çok bildiklerini
yaþama geçirmek önemlidir! 

DEÐERLÝ DAVRANIÞLARA
SAHÝP OLMAK

Ýnsanlarla olan iliþkilerimizde;

"Davranýþlar davranýþlarý doðurur."

"Ne ekersen onu biçersin."

"Keskin sirke küpüne zarar." gibi pek çok
sözü davranýþlarýmýzýn temel ilkeleri gibi kul-
lanmaya çalýþýrýz. 

Yaþam içerisinde üstlendiðimiz rol ne
olursa olsun davranýþlarýmýz karþýlýðýnda aldý-
ðýmýz manevi hazlar; yüreðimizde sýcaklýk, yü-
zümüzde tebessüm, ruhumuzda huzur, bede-
nimizde bambaþka bir enerji olarak yerini alýr.
Öyle ki, kiþilerdeki bu deðiþiklikler çevresin-
deki pek çok insan tarafýndan da algýlanýr.

Bulunduðunuz iþ yerinizde çalýþanlarýn
hakkýna saygý göstermeniz, onlarýn ruh ve be-
den saðlýðýna önem verdiðinizi gösterdiðiniz
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davranýþlarýnýz, size profesyonel bir yönetici nite-
liðini kazandýrmakla birlikte çalýþanlar tarafýn-
dan sevilen ve sayýlan bir insan olmanýzý da sað-
lar. Çalýþma ortamýnda yaþattýðýnýz bu hoþgörü,
anlayýþ ve emeðe saygýnýn karþýlýðýný çalýþanlarýn
yüksek performansý ile almakla kalmayýp; "Ben
iyi bir yöneticiyim." demenin keyfine varýrsýnýz.

Öðretimin dýþýnda eðitime de büyük önen
veren ve öncelikle kendi davranýþlarýný süzgeç-
ten geçiren bir öðretmenseniz öðrencilerinize
göstereceðiniz þefkati, sakinliði ve tatlý disiplinin
karþýlýðýný öncelikle hem kendinizin hem öðren-
cilerinizin keyif alabildiði bir derste size hayran
hayran bakan bakýþlarla yakalar ve "Ben iyi bir
öðretmenim." demenin tadýna vararak alýrsýnýz.

Çocuklarýna maddi ihtiyaçlarýný karþýla-
manýn yanýnda onlarýn ruhlarýna da hitap
edebilen, onlarla oyun oynayabilen, sýkýntýla-
rýný paylaþan ve bu sýkýntýlara çözüm getirebi-
len anne-babalardansanýz özverilerinizin,
emeðinizin tüm karþýlýðýný samimi bir sarýlýþla,
sevgi sözcükleri ile alýrsýnýz.

Eþine zaman ve mekân ayrýmý yapmadan
birçok iþinde yardýmcý olmaya çalýþan, baþarý-
sýzlýklarýnda da, baþarýlarýnda da ona duyduðu-
nuz güveni eksiksiz hissettiren bir eþ rolündey-
seniz, aþkýnýzýn, saygýnýzýn, anlayýþýnýzýn karþýlý-
ðýný en az sizin sunduðunuz güzellikte alýr ve iyi
bir eþ olmanýn keyfini evinizde sürekli tebes-
süm eden, parlayan gözlerle bakan eþinizin, ru-
hunuzu ve yüreðinizi doldurmasýyla alýrsýnýz.

HAK EDÝLENLERE
YAKALANIÞ

Þüphesiz ki, bazý zamanlarda her güzel
davranýþýnýza beklediðiniz davranýþlarý ala-
mazsýnýz. Bu durumda, karþýlaþtýðýnýz davra-
nýþlarý hak etmediðinizi düþünürsünüz. 

Betül Erdoðan
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Ýyiliðinize karþý kötülük, saygýnýza karþý
terbiyesizlik, gösterdiðiniz deðere karþý deðer-
sizlik görürsünüz. 

Böyle durumlarda insanlar kendi kiþilik ya-
pýlarýna uygun olarak davranýþ geliþtirirler. Ba-
zýlarý bu olumsuz davranýþa yine olumsuz dav-
ranýþlarla karþýlýk verir ve karþý tarafýn bu þekil-
de ders alacaðýna ya da ikna olacaðýna kanaat
getirir. Bazýlarý da büyük bir sabýr ve sükûnetle
karþýsýndaki kiþinin bu sessiz duruþtan ders çý-
karmasýný, kendisinden utanmasýný bekler. Ço-
ðu insanýn gösteremeyeceði bu özel davranýþýn
sonucu size inandýrýcý gelmese de çoðu kez he-
deflenen davranýþa ulaþýlmasý ile son bulur.  

Ýþveren-iþçi, ebeveyn-çocuk, karý-koca,
sevgili, arkadaþ, komþu ya da sayamadýðýmýz
pek çok rolden rolünüz ne olursa olsun için-
de art niyet bulunmayan, samimi ve olumlu
davranýþlarýnýzýn pek çoðu göstereceðiniz sa-
býr ve sükûtla, arzu ettiðiniz davranýþlar þek-
linde sizin karþýnýza gelecektir.

Davranýþlarýmýza deðer katabilmek ve ay-
ný deðeri görebilmek dileðiyle… 

RUHUN SÜKUNU
Hayat bedeninizi, ruhunuzu yorduðunda

sizi dinlendirecek ve sakinleþtirecek bir þeyler
ararsýnýz. Bazen kalabalýk ortamlarda eðlene-
rek, bazen yalnýzlýðýn tadýna varmaya çalýþa-
rak bu sýkýntýyý gidermeye çalýþýrsýnýz.

Kimi zaman içinizi anlamýný bilmediðiniz
karamsarlýklar kaplar, hüzünler ve umutsuz-
luklar sarar. Bomboþ, anlamsýz bir þekilde ya-
þadýðýnýzý düþünürsünüz. 

Sonra kendiniz için ihmal ettiðiniz bir ya-
nýnýzý hatýrlarsýnýz; nerede nefeslendiðinizi,
nerede huzura kavuþtuðunuzu, nerede bedeni-
nizin ve ruhunuzun dinlendiðini hatýrlarsýnýz.
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Bu güzellikleri tek yaþayacaðýnýz yerin, yüre-
ðinizin içinde, kendinize ve ruhunuza yakýþ-
týrdýðýnýz sevginin sahibinin yanýnda olduðu-
nu anlarsýnýz.

Yirmi dört saat uyusanýz dinlenemeyece-
ðinizi düþündüðünüz bedeninizin sevgilinin
yanýnda on dakikalýk sevgi dokunuþlarýyla bi-
le dinlendiðinin, ruhunuzun canlandýðýnýn
farkýna varýrsýnýz.

Sohbetiyle keyiflenir, sessizliði ile huzuru
yaþarsýnýz. Onunla olmak ilacýnýz, onunla ne-
feslenmek serinliðinizdir. Onsuzlukta buz gibi
olup üþüyen bedeniniz onunla birlikteyken
ýsýnýr, hayat bulur.

Bedeninizi saran tüm negatiflikleri siler,
baþtan aþaðý pozitif bir enerji ile dolarsýnýz.
'Þýmartmak' kelimesi her ne kadar yaramazlýk
ifade etse de, sevenler arasýnda bu kavram
daha özel bir anlam alýr. Ýnsan, sevdiðine þý-
mararak genelinde olduðundan çok farklý bir
hal alýr;

Özelinizde nazlanýr ve þýmarýrsýnýz.
Kimseyle konuþmadýklarýnýzý bambaþka

bir konuþma üslubuyla anlatýrsýnýz.
Çocuklar gibi oyunlar oynar, þaklabanlýk-

lar yapmanýn keyfini yaþarsýnýz.
Þýmarmak, saygýsýzlýk gibi gelmemelidir; çün-

kü insan sadece sevdiðine þýmarýr, sadece sevdiði-
ni þýmartýr. Böyle güzellikleri yaþarken taraflar
için kusurlar, zaaflar görülmez olur. O ânýn tadý
yaþanýlýr. 

Bu özel ve güzel duyguyu yaþýyorsanýz; 
Yýllar geçse de aþkýnýzýn eskimediðini, hep

canlý olduðunu anlarsýnýz.
Birlikte olamadýðýnýz anlarda ruhlarýnýzýn

birlikteliðiyle avunursunuz.
Sorunlarý, baðlarýnýzý kuvvetlendirici bir

etken görerek aþmayý baþarýrsýnýz.

Betül Erdoðan
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Birbiriniz için yaptýðýnýz iþleri býkmadan,
usanmadan, zevkle yaparsýnýz.

Özelinizde gerçek dünyada yaþamadýkla-
rýnýzdan çok farklý dil kullanýrsýnýz.

Ýsimler yerine güzel sýfatlar içeren anlamlý
kelimeler kullanýrsýnýz.

Ve her zaman varlýðýnýzýn ve birlikteliðini-
zin þükrünü yaþarsýnýz.

Yaþamýnýzda bazý þeylerin eksik olduðu-
nu düþünerek hayatý yeteri kadar anlamlý
bulmuyorsanýz, yüreðinizde yaþamadýðýnýz,
yaþatmadýðýnýz güzellikler olduðunun farký-
na varmalýsýnýz. Su gibi geçip giden yaþamý-
nýzda geç kalmýþlýðýn acýsýný çekmeden o ek-
siklikleri doldurmaya çalýþmalýsýnýz. Yaþam
sevincinizi sevdiðinizle yakalamayý amaçla-
malýsýnýz. Sevginizi bakýþlarýnýzla, gülümse-
menizle, dokunuþlarýnýzla sunmalýsýnýz. Þý-
martýlýp þýmartmalýsýnýz… Deneyin, bu doku-
nuþlar bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirecek!

HAYATIN EN BÜYÜK ENGELÝ 
Hayatta kimin ne kadar yaþayacaðý bilin-

mez, þüphesiz! Süresi ne kadar olursa olsun,
anlamlý yaþamak en güzeli. Hep baþarýlý ve
mutlu kalmak, tüm gönüllerin isteði! Yaþaný-
lan yýllar anlamlý gelmediðinde yürekle beden
arkasýnda kalan yýllara, çocukluklarýna dön-
mek için derin 'ah'lar çekilir.

Kimisi yaptýðý hatalarý tekrarlamamak
için en baþa, çocukluðuna dönmek ister.

Kimisi çocuklar gibi neþeli olduðu ha-
yatýn tadýna tekrar varabilmek için geriye
dönmek ister.

Kimisi de çocuklarýn en güzel özellikle-
rinden biri olan korkusuz, çeliþkilerden uzak
yaþamak için çocukluðuna dönmek ister. 

29

Kalbin Mutluluk Rehberi



Çocuklukta sorunlar daha bir hafiftir, çö-
zümlenmesi daha kolaydýr sanki. Çocukluk-
tan çýkýp da yaþ ilerledikçe, dertler de büyük
gelir insanoðluna. Öyle ki, bazen yaþadýklarý
karþýsýnda kendini güçsüz hisseder. Sorunlarý-
nýn çözümünde hiç yol alamadýðýný, karþýsýn-
daki duvarlarý yýkamadýðýný düþünür. 

Bazen gerçekten gücünün sýnýrýnda sý-
navlara tabidir, bazen de üstesinden kolaylýk-
la geleceði sýnavlara... 

Bedene ve ruha aðýr geleceði düþünülen
zorluklar kolaylýkla aþýlýrken, bazen çok basit
olaylarýn üstesinden gelinemediði görülür. Kiþi
kendisiyle yapmýþ olduðu iç savaþta sorunu gö-
zünde öylesine büyük bir hale getirir ki, sorun
çözülmesi mümkün olmayan bir hal alýr. Soru-
nun aþýlamaz olmasýna kendini þartlandýrýr. 

Öðrenciliðimi hatýrlýyorum da, üniversi-
tede fizikokimya dersini, ikinci alýþýmda ver-
miþtim. Birinci alýþýmda kitabýn yüzüne bile
bakmamýþtým, çünkü herkes bu sýnavý tek se-
ferde kimsenin baþaramayacaðýný; dersin çok
zor, öðretmeninin notunun da çok kýt oldu-
ðunu söylemiþti. Dolayýsýyla, kendimi önce-
den þartlandýrmýþtým baþarýsýz olmaya. Dersi
ikinci kez aldýðýmda, tüm moralimi toplamýþ,
bu sýnavý vermem gerektiðine inanarak masa-
nýn baþýna oturduðumda aslýnda hiç de zor ol-
madýðýný görmüþtüm. 

Ýþte size, sorunlardan önce kendinizi yen-
meniz gerektiðini anlatan bir hikâye:

Bir bilge, bir göletin baþýnda oturmakta-
dýr. Susuzluktan kýrýlan bir köpeðin devamlý
olarak gölete kadar gelip tam su içerken kaç-
masý dikkatini çeker. Köpek susamýþtýr ama
gölete her geliþinde sudaki yansýmasýný görüp
korkar ve suyu içmeden kaçar. Sonunda kö-
pek susuzluða dayanamayýp kendini gölete
atar ve kendi yansýmasýný görmediði için suyu
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içer. O anda bilge þöyle düþünür: "Bir insanýn
istedikleri ile arasýndaki en büyük engel, çoðu
zaman kendi içinde büyüttüðü korkulardýr.
Ýnsan bunlarý aþarsa, isteklerini elde edebilir."

Çevrenize baktýðýnýzda, yanýbaþýnýzda du-
ran konuyla ilgili örneklerin sayýsýný artýrabi-
lirsiniz; 

Baþarýsýz olmaktan korktuðu için iþ dünya-
sýnda atýlým yapamadan yerinde sayanlar,

Sevmeyi ve sevilmeyi tüm kalbiyle istediði
halde acý çekeceði düþüncesinden yüreðini insan-
lara açmayanlar,

Çok gülerse çok aðlayacaðýna inanarak
yaþamýn tadýna varamayanlar,

Monoton giden hayatý için deðiþiklik yapma ce-
saretinde bulunamayarak sürekli yakýnanlar,

Yürek güzelliðinden daha çok beden güzel-
liðinin gerekli olduðunu düþünerek, beðenilmeme
düþüncesi ile ruhlarýnýn güzelliklerini açýða vura-
mayanlar,

Hep baþkalarýnýn motivasyonuna ihtiyaç
duyarak yaþamda ilerleyebileceðini savunanlar,

Hedefledikleri yerlere gelebilmek için gerekli
eðitime sahip olmadýklarýný düþüncesiyle geliþmek
için çaba harcamayarak iç çekenler!

Birçoðu sorunlarýný kendileri büyütmek-
te, onlarý aþýlmaz bir duvar haline getirmekte.
Olaylara çözüm odaklý deðil sorun odaklý
yaklaþarak mevcut durumu daha da güçleþtir-
mekte. Sorunlarýnýzýn omzunuza kocaman bir
yük gibi çökmesini istemiyor ve hedefledikle-
rinize ulaþmayý istiyorsanýz;

Önce kendinizi yenmeyi ve kendinize gü-
venmeyi deneyin.

Geçmiþteki baþarýsýzlýk hikâyelerinizin si-
ze tecrübe kazandýrdýðýna inanýn. 

Sorunlar sizin üzerinize gelmeden siz on-
larýn üzerine gidin. 
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Öncelikle kendinizin güçlü yanlarýný gör-
meye çalýþýn.

Yaþamýnýz için hedeflendiklerinizi sizin
için önem sýrasýna koyun.

Bu hedeflere ulaþmak için kendinize bir
yol haritasý hazýrlayýn.

En önemlisi aldýðýnýz bütün bu kararlarý
tekrar hatýrlamak ve zaman zaman kendi mo-
tivasyonunuzu arttýrmak için not alarak, oku-
yun.

Unutmayýn, her zorluða iki kolaylýk veril-
miþtir. Kalp bile çalýþýrken önce sýkar, sonra
geniþletir.

ZAMAN HIRSIZLARI
Zihnimizin alabildiðine daðýnýk olduðu

günler yaþarken beynimizi ve bedenimizi ge-
reksiz yere meþgul edecek materyallerin sayý-
sý da giderek artýyor. Bazen gereksiz ve yarar-
sýz þekilde uzayan telefon konuþmalarý ya da
çalan bir kapý, tahmin bile edemeyeceðimiz
kadar vaktimizi alýp götürür.

Mutluluðu ve baþarýyý yakalamanýn teme-
lini hiç þüphesiz zamanýn iyi planlanmasý
oluþturur. Yemek yemekten uyumaya, ihtiyaç-
larýmýzý gidermeden sevdiklerimiz için ayýr-
mamýz gereken zamana kadar iyi bir 'zaman
yöneticisi' olunmasý gerekiyor.

Zamana hâkim olmadan kiþinin kendine
ve hayatýna hâkim olmasý mümkün gözükmü-
yor. Emanet ettiðimiz þeylerin yeterince korun-
madýðý, kaybedildiði ya da izinsiz kullanýldýðý
durumlar için gösterdiðimiz hassasiyeti ne ya-
zýk ki zamanýmýz konusunda gösteremiyoruz. 

Bu konuda hassas davranmayarak zamana
sahip çýkmayý bilmeyenler, onu hep baþkalarýna
kaptýracaktýr. Dolayýsýyla, baþkalarýnýn koydu-
ðu zaman sýnýrlamalarýna baðlý kalacaklardýr.
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Bir düþünün, her gün iki saatinizin boþu-
na gitmesi, ayda 60 saatinizin yok olmasý, de-
mektir. Ayda 60 saatte, iki yýl devam ederek
çok rahatlýkla yabancý bir dil öðrenebilir veya
yaklaþýk 300 sayfalýk 144 kitabý bitirebilirsi-
niz.

Çaðýmýzýn her yaþta insaný kendisine esir
eden televizyon da en büyük zaman yiyiciler-
dendir. Açmasý kolay ama kapamasý zor olan
bu alet karþýndakini kendisine baðlarken za-
manýn nasýl akýp gittiðini de unutturur.

Yapýlan istatistiklere göre, ortalama bir
Amerikalý günde yedi saat televizyon izle-
mektedir. Daha kötüsü US News and World
Report, 9-12 yaþlarý arasýndaki çocuklarýn or-
talama 18.000 cinayet görmüþ olacaklarýný
öne sürüyor. 

Ne acýdýr ki, bizim toplumumuzda pek
çok þeyde olduðu gibi televizyon alýþkanlýk-
larýnýn pek çoðunu da bu yabancý ve zararlý
kültürlerden alýyor. 

Çoðu insan televizyon baðýmlýsý olmadýðý-
ný savunur; kim bilir, belki de bazý sigara tir-
yakilerinin savunduðu dudak tiryakiliði gibi
televizyon deðil de 'göz tiryakisi'dirler.

Televizyon yüzünden;

Merakla izlediðiniz dizinin sonunda; "Bu-
gün de hiçbir þey olmadý." diyerek sinirleniyorsa-
nýz,

Bazen filmlerde seyrettikleriniz sizin ruh
saðlýðýnýzý fazlasýyla etkiliyorsa,

Aile bireylerinize ayýrdýðýnýz özel zaman-
lar ve özel diyaloglar azaldýysa,

Planladýðýnýz iþler zamanýnda bitmiyorsa,

Kendinize ayýracak zamanýnýz kalmadýysa,

Kitap okumaya zaman bulamýyorsanýz,

Üretkenliðiniz azaldýysa,
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Arkadaþ veya akraba ziyaretlerinin tek
sohbet konusu televizyonda seyrettikleriniz ol-
muþsa,

Televizyon karþýsýnda yemek yeme kültü-
rünüzden dolayý aldýðýnýz kilolarý kontrol edemi-
yorsanýz,

Israrlarla evin her bölümünde küçük de
olsa televizyon olmasý gerektiðini düþünüyorsa-
nýz, ne yazýk ki siz de bir baðýmlýsýnýz ve en bü-
yük zaman yiyicinin tutsaðýsýnýz. 

Çocuklarýmýz da dâhil olmak üzere, ya-
þamdan zevk almayý ve deneyimlerinizi tam
olarak kullanabilecek þekilde yaþama geçir-
meyi istiyorsak; ruhumuzu, zihnimizi nelerle
besleyip doldurduðumuza özen göstermek zo-
rundayýz.

Merhum Ahmet Kabaklý Hoca'nýn bir
yazýsýndaki zamanýn önemini anlattýðý yazýyla
paylaþalým:

Bankada bir hesap sahibi olduðunu dü-
þün, hesabýna her sabah 86.400 dolar para
yatýrýlýyor; fakat bu paranýn hepsini akþa-
ma kadar harcamak zorundasýn, ertesi gü-
ne transfer edilemez. Paraný kullansan da
kullanmasan da hesap her akþam sýfýrlaný-
yor. Ne yaparsýn? Tabii ki hepsini harcama-
ya çalýþýrsýn; Hepimiz, zaman adlý bu ban-
kanýn müþterileriyiz. Her sabah 86.400 sa-
niyeye sahip oluyoruz; yarýna transfer edi-
lemez, her sabah hesabýmýz dolar, her ak-
þam boþalýr. Geri dönüþ yok, saniyelerini þu
aný yaþayarak harca, en iyisi bunlarla yatý-
rým yap. Mutluluk, saðlýk ve baþarý için…
Zaman kaçýyor. Her gün için en iyisini yap.

Bir senenin deðerini anlamak için sýnýfta
kalmýþ bir öðrenciye sor.

Bir ayýn deðerini anlamak için, 8 aylýk bir
bebek doðuran anneye sor.
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Bir haftanýn deðerini anlamak için, hafta-
lýk dergi çýkaran bir çilekeþe sor.

Bir saatin deðerini anlamak için, kavuþ-
mayý bekleyen sevgililere sor.

Bir dakikanýn deðerini anlamak için, tre-
ni kaçýran yolcuya sor.

Bir saniyenin deðerini anlamak için, bir
kazayý önleyemeyen sürücüye sor.

Bir saniyenin yüzde birinin deðerini anla-
mak için olimpiyatlarda gümüþ madalya kaza-
nan koþucuya sor.

Her anýný deðerlendir, her dakikaný çok
özel biriyle paylaþ. Zamanýna ortak edebilece-
ðin kadar özel biriyle!

Unutma! Zaman hiç kimse için durmaz.
Geçmiþ zaman tarihtir. Gelecek zaman sýrlar,
meçhullerle dolu.

Sadece þu an sana verilen gerçek bir ar-
maðandýr.

Zamanýnýzý gerçek güzelliklerle anlamlan-
dýrmanýz dileðiyle...

ANLAM KAZANMIÞ
HAYATLARA UZANMAK

Ne çok þeye bakarýz, görmeden,
Ne çok þeyi görürüz, kýymet vermeden,
Ne kadar az þeyin kýymetini biliriz, kay-

betmeden!
Baktýðýný görebilmek, gördüðü güzellikle-

ri fark ederek deðerini bilmek ve bu deðerle-
re þükredebilmek, insanýn kendini mutlu et-
me yolunda sahip olduðu en güzel meziyetler-
dendir. Baktýðý yerdeki, yaþadýðý olaylardaki
güzel ve olumlu yanlarý görebilmekle artar
mutluluðun kalitesi! 

Ýnsanýn kendisi çeker mutluluðu ya da
mutsuzluðu; bir mýknatýs, bir sünger gibi. Gü-
zellikleri görmeyi bilenler, mutluluklarý;
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olumsuzluklarý görmeyi bilenler ise mutsuzlu-
ðu yakýþtýrýrlar bir elbise gibi kendilerine. 

Mutluluk elbisesini giyenler; tebessümle-
riyle, sevinçleriyle, aldýklarý huzurla süsleye-
rek tamamlarlar güzelliklerini. Mutsuzluk el-
bisesini giyenler ise hüzünleriyle, kaprisleriyle
çirkinleþtirirler, ruhlarýna giydirdiklerini.

Bazen çözülmesi çok zor bir matematik
problemi gibi çetin gelir, kiþinin kendisini
mutlu etmesi! Oysa anlayýþ, hoþgörü ve güzel
düþünmeyi becerebilmek bu problemin çözü-
münü oluþturacak noktalardan en önemlileri.

Ýnsanlar çoðu zaman aðýzlarýndan düþün-
meden çýkardýklarý sözlerin, kontrol edeme-
dikleri davranýþlarýn esiri olurlar. Olaylara ya
da kiþilere anlayýþ çerçevesinden bakýp hoþ-
görülü bir tutum sergilediklerinde, güzel gö-
rüp güzel düþünmeyi alýþkanlýk haline getir-
diklerinde, öncelikle kendilerine iyilik yapar-
lar, çünkü 'davranýþlar, davranýþlarý doðurur'
sözünden hareketle, sergileyecekleri davra-
nýþlar onlara mutluluk ya da mutsuzluk ola-
rak geri dönecektir.

Dünyasal birçok deðere sahip olunduðun-
da mutluluk için yeterli olunacaðý sanýlýr. Oy-
sa, birçok insan mal, mülk, para gibi fani de-
ðere sahip olduklarý halde ruhlarýnda huzu-
run, yüreklerinde sevincin eksikliðini yaþar-
lar. Bu mutsuzluklar kimi zaman doyumsuz-
luktan, kimi zaman elindeki deðerlere þükret-
meyi bilmemekten kaynaklanýr. Bunun için-
dir ki, aldýklarý sevinç ve huzur, mum ýþýðý ka-
dar zayýf ve kýsa sürelidir.

Sahip olduðu aklý ve yüreði davranýþlarý
ile güzelleþtirenler piþirdikleri 'mutluluk ye-
meði'nin tadýný sabýrlarý, cesaretleri ve þükür-
leri ile doyumsuz kýlarlar. 

Birçok insan sabretmeyi bilmediði için
mutluluðun anahtarýný kaybetmiþtir. Bazýlarý da
mutluluðun anahtarý elinde olduðu halde cesa-
retsizliðinden o kapýyý açmayý becerememiþtir.
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Mutluluk kapýsýný açmayý becerdiði halde
þükretmeyi bilmeyenler de elde ettiklerini
çok çabuk deðersizleþtirip kaybetmiþtir. 

Bir düþünün; insanlar her sabah deðil de
senede bir kez doðan bir güneþe sahip olsalar-
dý, o günün doðuþunu görmek için kim bilir
ne kadar para ve zaman harcarlardý. Oysa gü-
neþ her gün bizim için hiçbir karþýlýk bekle-
meden doðuyor ve bizler bu güzelliðin, bu ni-
metin deðerini sahip olduðumuz pek çok þey
gibi görmezden gelerek yaþýyoruz. 

Kýsacasý mutlu olmak için çok þeyimiz var.
Sadece baktýðýmýz noktada bu deðerleri gör-
memiz gerekiyor. Deðerlerin farkýna varabil-
mek, mutlu olabilmek için yapýlabilecek bir-
kaç tavsiyemiz var:

Her yeni güne yüzünüzde kocaman bir
tebessümle baþlayýn.

Sahip olduðunuz beden ve ruhun sað-
lýklý olmasýnýn þükrünü yaþayýn.

Gün boyunca size tebessüm eden in-
sanlarýn farkýna varýn.

Gülümseyenler olmasa bile siz o güzel
tebessümünüzle onlarý þaþýrtýn.

Ýnsanlarýn çirkin ya da lüzumsuz davra-
nýþlarýna karþýlýk vermek yerine, onlarýn
verebileceði olumsuzluklardan uzak durun.

Güzel bakmanýn temelinin baðýþlamak
olduðunu unutmayýn.

Sahip olmadýklarýnýza yakýnmak yerine,
sahip olduklarýnýzla mutlu olmaya çalýþýn.

Sevginizi ve saygýnýzý karþýlýk bekleme-
den sunun.

Ve gününüzü yaþadýðýnýz ya da yaþamayý
umduðunuz güzellikleri hayal ederek noktalayýn.

Baktýðýný görerek anlamlandýrmayý ba-
þardýðýnýz, kendinize ve çevrenize mutluluk
ýþýklarý yayabildiðiniz günler yaþamanýz
kendinize yapacaðýnýz en büyük yatýrým
olacaktýr.
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ÝÇÝMÝZDEKÝ TÝTREYÝÞLER
Üzerinde yaþadýðýmýz dünya sonsuz ni-

metler barýndýrýr bizim için. Dünyanýn içinde
akýp giden düzeni hayranlýkla seyreder ve ço-
ðu zaman bu düzenin hep ayný þekilde seyre-
deceðini düþünerek hayatýmýza gerekli deðeri
ve özeni göstermeyiz. 

Hiç umulmadýk anda gelir doðal afetler
ölümün sessiz geliþi gibi… Birden bire allak
bullak olur hayatýmýz. Sað kalma þansýna sa-
hip olanlarýn pek çoðunda ise maddi kayýpla-
rýn yaný sýra hep "keþkeler" yaþanýr.

Hep küçücük þeyleri dert ediniriz, küçü-
cük þeyler için hem kendimizi hem sevdikle-
rimizi üzeriz. Sevdiklerimizin hep yanýmýzda
olacaðýný, ne zaman ihtiyaç duysak bize koþa-
caklarýný düþünerek yaparýz, en büyük hatayý.
Öyle büyür ki içimizde 'kaybetmeme korku-
su', yaþamýn tüm hýncýný çýkarmaya kalkarýz,
onlardan.

Sonra büyük bir þoklama yaþarýz, bir afet-
le, bir ölümle ya da ölümü hissettiren haber-
lerle. Büyük þükürlere sarýlýrýz, henüz yaný-
mýzda olanlara, henüz yitirmediklerimize.

Bir an için sýmsýký sarýlýrýz onlara, onlarla
birlikte tüm deðer yargýlarýmýza.

Bambaþka olur hayata bakýþýmýz bile! Do-
ðan güneþe, uçan kuþa, açan çiçeðe bir baþka
gözle bakar bir baþka huzurla doldururuz içimi-
zi. Kararlar alýrýz, bundan sonra kalan hayatýmý-
zý daha anlamlý ve deðerli kýlabilmek adýna…

Yeterli zamaný ayýramadýðýmýzý düþündü-
ðümüz ailemizle olan iliþkilerimizi gözden ge-
çirir, onlara daha fazla zaman ayýrmaya karar
veririz. Hatta uzunca bir süre bu kararlýlýðýmý-
zý nasýl uygulamaya koyduðumuzu kendimize
ispat etme yoluna gireriz.

Bitmek bilmeyen iþ mücadelesinde, kari-
yer kazanma, mal-mülk edinme derken bir
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anda hayatýn ne kadar boþ olduðuna karar ve-
rip asýl deðerlerin farkýna varýrýz. Kýrdýðýmýz
dostlarýmýzdan özür dilemeye, kýrýldýklarýmýzý
affetmeye yönelik sevgi dolu bir dünya arayý-
þýna giriveririz. 

Manevi deðerlerimizi ne kadar boþladýðý-
mýzý düþünüp gerekeni yapmak için kararlar
alma yoluna gireriz. Bizlere bu gelip geçici ha-
yatta baðlandýðýmýz yanlýþ deðerleri biraz da
olsa hatýrlatabilecek zengin ve maðrur bir
kralýn hikâyesini paylaþmak isterim:

Bir gün sokaklarý son derece güzel atýnýn
üzerinde, hiç aldýrýþsýz arþýnlarken, kralýn önüne
baþýnda kavuðu ile bir derviþ çýkar. Kral hiddetle
kýlýcýný çeker, yoluna çýkmaya kimin cesaret ede-
bildiðine þaþýrmýþtýr.

"Sen kim oluyorsun da benim yolumu kesiy-
orsun?" diye baðýrýr. Derviþ yavaþça baþýný kal-
dýrýr ve kral, böylece kýlýcý hala elinde, ölümün
yüzünü görür. Aslýnda, yolunu kesen kiþi derviþ
deðil, kralýn ruhunu almaya gelen ölüm meleði
Azrail'dir.

Gelenin kim olduðunu anlayan kral, "N'olur
birkaç dakika olsun zaman ver de, bazý iþlerimi
tamamlayayým." diye yalvarýr.

Melek tek bir kelime konuþmadan kralýn yü-
züne bakar ve baþýný hayýr manasýnda yavaþça
kaldýrýr. Artýk kral için vade dolmuþtur. Krala
yer yüzünde bir baþka nefes verilmez.

Birçoðumuz kral gibi yaþýyor, kendimizi bu
dünyada kalýcý sanýyoruz. Emellerimize ulaþ-
manýn verdiði hýrsla, telaþla, kazandýðýmýz her
kuruþun bize daha çok þey kazandýracaðýný
düþünerek yaþýyoruz. 

Ruhumuzu ve bedenimizi dinlendirmeyi
ya ihmal ediyoruz, ya da yanlýþ uygulamalarla
dinlendiriyoruz. 

Hiç bitmeyecekmiþ, hep sürecekmiþ sana-
rak tükettiðimiz þu kýsa günlerimizde gerçek
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deðerlerimizi yitirmeden; sevginin, saygýnýn,
hoþgörünün anlamýný yaþayarak ve yaþatarak
bir ömür sürmenin, bedeni ve ruhu dinlendi-
ren en etkili unsur olacaðýný geç fark ediyoruz.

Muhakkak ki insanlar yaþadýklarý sýkýntý-
lar ile olgunlaþacak, hayata daha sýký ve daha
anlamlý sarýlacaklardýr. Asýl olan, yerkabuðu-
nun o küçücük sarsýntýlarýnda bile deðiþen
kalp atýþlarýmýzýn, kendimize çeki düzen vere-
bilmek için oluþturacaðýmýz iç depremlerde
de atýþ hýzýnýn deðiþmesidir.

Sevdiklerinizin, sizin için asýl deðerli ol-
masý gerekenlerin ve en önemlisi de kendini-
ze verdiðiniz deðerin anlamlý þekilde yaþatýldý-
ðý güzel günler geçirmek sizin elinizde!

CENNETÝN ÖZLEMÝYLE
BELÝREN YAÞAM YOLCULUÐU
Aile, insanýn küçük dünyasýdýr. Bu dünya

içinde yaþananlarla insanýn hayatý ya cenne-
te, ya da cehenneme dönüþebilir. Aile içinde
iç huzurun saðlanabilmesi için, her fert ken-
dine düþen sorumluluklarýn farkýnda ve bu
sorumluluklarý en iyi biçimde yerine getirme
çabasý içinde olmalýdýr. 

Kendi sorumluluklarýný yerine getirmeyen
bir aile bireyi, diðer bireylerin sorumluluklarý-
ný yerine getirmekteki hata ve kusurlarýný
uyarma hakkýný da kaybetmiþ olur.

Þiddetten kaçýnýn
Giderek deðiþip geliþtiðini düþündüðümüz

yaþantýmýz içinde, þiddet görüntülerinin ve
haberlerinin sayýsý giderek artýyor. Þiddetin
büyük bir kýsmý da ne yazýk ki aile içinde ya-
þanýyor. Ýnsanlarýn öðrenim düzeyinin yüksel-
mesi de aile içinde uygulanan þiddeti tama-
men yok edemiyor; saygý sýnýrlarýnýn aþýlma-
sýyla, karþýlýklý sarf edilen rencide edici, küçük
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düþürücü sözlerle aile içi þiddetin bir baþka bo-
yutu yaþanýyor. Dolayýsýyla þiddet, ailenin ru-
hu olan sevgi ve saygýyý temelden sarsýyor.

Ýç dünyamýzý cennete çevirmenin ilk un-
suru eþlerin birbirine anlayýþ, hoþgörü ve say-
gý çerçevesi içinde davranmasýdýr. 

Böylesi güzel davranýþlarýn sergilendi-
ði ailelerde de zaten sözlü ya da bedensel
þiddet görüntülerinin yaþanmasý mümkün
olmayacaktýr.

Herkes ideal bir eþ ister
Ev iþlerinde eþlerin birbirine yardýmcý ol-

masý sadece görev paylaþýmý olarak deðil, bu
davranýþlarýn karþý tarafa verilen deðer ve
önemin belirtisi olarak da gösterilmelidir. Ki-
mi zaman yemek sofrasýnda eksik olan küçük
bir þeyin eþten istenmesi yerine kendisinin al-
masý bile güzel bir jest olacak, aradaki sami-
miyetin güzelliðini ortaya koyacaktýr. 

Muhakkak ki herkes ideal bir eþe sahip
olmak ister. Erkek, eþinin her konuda en iyi-
sini yapmaya çalýþan bir kadýn olmasýný ister-
ken ayný zamanda güneþ gibi þefkatiyle kendi-
sini ýsýtmasýný arzu eder. Kadýn da kocasýnýn
tam güvenilir, güçlü bir kiþilik sahibi, her tür-
lü ihtiyaçlarýný temin edebilecek bir insan ol-
masýný arzu eder.

Her iki taraf da kendi beklentilerine
ulaþma yolunda karþý tarafýn isteklerine ka-
yýtsýz kalmamalýdýr. "Davranýþlar davranýþ-
larý doðurur." prensibiyle isteklere ve bek-
lentilere karþý tavýr oluþturmalýdýr.

Tecrübeler sonucu oluþmuþ, kiþisel geliþimci-
lerin ve aile psikologlarýnýn tespitlerini ve genel
davranýþ prensiplerini hatýrlayarak küçük dün-
yamýzý cennete çevirmenin yollarýný bulalým:

Dýþ dünyanýzda yaþadýðýnýz huzursuzlukla-
rýn nedeni eþiniz deðildir, bu nedenle dýþ dün-
yaya duyduðunuz öfkeyi eþinizden çýkarmayýn.
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Dýþ dünyanýzýn verdiði beden ve zihinsel
yorgunluðu, eþinizle huzura ve sakinliðe dö-
nüþtürün.

Eþinize sevdiðinizi söylemek için özel bir
zamaný ve mekâný beklemeyin, bunu her fýr-
satta dile getirin.

Sevdiðinizi ve verdiðiniz deðeri sadece
sözle deðil, davranýþlarýnýzla da gösterin.

Hayata olumsuz gözlerle bakarken, eþini-
zin size çizmeye çalýþtýðý mutluluk resmini gö-
rüp mutlu olmaya çalýþýn.

Her türlü þiddetin aile içi sevgiyi ve saygý-
yý temelden sarstýðýný unutmayýn.

Ev iþlerinde eþinize yardýmcý olun ve bu-
nu yapmaktan duyduðunuz mutluluðu da eþi-
nize yansýtýn.

Kýsa süreli ayrýlýklar iliþkileri güzelleþtire-
bilir; ancak bu süreyi asla uzatmayýn.

Küçük ve büyük her kusurda incitici ve
kýrýcý tenkitten titizlikle sakýnýn.

Yaþanan tartýþmalarý çýktýðý noktada tutma-
ya çalýþýn, geçmiþte yaþanan olumsuz durumlar-
la tartýþmanýn alevlenmesine fýrsat tanýmayýn.

Aile içi tartýþmalarda yaralayýcý sözler
söylemekten kaçýnýn. Unutmayýn ki, 'Kýlýç
yarasý geçer, dil yarasý geçmez.' 

Çocuðunuz, aile büyükleriniz ya da arka-
daþlarýnýz, yanýnýzda kim olursa olsun, eþiniz-
le tartýþmaktan kaçýnýn. Sorunlarýnýzý tek ba-
þýnýza kaldýðýnýzda tartýþýn.

Aile içi problemlerinizi akraba, komþu ya
da arkadaþlarýnýza mümkün olduðu kadar aç-
maktan kaçýnýp sorunlarýnýzý kendi içinizde
çözümlemeye çalýþýn.

Yersiz kuþku ve kýskançlýktan kaçýnýn, dü-
þündüklerinizin gerçekle iliþkili olup olmadý-
ðýný anlamadan karþý tarafý kýrýcý davranýþlar-
da bulunmayýn.

Mutlu bir beraberlik için karþý tarafýn huy ve
davranýþlarýný iyice öðrenmeye ve anlamaya çalýþýn.
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Hiçbir anlaþmazlýðýn uzun süreli olmasýna
izin vermeyin.

Eþinizin geçmiþ iliþkilerinin, deneyimleri-
nin, hatýralarýnýn söz edilmesine, bu tarz ko-
nularýn sohbet konusu olarak bile kullanma-
sýna izin vermeyin.

Eþinize güven duyun ve duyduðunuz gü-
veni hissettirin.

Aþýrý idealist olmaktan kaçýnýn, doðal ya-
þayýn ve karþý tarafýn dört dörtlük olmasýný
beklemeden kusurlarýný kabul ederek yaþayýn.

Hatalarýný ya da kusurlarýný düzeltmesi
için sabýrlý ve hoþgörülü olun, eþinize bunlar
için zaman tanýyýn.

Kendiniz için istediðiniz güzel þeyleri eþi-
niz için de isteyin, kendinizi düþündüðünüz
kadar onu da düþünün.

Almak kadar vermeyi de bilin. Sürekli
verdiðinizden daha fazlasýný almaya, ya da
vermeden almaya çalýþmayýn; bencil ve
egoist olmayýn. 

Hayatýnýzda eksik olan maddi ya da ma-
nevi deðerler için eþinizi suçlamayýn, konuya
daha insaflýca bakmaya çalýþýn.

Yalnýz bugünü yaþayýn; ne geçmiþin üzün-
tülerini yaþayýn, ne de gelecek için kaygýlarda
bulunun.

Evlilik hayatýnda pek çok kararýn eþlerin
ikisini de ilgilendirdiðini ve bu konularla ilgi-
li karþýlýklý istiþare yapýlmasý gerektiðini unut-
mayýn. Aksi durumda taraflardan biri kendi-
ni deðersiz hissedecektir.

Evin bir köþesine çekilip tek baþýna otur-
mayý adet haline getirmeyin, mümkün olduðu
kadar eþinizle ilgilenin.

Eþinizin sevdiði arkadaþlarý ya da akraba-
larý geldiðinde hoþlanmayacaðý tutumlar ser-
gilemeyin, onlarý aðýrlamada örnek bir tutum
sergileyin.

"Sürekli görüþ ayrýlýðý, zamanla gönül ayrý-
lýðýný da doðurur." gerçeðine kayýtsýz kalmayýn.
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Her zaman kendi haklýlýðýnýzý kanýtlama
çabasýnda olmayýn.

Birbirinize ayýracaðýnýz zamaný sizden ça-
labilecek televizyon ve bilgisayar gibi tekno-
lojik aletleri yerinde ve kararý kadar kullanýn.  

Aile hayatýnda baþarý ve mutluluðun temel
þartý, sevgi ve saygý olmakla birlikte yukarýda
sayýlan pek çok nitelik, iliþkilerin kalitesinin
artmasýnda etkili olacaktýr. Yürekteki güzellik-
lerin sözde kalmayýp davranýþa dönüþtüðü her
evlikte küçük dünyalar cennet olacaktýr.

MUTLULUK GRAFÝÐÝ
Kadýn-erkek iliþkilerinde mutlu ya da

mutsuz olunan durumlarýn bir grafiðini çiz-
meye kalksak, þüphesiz ki uzun süre sabit gi-
den bir çizgi elde edemezdik. Mutluluða en-
deksli grafiði çizdiðimizde kimi zaman yükse-
liþe, kimi zaman düþüþe geçtiðini görürdük.
Doðrusu bu ya sürekli sabit giden bir grafikte
de yaþadýðýmýz güzel anlarýn kýymetini çok iyi
anlayamayabilirdik. 

Ýliþkilerin ilk baþlarýnda yükselen mutlu-
luk grafiðinin evlilikle ya sabitlendiði ya da
düþüþe geçtiði düþünülür genelde! Baþlangýç-
ta her iki tarafta birbirini mutlu etmenin ara-
yýþý içindedir. Ýlerleyen zamanlarda bu arayý-
þýn yerini 'hayat telaþý' ya da 'kaybetmeme
korkusu' almýþ oluyor ki mutlu etmek için faz-
la çaba harcanmadýðý gözlemleniyor. 

Aslýnda fark edilmeyen, diðer bir deðiþle
iletiþimde atlanan konu, her iki tarafýnda iliþ-
kileri ile ilgili beklentileridir. Çoðu zaman
çiftler birbirlerinin beklentilerini anlayamaz-
lar ya da yanlýþ algýlarlar.

Timsahla filin dillere destan aþkýný hikâ-
yeleþtirmiþler… 

Ýki sevgili evlendikten sonra, birbir-
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leriyle kendileri için 'en deðerli' olaný
verme yarýþýna girerler. Timsah gölden
en güzel balýklarý çýkarýp sevgilisi file ik-
ram eder. Fil de pek sevdiði yeþil yaprak-
larýn en tazelerinden çýrpýp sevgilisinin
önüne atar. Fakat sonuç hüsrandýr. Ot-
çul olan fil için balýklar, etçil olan tim-
sah içinde tazecik yapraklar hiç de de-
ðerli deðildir. Çift sonunda anlar ki, her-
kesin kendisi için 'en deðerli' olaný ver-
mesi iyi niyetli ancak teknik olarak yan-
lýþ bir davranýþtýr; hem iyi niyetli hem de
teknik olarak doðru davranýþ eþi için 'en
deðerli' olaný vermektir. 

Sonuçta fil ve timsah mutlu olurlar; çün-
kü eþini mutlu eden þeylerin neler olduðunu
anlamak için ikisi de düþünmeye zaman ayýr-
mýþlardýr. 

Günümüz iliþkilerinde de böyle deðil mi;
bazý eþler, saðladýðý lüks yaþantýyla eþine deðer
verebildiðini, mutlu edebildiðini düþünürken
onun iç dünyasýndan çok uzakta yaþar. Oysa
ihtiyaç duyulan biraz ilgi, biraz þefkat, biraz
sevgi dolu dokunuþlardýr. 

Bazen iyi insan olmak da iyi iliþkiler kurmak
için yeterli deðildir. Öyle olmasaydý kötü gi-
den iliþkilerdeki tek suç kötü kiþilikler olurdu. 
Kötü olan siz deðilsiniz, kötü olan iliþkinizdir. 
Kötü olan, iliþkinizde kötü giden yanlarý bul-
mak için zaman ayýrmamanýzdýr.
Kötü olan 'benim elimden gelen bu' diyerek
mücadele vermemenizdir. 
Birbirinizi sevdiðiniz an; bakmakla, ilgi-

lenmekle sorumlu olduðunuz bir bebek getir-
miþsinizdir dünyaya; 'Bu bebek sizin iliþkiniz.'

Ona konuþmayý, yürümeyi öðretecek iki-
nizsiniz. Siz elinden tutarak yürümeye alýþtý-
racaksýnýz. Siz konuþarak konuþmasýný saðla-
yacaksýnýz. Ne kadar zaman ayýrsanýz o kadar
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güzel konuþacak ve o kadar güzel yürüyecek,
bu bebek! 

Bebeðiniz sizin piþirdiðiniz aþk yemeðiyle
beslenecek, büyüyüp serpilecek! Bu yemeðe
katýlan tat da piþirilen ocak da sizsiniz.

Kimse dünyaya getirdiði bebeðini, kaybet-
mek þöyle dursun zarar görmesini bile asla is-
temez. O zaman iliþkileri ayakta tutabilmek,
güzelleþtirebilmek adýna;

Biraz daha özenle ayrýlmýþ zamanlar yara-
týn, biraz daha yürekten gelen sesleri duy-
mak için çaba harcayýn. 
Birbirinizle ilgilenin, özleyin, konuþun, fikir-
lerinizi ve sorunlarýnýzý paylaþýn, büyüyüp
çýð haline gelmeden oturup tartýþýn.
Kýsacasý iliþkiniz için gayret gösterin, yoru-
lun, mücadele verin.
Yüreðinizi sevdiðinizin yüreðine baðlayarak
birbirinizi sýmsýký tutun.
Unutmayýn mutluluk grafiðini çizen ka-

lem sizin elinizde!

ANLAMLI YAÞAMIN
ARAYIÞINDA ÝNSAN DURUÞU
Ömrümüzü çeþitli zaman dilimlerine dök-

müþüz. Yirmi dört saatlik, bir aylýk, derken bir
yýllýk zaman dilimleri yaþadýklarýmýzla farklýlýk
kazanmýþ; ya bir an evvel bitmesi ya da hiç bit-
memesi arzulanmýþ. Mutlulukla geçirilen anlara
doyulmazken, mutsuzluklarla dolu anlar hiç bit-
meyecek kadar aðýr gelecek þekilde yaþanmýþ!

Aðlamanýn gülmeyle, hüzünlerin sevinçle
barýþýk olduðu yaþam süreçlerinin her bitiþi
her kiþi için farklý anlamlar barýndýrmýþ. Üç
yüz altmýþ beþ günlük zaman dilimlerinin biti-
þi bazý insanlar için 'yýlbaþý eðlencesi' adý al-
týnda sofraya konulan özel ve güzel yiyecek-
lerden çok da öteye gitmeyi baþaramamýþ.
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Marketler, alýþveriþ merkezleri bu düþüncede-
ki insanlarla dolup taþmýþ.

Öyle gariptir ki zengin-fakir fark etmeden
o gece için kafalardaki ortak kaygý, "Baþka ne
yemek yapýlmalý? Sofralar hangi mezeyle,
hangi içecekle ya da hangi tatlý ile zenginleþ-
tirilmeli?" sorularý olmuþ.

Bu gecenin hatýrýna bütün bir sene hatýr-
lanýlmayanlar hatýrlanýr aranýr olmuþ. Evler,
eðlence merkezleri, bedenleri eðlendiren an-
lar yaþatarak ruhlara anlýk mutluluklar kat-
mayý baþarmýþ. Kim bilir, belki de bütün bir
sene süren huzursuzluklar tek geceyle unutul-
maya çalýþýlmýþ.

Gecenin sona ermesinin ardýndan kendi-
ne gelen bedenler, ruhlar, yürekler yine ayný
duygularla, hayata yükledikleri ayný anlam-
larla yeni bir seneye yine ayný bilinçle baþla-
yacaklar.

Bir ara 'kafalara geçirilen yaþam'la ilgili
bazý sorular belirecek, alýnamayan evler, ara-
balar ya da eþyalar için bir iç geçirilecek ya da
tam tersi, bunlarý elde edebilmenin gururu
tekrar yaþanacak.

Bir yýlýn bitmesini ya da bitmemesini ar-
zulayan insanlarýn kim bilir kaçý bir yýl içeri-
sinde hayatlarýna kattýklarý deðerlerle ilgili
kendilerinde sorgulama yaþayacak! 

Ben kendi adýma cevabýný bulmam gere-
ken sorularý düþündüm:

-Hayatýma bu yýl ne kadar deðer katabildim? 

-Ne kadar hayata geçiriliþ amacýma uygun
yaþayabildim?

-Ruhumu ve bedenimi saðlýklý kýlabilmek
için yaptýðým þeyler ne kadar doðruydu? Ve
bunu ne kadar baþarabildim?

-Kaç gönlü hoþnut ettim? Kaç gönlü kýrýp
yaraladým?
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-Sabahýn o güzel ýþýklarýný kaç defa þükür-
le karþýladým?

-Geride piþmanlýk duyduðum kaç olay býraktým?
-Keþke'siz yaþadýðým anlarým ne kadar?
-Maddiyatýmýn deðil, maneviyatýmýn pe-

þinde ne kadar koþabildim?
-Aileme ekmek parasý kazanmak için ko-

þuþturup dururken onlara yeterli zaman ayýra-
bildim mi?

-Yaþadýklarýma olumlu bakmayý baþarabil-
dim mi?

-Daha mutlu olabilmek adýna neler yap-
maya çalýþtým?

-Bu yalan dünyanýn koþuþturmacasýndan
"aþkýmý ve sevgimi" ne kadar koruyabildim?

-Kendime, kendimi dinlemeye ne kadar
zaman ayýrabildim?

Ardý ardýna sýralanan bu sorularýmýn ceva-
býný aldýkça þunu bir kez daha anladým ki; bu
yürek, bu beyin yürek zenginliðini, anlayýþ ve
hoþgörü zenginliðini, saygýnýnýn, aþkýn, sevginin
dolu dolu yaþandýðý nitelikli bir yaþamla mutlu
oluyor. Ancak böyle 'sevgi kupasý' doluyor. 

Yaþamýnýzý nitelikli kýlan, anlamlandýran
güzel insanlarla daha güzel yarýnlarda da bir-
likte olabilmek, yaþamýnýzýn anlamýný bulma-
nýzý saðlayan yüreklerinizi ve ruhunuzu aydýn-
latan insanlarla uzun bir ömür geçirmeniz an-
lam uðraþýnýz olacak!

KÝMLÝK HEZEYANI
Gelenek ve göreneklerimiz, aile yaþantý-

mýz, 'modernleþme' adý altýnda gittikçe deðiþi-
yor, bizlere ait özellikleri taþýmaktan uzaklaþý-
yor. Bir grup insan bu deðiþimin gereklilik ol-
duðunu savunurken, batýnýn hangi güzellikle-
rini alarak modernleþmemiz gerektiðinin far-
kýnda davranýþlar göstermekten uzak duruyor.
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Bir zamanlar alýþveriþ mekânlarýnýn isim-
lerinin ana dilimiz dýþýndaki isimleri almasý
modernleþme adýný almýþken, þimdilerde gi-
yim tarzýmýzdan dinlendiðimiz müziðe, en
önemlisi de aile yapýmýzdaki deðiþimlere mo-
dernleþmenin gerekliliði olarak gösteriliyor.

Oysa batý kültürünü inceleyen pek çok
bilim adamý bu toplumlarda boþanma olayla-
rýnýn, intihar vakalarýnýn, uyuþturucu kulla-
nýmlarýnýn ve pek çok ahlaksýz davranýþlarýn
bu toplumlarda göründüðünü açýklamasýna
raðmen hala bu toplumlarýn kötü yanlarýna
özenmemiz çok ilginç ve ilginç olduðu kadar
da acý görünüyor.

Toplumumuzun aile yapýsýna bakýldý-
ðýnda, birbirinden gittikçe uzaklaþan eþler,
ailesine karþý sorumluluk duymayan, onlar-
la iletiþim kuramayan çocuklar görülüyor.
Ailesinden ayrýlarak tek baþýna yaþamaya
özenen gençlerimizin sayýsý gittikçe artýyor.
Anne-babalarýn pek çoðu çocuklarý ile ile-
tiþim kuramamaktan yakýnýyor.

Çocuklar ise anne-babalarýnýn sürekli ça-
lýþtýklarýndan, çalýþmadýklarý zamanlarda da
kendilerine yeterince zaman ayrýlmadýðýndan
þikâyetçi. Ayrýlan zamanlarýn pek çoðu da ne
yazýk ki anlamlý þekilde deðerlendirilemiyor.
Acý olan asýl nokta, insanlarýn artýk bu duru-
ma alýþmýþ olmasý ve bu durumdan þikâyetçi
olmamasý. Aile yapýmýzla birlikte, kültürel
deðerlerimizin bozulduðunu fark eden bazý
kesimler de ne yazýk ki bu sorunlarý çözmede
gücünün yetmeyeceðini düþünüyor.

Oysa her birey kendi aile yapýsýna gösterdi-
ði özenle, önce kendini deðiþtirmeye çalýþmakla,
o beðenmediði dünyasýný düzeltecek, güzelleþ-
tirmeye baþlayacak. Kendisini deðiþtirmesinin
gereðini fark etmiþ kiþi bunu uygulamaya döktü-
ðü an baþarmamasý için hiçbir sebep yoktur. Ka-
rarlýlýk ile kiþinin kafasýndaki bulanýklýklar gider,
sisler daðýlýr, perde kalkar ve deðiþim sahneye
konur. Þu hikâye ne kadar açýklayýcý:
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Adam aðýr aðýr yataðýndan doðrularak eli-
ni yüzünü bir güzel yýkadý. Eþinin ve çocuðu-
nun da hazýr bulunduðu kahvaltý sofrasýna
oturdu. Günlerden pazardý. Bir güzel dinlen-
mek istiyordu adam. Kahvaltýdan sonra kol-
tuðuna çekildi, uzandý, sabah gelen gazetesini
okumaya baþladý. Tam bu sýrada oðlu yanýna
geldi; "Baba parka gitmeyecek miyiz?" diye
sordu. Baba, oðlundan nasýl kurtulacaðýný dü-
þündü ve aklýna gazetenin o gün verdiði pro-
mosyon harita geldi. Harita yap-boz oyunuy-
du. "Al oðlum bu haritayý! Düzelt, bana getir,
o zaman seni parka götüreceðim." dedi. Son-
ra düþündü baba, "Bu haritayý akþama kadar
düzeltemez, ben de iyice dinlenirim." 

Fakat on dakika sonra çocuk babasýna ba-
ðýrdý, "Babacýðým, babacýðým bak haritayý dü-
zelttim. Artýk parka gidebiliriz."

"Nee!" dedi babasý, "Ama nasýl olur?"
"Çok kolay oldu baba." dedi çocuk, "Bana

verdiðin haritanýn arkasýnda bir insan vardý.
Onu düzelttim, dünya kendiliðinden düzeldi." 

Dünyadaki yaþayýþýnýzý beðenmiyorsanýz,
yanlýþ giden bir þeyler olduðuna inanýyorsa-
nýz, deðiþime önce kendinizle baþlamalýsýnýz.
Yaþayýþýnýz size gayet normal geliyor, her þey
mükemmel gözüküyorsa o zaman kendinize
çeki düzen vermenize gerek yok! Ama saný-
rým, her insanýn dünyasýnda deðiþmesini um-
duðu küçük de olsa bazý aksaklýklar vardýr… 

Kendimizi yeniden görmek ve tanýmla-
mak hayat yolculuðumuzu ferah kýlacaktýr.

ÝÇ DÜNYA DEKORASYONU
Ýnsana bir dað altýn verseler, karþýdaki da-

ða da göz dikermiþ… Ne gariptir ki, insanoð-
lu kendine verilen nefesin ne kadar olduðunu
bilmeden nefes alabildiði her gün boyunca
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durmadan bir þeyler ister. Elde edilenlerin ye-
rini hep bir yenisi alýr. 

Ýsteklerin pek çoðunu giyim kuþamdan ev
aletlerine, aksesuarlardan ev dekorasyon malz-
emelerine kadar maddi araç-gereçler oluþtu-
rur. Ýnsan, dýþ dünyasýný dekore etmek, güzel-
leþtirmek için girdiði araþtýrmada bazen zaman
ve para yönünden büyük kayýplara uðrar.

Ýnsanýn çevresinin güzelliklerle dolu ol-
masý, hoþ ve düzenli görünmesi muhakkak ki
ruha da rahatlýk verir. Ancak her þeyde oldu-
ðu gibi dýþ dünyayý madden güzelleþtirme ça-
basýnýn abartýlmasý bir süre sonra ruhu ferah-
latmaktan daha çok daraltmaya sevk edecek-
tir. Çünkü giderek artan istekler önce tatmin-
sizliði, ardýndan da mutsuzluðu getirecektir. 

Alýþveriþ merkezlerinin içini çýlgýnca alýþ-
veriþ yaparak dolduran insanlarýn pek çoðu
geleceðin kredi kartý maðdurlarýný oluþturur-
ken yaptýklarýný 'gereklilik' gibi göstermeleri-
ne karþýlýk iç dünyalarýnda; 

1. Baþkalarý tarafýndan beðenilmek ve özenilmek,

2. Toplumda kabul görmek ve pek çok insan
tarafýndan sevilmek,

3. Baþkalarýnýn düþünce ve deðerlerine fazla-
sýyla deðer vermek,

4. Ruhlarýný maddi deðerlerle tatmin edebilip
mutlu olacaðýna inanmak gibi nedenlerden
ötürü bu 'anlamsýz yarýþýn koþucularý' olurlar.

Toplumdaki deðerlerinin maddi deðerler-
le artacaðýný savunanlara bu hikâyeyi hediye
edelim:

Sýnýf, öðrencilerin gürültü patýrtýsýyla sal-
lanýrken sert görünümlü hoca kapýda beliri-
yor. Sýnýfa bir bakýþ atýp kürsüye geçiyor. Te-
beþirle tahtaya kocaman bir (1) rakamý çizi-
yor. "Bakýn" diyor. "Bu, kiþiliktir. Hayatta sa-
hip olabileceðiniz en deðerli þey..."
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Sonra (1)'in yanýna bir (0) koyuyor:

- Bu, baþarýdýr. Baþarýlý bir kiþilik (1)'i (10) yapar.

Bir (0) daha çiziyor.

- Bu, tecrübedir. (10) iken (100) olursunuz. 

Sýfýrlar böyle uzayýp gidiyor. Yetenek... Di-
siplin... Sevgi... Eklenen her yeni (0)'ýn kiþiliði
10 kat zenginleþtirdiðini anlatýyor hoca. Sonra
eline silgiyi alýp en baþtaki (1)'i siliyor. Geriye
bir sürü sýfýr kalýyor. Ve Hoca yorumunu yapý-
yor: "Kiþiliðiniz yoksa öbürleri hiçtir."

Kendini geliþtirmek, manevi dinamikleri-
ni artýrmak, öðrendiklerini yaþama geçirmek
kiþinin kendine uyguladýðý bir iç dekorasyon-
dur ki, bu, direkt bireyin kiþiliðine etki eder.
Kiþiliðini tecrübesiyle, yetenekleriyle, disiplin
ve sevgisiyle sýfýr olmaktan çýkaran ve böyle-
likle iç dekorasyonlarýnda beceri kazananlar.

1. Maddiyatý sarsmayan, uzun süreli mutlu-
luklar yaþarlar.

2. Uzun süreli, kötü gün dostlarýna sahip
olurlar.

3. Aile içi ve kiþiler arasý iliþkileri güzelleþti-
rerek yaþamdan daha çok keyif alýrlar.

4. Kiþi kendine ayýrmýþ olduðu zamanlarla
zihnen ve bedenen rahatlayacaktýr.

5. Ýç dünyanýn dekorasyonu sýrasýnda edin-
diði bilgiler ile kendine olan güveni yerine ge-
lecek ve en önemlisi de kendini sevmenin an-
lamýný yaþayacaktýr.

6. Toplumda kalýcý ve güzel yerler edinmeyi
baþaracaktýr.

7. En önemlisi de iç dekorasyonla kiþi güzel
görmeyi, güzel düþünmeyi, güzel davranmayý
öðrenecektir. 

Kiþi, oluþturduðu güzellikler ile 'yaþa-
mýn tadý'na varacaktýr.
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BEDENÝN SÝNYALLERÝNE
KULAK VERMEK   

Hayat, mutlulukla mutsuzluðu, saðlýkla
hastalýðý deðiþken bir þekilde iþleyen bir süreç-
tir. Ýnsan bedeni de bu deðiþken hallerden
epeyce nasibini alýr. Kimi zaman küçük sorun-
larýn birikerek yoðunlaþmasý, kimi zaman da
hayat mücadelesi içinde fazlasýyla koþuþturul-
masýyla bedendeki sinyaller kendini gösterir.

Üstelik yenilen yemekten içilen suya ka-
dar pek çok unsur beden saðlýðýný tehdit eder.
Ýnsanýn beden saðlýðý iç huzuru ile dengelenir.
Ruh saðlýðý iyi olmayan bir bireyin bedeni, dýþ
dünyadan gelen etkilerle çok çabuk yýpranýp
düþüþe geçer. Bunun tam tersi bir durumda da
iç huzurunu yakalayarak ruh saðlýðýný koruyan
insanlar, yorgunluk, soðuk algýnlýðý gibi etken-
lere fazla takýlmadan hastalýk sürecini ya hiç
yaþamaz, ya da bu durumdan çok çabuk to-
parlanýp sýyrýlýrlar. Dolayýsýyla, mutlu ve hu-
zurlu bir yaþantý, hastalýklardan korunmada
ya da iyileþmesinde en önemli etken olur.

Hayatlarýna yeterince anlam yükleyeme-
yerek kendilerine henüz bir yol haritasý çiz-
memiþ olanlar, rüzgârda savulan gemiler ben-
zeri oradan oraya sürüklenmeye mahkûm ola-
caklarý gibi bedenlerinden de sürekli olumsuz
sinyaller alýrlar.

Yaþamlarýna anlam katan, sevgiyi hayatla-
rýnýn merkezlerine koyanlar ise sevgiyi hem
bedenlerine hem ruhlarýna þifa kýlarlar. Ruh
saðlýðý ile beden saðlýðýnýn doðrudan iliþkili
olduðunun bilincinde olanlar, yaþamlarýnýn
her anýnýn deðerini bilerek yaþarlar. 

Hiçbir bedel ödemeden sahip olduklarý
beden saðlýðý gibi bir hazinenin kýymetini kay-
betmeden anlarlar.

Bazen de insanoðlu; dostu kaybetmeden
dostluðunun, anne babayý kaybetmeden aile-
nin, sevgiyi kaybetmeden sevgilinin, saðlýðý
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kaybetmeden bedenin deðerini bilmiyor. Adý-
ný saymakla bitiremeyeceðimiz pek çok deðer-
linin deðerini de kaybedince anlýyor.

Oysa hayatýn her aný riske atýlmayacak
kadar deðerlidir. Bu deðer zamanýn iyi kulla-
nýlmasý ile deðer kazanacaktýr. Zaman iyi de-
ðerlendirildiðinde hayat kiþiye baþarý, mutlu-
luk ve ardýndan saðlýklý bir beden ve ruh ola-
rak en güzel karþýlýðý verecektir. 

Bir ormanda iki kiþi aðaç kesiyormuþ. Bi-
rinci adam sabahlarý erkenden kalkýyor, aðaç
kesmeye baþlýyormuþ; bir aðaç devrilirken he-
men diðerine geçiyormuþ. Gün boyu ne dinle-
niyor, ne öðle yemeði için kendine vakit ayýrý-
yormuþ. Akþamlarý da arkadaþýndan birkaç
saat sonra aðaç kesmeyi býrakýyormuþ. Ýkinci
adam ise arada bir dinleniyor ve hava karar-
maya baþladýðýnda eve dönüyormuþ. Bir hafta
boyunca bu tempoda çalýþtýktan sonra ne ka-
dar aðaç kestiklerini saymaya baþlamýþlar.

Sonuç ilginç çýkmýþ. Ýkinci adam çok
daha fazla aðaç kesmiþ. Birinci adam öfkelen-
miþ. "Bu nasýl olabilir? Ben daha çok çalýþtým.
Senden daha erken iþe baþladým, senden
daha geç bitirdim. Ama sen benden daha faz-
la aðaç kestin. Bu iþin sýrrý ne?" Ýkinci adam
yüzünde tebessümle yanýt vermiþ:

"Ortada bir sýr yok. Sen durmaksýzýn çalý-
þýrken ben arada bir dinlenip baltamý biliyor-
dum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha
çok aðaç kesilir."

Ýnsanýn hayatýnda çizdiði yol ya da hedefi
ne olursa olsun, muhakkak ki bu amaçlara
ulaþabilmek için saðlýklý bir bedene ihtiyaç
duyacaktýr. Bu saðlýk, kiþinin kendine ayýra-
caðý özel zamanlarla daima olacaktýr. 'Baltayý
bilemek' insanýn beden ve ruh saðlýðý için
kendisine zaman ayýrmaktýr. 

Unutmayalým ki, keskin balta ne kadar
çok aðaç keserse, hedeflenenlere de saðlýklý
bir bedenle ulaþmak daha kolay olacaktýr. 

Betül Erdoðan
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Bedenimizden gelen sinyalleri hayatýn içi-
ne iþlemek ve dokumakla içinde bulunan ya-
þam inceliðini baþarý ve mutluluða dönüþtür-
mek mümkün olacaktýr.

MUTLULUÐA SAHÝP ÇIKMAK
YA DA SAHÝP ÇIKILAN

MUTLULUKLAR
Mutlu olmak ya da mutlu edebilmek ka-

dar yaþanan güzelliklerin devamlýlýk arz et-
mesi kiþinin yaþam becerisini ortaya koyan
unsurlardan biri olsa gerek. 

Mutluluk insana kimi zaman çok kolay
yollardan zahmetsizce ulaþýrken, kimi zaman
da hiç bitmeyecekmiþ hissiyle zor geçen, üzü-
cü günlerin ardýndan çýkagelir. Ýnsanoðlu, el-
de ettiði mutluluða ister kolay, ister zor ulaþ-
sýn; yaþadýðý anlara verdiði deðerle, sahip çý-
kabildiði ölçüde içinde bulunduðu güzelliði
artarak huzura çevirecektir. Yaþadýðý ya da ya-
þattýðý mutluluðun kýymetini takdir edemedi-
ði zamanlarda ise sevinçlerin, neþenin yerini
garip ve içinden çýkamadýðý haller alacaktýr.

Bazý insanlar, sevdiði insanlarý mutlu ede-
rek yaþamdan büyük bir zevk alýrlar. Onlara
göre mutluluðun tanýmý 'baþkalarýný mutlu
etmek'ten geçer. Kendi mutluluðu ile birlikte
baþkalarýnýn mutluluðunu önemsemek þüp-
hesiz güzel bir meziyet olsa gerek. 

Ancak mutlu etmek kadar verdikleri
mutluluðu devam ettirebilme noktasýnda her
birey ayný beceriye sahip olamayabilir. 

Mutlu olmak adýna yapýlan iþlerin sonun-
da yaþanan maddi ya da manevi olumsuzluk-
lar moralleri bozma noktasýna getirebilir. 

Günümüzde insanlar, eþlerini, sevdikleri-
ni ya da ailesini mutlu edebilme becerilerinin
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parayla iliþkili olduðunu düþünüyor. Götürü-
len þýk mekânlar, alýnan pahalý elbiseler önce
yüzde hoþ gülümsemeler oluþtururken, gelen
faturalarla mutlu edilmenin diyeti ödetiliyor. 

Mutlu etmek adýna atýlan adýmlarýn nasýl
hüzne dönüþtürüldüðünü gösteren hayattan
alýnmýþ birkaç örnek;

Bir bayan yazýn gittikleri tatil köyünde
eðlenme ve dinlenme bedelini yýl içine taksit-
ler halinde yayan beyinin, her kredi kartý
ödemesi geldiðinde, yaþanan bir haftalýk
mutluluðun aylarca sürecek kâbusa dönüþ-
tüðünü, huzur bulmak için götürüldüðü ye-
rin nasýl sýkýntýya düþürdüðünü anlatýyor.

Bir bey eþini mutlu etmek için aldýðý hedi-
yeye kusur bulunmasý ile güzel olmasý gere-
ken bir anýn nasýl kavgaya dönüþtüðünü an-
latýyor.

Yine eðlenmek için gittikleri mekânda
baþlangýçta çok mutlu olan çocuklar, eve
geldiklerinde anne-babalarýnýn eleþtirel tu-
tumlarýndan dolayý yaþadýklarý güzel anlarýn
da anlamýnýn kalmadýðýný vurguluyor. 
Mutlu olmak adýna baþlatýlan ancak mut-

suzluða dönüþen hayata dair pek çok örnek
vermek, mümkün!

Yaþam boyunca insanýn mutluluk grafiði
elbette iniþler ve çýkýþlardan oluþacaktýr. Hat-
ta kiþi böylelikle mutlu olmanýn þükrünü ya-
þayacaktýr. 

Önemli olan mutluluk anlarýnda yaþanan
pürüzlere çok fazla takýlý kalmamak biran ön-
ce olumsuz durumlardan sýyrýlmaktýr. Küçük
þeyleri büyüterek sorun oluþturmak ve böyle-
ce hayatý hem kendine, hem de çevresindeki
kiþilere zehir etmek, yaþam becerisi geliþme-
miþ olan insanlarýn iþidir. Bu beceriyi yakala-
mýþ olan insanlarsa, kiþilik yönüyle kendini
yetiþtirmiþ olarak etrafa neþe saçacaktýr.

Betül Erdoðan
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Asýl amacý mutlu etmek ya da mutlu ol-
mak yerine kendi benliklerini tatmin etmek
amacýnda olan insanlar anýn deðerini yaþaya-
mazlar. Çünkü onlar gittikleri mekânlarla, al-
dýklarý pahalý eþyalarla, çevrelerinde hedefle-
dikleri konuma oturmak amacýný güderler.
Hal böyle olunca verdikleri mutluluðun diye-
tini hiç acýmadan sevdiðini iddia ettikleri in-
sanlara ödetmekten geri kalmazlar.

Mutlu yüzlerdeki tebessümün kýymetini
bilen, sevdiklerinin gözündeki ýþýltýyý hiçbir
þeye deðiþmeyenler; maddi ya da manevi hiç-
bir olumsuz durumdan etkilenmeden yaþa-
dýklarý anýn zevkini çýkarýrlar. Verdikleri mut-
lulukla kendi deðerlerini ve sevgilerini bir kez
daha arttýrýrlar.

Unutmayýn, mutlu anlarýnýza deðer ver-
diðiniz oranda mutlu olacaksýnýz ve mutlu-
luðu yaþatacaksýnýz!

KEÞKE'SÝZ YAÞAMLAR
ÜLKESÝ

Yeryüzündeki pek çok insan kendi iç dün-
yasýnda 'keþke'leri ve yine kendi iç dünyasýn-
da 'ah çekiþ'leri yaþar. 

Kimi yaþayamadýklarýna, kimi yaþadýklarýna,
Kimi söylediklerine, kimi söyleyemediklerine,
Kimi yaptýklarýna, kimi yapamadýklarýna yanar…
Bu gece altmýþ senesini geride býrakýp ha-

yatýn tüm yorgunluðu yüzüne çökmüþ olan
bir adamýn sessiz dalýþýndaki derin anlamlarý
izledim kapý aralýðýndan. O kýsacýk, saniyelik
anda; yaþanan, yaþanýldýðý sanýlan geçmiþ an-
larý bir film gibi geçirdim beynimdeki kamera-
dan. Bir derin 'ah çekiþ' vardý o sessiz dalýþta.

Belki geçen yýllarýn ne kadar anlamsýz ya-
þanýldýðýydý, sorgulanan.
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Belki geç kalan sevgi dokunuþlarýydý, aile-
siyle yaþanýlmayan ya da çok geç yaþanan.

Belki paylaþýlmayanlardý, yürek acýtan,
beyni yoran.

Belki hayatta yalandý, yaþananlarda!
Oysa ne çok isterdi, hayatýn onu üzme-

mesini, her þeyin güllük gülistanlýk olmasýný. 
Azýcýk onurunu kýrabilseydi, hiç þüphesiz

çýkacaktý aðzýndan cümleler; bir bir dökülecek-
ti hayatýndaki 'keþkeler'. Belki, yüreði yumuþa-
cýktý ama o kendisinin de fark etmeden nefret
ettiði gururuydu, boþalmasýna engel olan.

O gurur ki onu hep sapasaðlam ayakta
tuttu. Güçlü, yýkýlmaz olduðunu kanýtladý.

Ama ya isteyip de yaþayamadýðý zamanlar?
Kim bilir, belki; 
O gururu olmasaydý eþine daha fazla sev-

gi gösterisi yapacaktý, sevgisini dýþa vuracaktý.
Çocuklarýna kýzýp da içi yandýðýnda onla-

rý rahatlýkla baðrýna basacaktý.
Onunla oyun oynamak için can atan to-

runlarýyla onlardan daha fazla bir istekle
oyun oynayacaktý.

Asýl verilmesi gerekenlerin kazanýmlar
deðil manevi duygular olduðunu anlayacaktý
ve artýk bunu anladýðýný anlatacaktý.

Gerçekte neydi, akýllý olmanýn tanýmý?
Çok þey bilmek mi? Her konuda bilgi sahibi
olmak mý? Bildiklerini paylaþmak mý? 

Gerçek akýllýlýk, mümkün olduðu kadar
keþke'leri yaþayacak davranýþlarda bulunma-
mak. Zamaný ve mekâný doðru kullanmak…

Fani dünyanýn oyuncularý; oyun bitiyor;
Bir gün bir köþede oturup keþke'leri say-

mamak, ah çekip aðlamamak için gurursa gu-
rur yenilmeli, huzursuzluksa manevi dina-
mikler güçlendirilmeli, sevgisizlikse yeniden
sevgi tohumlarý ekilmeli.

Betül Erdoðan
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Keþke'lerden arýndýrýlmýþ akýllýca yapýlan-
dýrýlmýþ, sevgiyle donatýlmýþ bir iç dünyaya sa-
hip olmak, büyük kazanç.

POZÝTÝF DÜÞÜNCELERLE
NEFES ALABÝLMEK

Amerika'da Robert Fulton'un Clament
adýndaki ilk buhar gemisi, Hudson Nehri'nde
ilk seferine hazýrlanýyordu. Nehrin iki yaka-
sýnda, bu tarihi hadiseyi görmek için, on bin-
lerce insan toplanmýþtý.

Seyircilerden biri karamsar, yaþlý bir çiftçiydi. 

-Gemiyi yürütmeyi asla baþaramayacak-
lar, diyordu.

Fakat gemi çalýþmýþtý, sürati gittikçe arttý.
Hýzý arttýkça, geminin bacasýndan çýkan du-
man koyulaþtý. Kalabalýk halk bu büyük baþa-
rýyý çýlgýnca alkýþladý. Karamsar, yaþlý çiftçi ise
gördüklerine inanmazcasýna baþýný iki yana
sallayarak:

-Ama gemiyi asla durduramazlar, diyordu.

Gün içerisinde bu ihtiyar çiftçi gibi benzer
kiþilik yapýsýna sahip pek çok insanla karþýla-
þabilirsiniz;

Bu tip insanlar trafik kazalarýnýn en kuv-
vetli yorumcularýndandýr. Kaza yapan araç-
larýn durumlarý hakkýnda yaptýklarý yorum-
lar ile kazazedelerin gerilmiþ olan sinirlerinin
daha da gerilmesine katkýda bulunurlar.

Hasta ziyaretlerinde ev halkýnýn ve hasta-
nýn moralini bozma gibi lüzumsuz ve yýpratý-
cý davranýþlar gösterirler.

Çalýþma ortamlarýndaki tüm olumsuzlarý
keþfedip bunu en kýsa zamanda çevreye yay-
makla kendilerini sorumlu hissederek mevcut
durumlarýn daha da gerilmesine yardýmcý
olurlar.
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Özel yaþantýsýnda da eþleri ya da çocukla-
rýndan yana sürekli negatif elektrik alan insan-
larýn yaþantýsý da gittikçe çekilmez bir hal alýr.
Bütün bu olumsuzluklarý bize yaþatarak

ruhumuzu bunaltan insanlarýn kiþilik yapýla-
rýnýn büyük bir kýsmý aile ortamýnda þekille-
nir. Anne-babalarýn konuþmalarýnda geçen
en ufak bir olumsuz cümle bireyin hafýzasýnda
kaydedilerek, hemen yerini alýr. Örneðin bile-
rek ya da bilmeyerek kullanýlan 'nefret ediyo-
rum' sözcüðü bile ileride çocuðun ailesine ya-
þatacaðý kötü bir sürpriz ile kendini hatýrlatýr.

SÖYLEDÝKLERÝNÝZ ve
DÝNLEDÝKLERÝNÝZ

KÝÞÝLÝÐÝNÝZÝ BELÝRLÝYOR 
Araþtýrmalar ebeveynlerin çocuklarýna

söyledikleri her olumlu þeye karþýlýk, ortala-
ma on olumsuz þey söylediklerini ifade ediyor.
Bu durum on iki yaþýndaki bir çocuðun daha
þimdiden yüz bin olumsuz þey duymuþ oldu-
ðunu ve günde yirmi azar iþitmiþ olacaðýný or-
taya koyuyor. Bu tarz yaþayýþla þekillenen bir
çocuðun da gelecekte olgun davranýþlar gös-
termesi mümkün olmuyor. 

Hayata olumsuz bir çerçeveden bakan in-
sanlar sadece çevrelerindekileri bunaltýp sýk-
makla kalmayýp aslýnda en büyük kötülüðü
kendilerine yapýyor. Bir kiþinin olumlu bir dü-
þünceyi 4-7 saniye aklýnda tutarken henüz
gerçekleþmemiþ bir olayý saatlerce, günlerce,
hatta bir ömür boyu kaygý duyabiliyor.

Bazýlarýnýn Pollyannacýlýk diye adlandýr-
dýðý bu yaþam felsefesinin temelini pozitif dü-
þünmek ve negatiflikten kaçmak oluþturuyor. 

Olumlu düþünmeyi alýþkanlýk haline geti-
rerek huzurlu bir nefes almanýn birkaç yolu
var:

Betül Erdoðan
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Olumsuz görüþlere sahip olan insanlarla ay-
ný bakýþ açýsýný kullanmayýn.
Olaylara karþý tutum ve davranýþlarýnýzý de-
netlemeye çalýþýn.
Cesaretinizi arttýracak, size güç verecek in-
sanlarla beraber olun.
Dostlarýnýzýn derdine iyi bir dinleyici ve çö-
züm oluþturma görevini üstlenirken mevcut
olaylarýn kendi iç dünyanýzý zedeleme ihti-
malinden dolayý dikkatli olun, kendinizi ko-
ruma altýna alýn.
Hatalarý deðil çözümleri görebilen insanlar-
la diyalog kurun.
Motivasyonunuzu artýracak sözler bularak
kendinize amigoluk yapýn.
Düzenli nefes alma tekniklerini kullanýn.
Gözünüzde baþarýsýzlýk deðil baþarý görün-
tüleri oluþturun.
Geçmiþin verdiði sýkýntýlarý, acýlarý gelecekte
de yaþayabilme korkusundan uzak güvenle
yaþayýn.
Hayatýn çok kýsa olduðunu, üzüldüklerini-
zin aslýnda çok da önemli olmadýðýný unut-
mayýn.
Yaþadýðýnýz dünyanýn cennet olmadýðýný;
dünya gibi yaþanýlan sýkýntýlarýnda fani ol-
duðunu sýk sýk hatýrlayýn.
Negatif düþüncelerin havanýzdaki oksije-

ni yiyip tüketmesine izin vermediðiniz, saðlýk-
lý nefesleri almanýn tadýna vardýðýnýz bir 'ya-
þam yolculuk yöneliþiniz' olsun.

RUHUN YÜKLENDÝKLERÝ
Hayatýn bitmek bilmeyen koþuþturmacasý

içinde þüphesiz insanoðlunun bedeni gibi ru-
hu da yorgun düþer. Ardý ardýna gelen aksili-
liklerin üzerine tuz biber olan sorunlar ruhu
yorarak, çaðýn en yaygýn hastalýðý olan dep-
resyon ortaya çýkar. 
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Birçok insan beden saðlýðý gibi ruh saðlýðý-
ný da sürekli kontrol altýnda tutar. Ýþ ve özel
hayatýnda yaþadýðý problemlerin onu nasýl et-
kilediðini tam bir check-up ile ortaya koyar.
Hastalýða neden olabilecek tüm faktörlerden;
insanlardan ya da olaylardan mümkün oldu-
ðunca kendisini uzak tutar. Negatif insanlar-
dan ve olaylardan uzak durarak ruh saðlýðýný
ve dolayýsýyla da beden saðlýðýný güvence altý-
na almayý baþaran bu insanlar kendileri gibi
çevresindeki insanlarý da mutlu kýlmayý en
güzel þekilde baþarýrlar.

Bu özelliklere sahip olamayan bireyler ise
hayatýn aðýr yükünün, sorumluluklarýnýn ya-
nýnda kendilerini öyle güzel üzmeyi baþarýrlar
ki bunu yaparken asýl sorunun kendileri ol-
duklarýnýn bile farkýna varmazlar. Karþýlaþabi-
lecekleri her türlü olumsuz durumun bizzat
üzerine gittiklerini fark etmeden ýsrarla tüm
aksiliklerin, tüm sorunlarýn kendilerini bul-
duklarýný savunurlar.

Kendilerine özellikle de ruhlarýna yük-
ledikleri en büyük yüklerden birini ikili iliþ-
kilerinde yaþarlar. Ýþ yerlerinde ya da özel
hayatlarýnda iletiþim içinde olduklarý in-
sanlarla olan sorunlarý o kadar büyütürler
ki sonunda yaþadýklarý durum içinden çýkýl-
mayan bir hal alýr. 

Otururken, kalkarken, çalýþýrken dinle-
nirken akýllarýnda hep olumsuzluk yaþamasý-
na vesile olan insanlar vardýr. Hemen her ko-
nuþmalarýnda bu insanlara duyduklarý kini,
nefreti ya da daha baþka pek çok olumsuz du-
yguyu algýlayabilirsiniz. 

Yaþamý kendilerine zehir etmeyi baþaran
bu kiþiler ne yazýk ki içlerindeki bu nefretle
hem kendilerini hem çevresindekileri mutsuz
etmeyi, onlarý ve kendilerini ruhen yormayý
baþarýrlar.
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Bir lise öðretmeni bir gün derste öðrencileri-
ne bir teklifte bulunur:

"Bir hayat deneyimine katýlmak ister misi-
niz?" Öðrenciler çok sevdikleri öðretmenlerinin
bu teklifini tereddütsüz kabul eder.

"O zaman" der öðretmen. "Bundan sonra ne
dersem yapacaðýnýza söz verin"

Öðrenciler bunu yaparlar. "Þimdi yarýn ki
ödevinize hazýr olun. Yarýn hepiniz birer plastik
torba ve beþer kilo patates getireceksiniz!"

Öðrenciler, bu iþten pek bir þey anlamamýþ-
lardýr. Ama ertesi sabah hepsinin sýralarýnýn üze-
rinde patatesler ve torbalar hazýrdýr.

Kendisine meraklý gözlerle bakan öðrencileri-
ne þöyle der öðretmen:

"Þimdi, bu güne kadar affetmeyi reddettiðiniz
her kiþi için bir patates alýn, o kiþinin adýný o pata-
tesin üzerine yazýp torbanýn içine koyun." 

Bazý öðrenciler torbalarýna üçer beþer tane
patates koyarken, bazýlarýn torbasý neredeyse að-
zýna kadar dolmuþtur. Öðretmen, "Peki þimdi ne
olacak?" der gibi bakan öðrencilerine ikinci açýk-
lamasýný yapar:

"Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin,
bu torbalarý yanýnýzda taþýyacaksýnýz. Yattýðýnýz
yatakta, bindiðiniz otobüste, okuldayken sýra-
nýzýn üzerinde hep yanýnýzda olacaklar." 

Aradan bir hafta geçmiþtir. Hocalarý sýnýfa
girer girmez, denileni yapmýþ olan öðrenciler þikâ-
yete baþlarlar:

"Hocam bu kadar aðýr torbayý her yerde ta-
þýmak çok zor."

"Hocam patatesler kokmaya baþladý. Vallahi,
insanlar tuhaf bakýyorlar bana artýk. Hem sýkýl-
dýk hem yorulduk!" 

Öðretmen gülümseyerek öðrencilere þu dersi
verir:
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"Görüyorsunuz ki, affetmeyerek asýl kendi-
mizi cezalandýrýyoruz. Kendimizi ruhumuzda
aðýr yükler taþýmaya mahkûm ediyoruz. Affet-
meyi karþýmýzdaki kiþiye bir ihsan olarak düþü-
nüyoruz, hâlbuki affetmek en baþta kendimize
yaptýðýmýz bir iyiliktir."

Yaþamda karþýlaþýlan güçlükler þüphesiz ki
insanoðlunu bir miktar sarsacaktýr ama ne
olursa olsun, insan önce kendi duruþunu
kontrol etmelidir. Bu duruþla kiþi öncelikle
kendine sonra da sevdiklerine gereðinden faz-
la yük yüklediðini fark etmelidir. 

Karþýlaþýlabilecek olumsuz durumlarýn dý-
þýnda özellikle de hayatýnýzda önemli bir de-
ðere sahip olamayan insanlara nefret ya da
kin duymak fark ettirmeden ruhunuzu yara-
layacaktýr. Onlarý affetmek öncelikle beyin-
deki gereksiz, baþ aðrýsý oluþturan alanýn bo-
þalmasýna ardýndan ruhun huzura kavuþmasý-
na vesile olacaktýr.

Ýzin verin; ruhunuzu yoranlar beyniniz-
den ve ruhunuzdan uzakta kalsýn! Ruhunuza
þifa olanlar size ve kendisine mutluluk katsýn! 

YAÞAMDAKÝ YOL HARÝTANIZ 
Ýnsanlar yaþamlarýnda madden ve manen

baþarýlý olabilmek için bir ideal, bir hedef be-
lirlemek ve bu hedeflerine ulaþabilmek içinde
bir yol haritasý çizmek durumundadýrlar. 

Kiþinin aile yapýsý, yaþadýðý kültürel çevre,
ekonomik þartlarý gibi dýþ faktörlerin yaný sýra
kendi kiþilik özellikleri ve içinde bulunduðu
duygusal yaþamý gibi iç faktörler bu yol hari-
tasýnýn þekillenmesinde ve amaca ulaþýlma-
sýnda oldukça etkilidir. 

Yaþamlarý için hedef belirlemeyen insan,
rüzgârda savrulan yaprak gibi nereye gidece-
ðini bilmediði için ruhen ve bedenen yorgun
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düþer. Mc. Arthur, "Ýnsaný ihtiyarlatan geri-
de býraktýðý yýllarýn çokluðu deðil, idealle-
rin yokluðudur." derken daha otuz beþini bi-
le geçmemiþ olan insanlarýn hayata karþý olan
yorgunluklarýný çok güzel dile getirmiþtir.

Ýnsanlarýn birçoðu yol haritalarýný oluþtu-
rurken baþarýsýzlýklarý ile ilgili birçok bahane
bulurlar. Baþarýsýzlýklarý konusunda çözüm
oluþturmak yerine kendilerine bahane yarata-
rak zaman kaybeden bu insanlar durmadan
yerinde saymaya mahkûm olurlar. 

Yol haritasý çizmeyi, hayal kurmakla ayný
kefeye koyanlar, Einstein'ýn; "Hayal gücü bil-
giden önemlidir." sözünden çok uzakta yaþa-
yýp bazen bilgi düzeyleri çok iyi olmalarýna
raðmen hayal kurmaktan kaçtýklarý bazen de
küçücük bir cesarete sahip olmadýklarý için
mevcut kapasitelerini doðru ve yeterli þekilde
kullanamazlar.

Düþünme yeteneðini kaybetmiþ, kendini
hayatýn akýþýna kaptýrmýþ insanlarýn da belli
bir yol haritasý olduðu söylenemez. Bu tür in-
sanlar baþkalarýnýn çizdiði yol haritasýnda sis-
temli bir þekilde yol almayý tercih ederler. Bu
yol onlar için ideal olmaktan öte alýþkanlýk
halini aldýðýndan yoldan çýkma ve kendileri-
ne özgü yol çizme cesaretinde bulunamazlar.
Bu özelliðe sahip olan insanlar toplumda
daha çok Mevlana'nýn; "Varlýðýn ancak fikir-
dir, gerisi bir yýðýn et ve kemiktir." sözünde
olduðu gibi sadece bedenleri ile var olurlar. 

Bireyin yol hol haritasý çizmedeki baþarý
ve özeni; daha ilköðretim dönemlerinde han-
gi okula gitmek istediði ve hedeflediði okula
girebilmek için hangi puanlara sahip olmasý
gerektiðini bilme, devamýnda da bu puanlarý
elde edebilmek için nasýl bir çalýþma þekli
oluþturmasý bilinciyle kendini göstermeye
baþlar.
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Kiþi okul yaþantýsý sürerken bu kez mesle-
ði ile ilgili planlamalar yapmaya ve yine bu-
nun için yol haritasý çizmeye baþlar. Okul ya-
þamý, iþ yaþamý derken bu kez sahip olmayý is-
tediði eþin özelliklerinden bu eþle yapýlacak
evliliðin zamanýna kadar planlama yapar.

Ýnsanoðlu cennet tabiatlýdýr, derler! He-
deflenenlerin, istenenlerin yaþam boyunca
devam edip her zaman güzelliklerle sonuçlan-
masý beklenir. Ancak bazen yolda tökezleme-
ler, geriye dönüþler vazgeçiþler yaþanabilir. Bu
durumda öncelikle yol haritasýnýn çizimi sýra-
sýnda yapýlabilecek hatalar gözden geçirilme-
lidir;

Yolu çizerken zihinde var olan çeliþkiler
mümkün olduðu kadar en aza indirilmeli,
Yüreðin ve ruhun ne istediðinden emin olunmalý,
Baþkalarýnýn olumsuz eleþtirilerinden etkile-
nilmemeli,
Yaþam tecrübesi olan ve ilerlemeyi hedefledi-
ðimiz yolda daha önce baþarýlý olmuþ olanla-
rýn tavsiyelerine önem verilmelidir.
En önemlisi de nereye gittiðini bilenlerden ol-
maktýr. Çünkü nereye gittiðini bilen insana
yol vermek için dünya bir yana çekilir.
Yaþamda hedeflenen; baþarýya, mutluluða

ve sevgiye ulaþabilmekle yaþam gerçek anla-
mýný bulacaktýr.

YAÞAMA YÜKLENEN FARKLI
ANLAMLAR

Ýliþkilerimizde yaþadýðýmýz problemlere
karþýlýk bedenimiz üzgün bir suratla, zaman
zaman gözyaþýyla ya da asýk bir suratla kendi-
ni ifade etmeye çalýþýr. Bu ifade þekilleriyle in-
san kimi zaman farkýnda olmadan kimi za-
manda kasýtlý olarak karþý taraftan beklenti-
lerde bulunur. Beklentilerin bazýlarý maddi,
bazýlarý manevi deðerlerdir. 
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Kiþilik yapýlarýndan kaynaklanan neden-
lerden ötürü bazý insanlar, tartýþmalarýn so-
nunda takýndýklarý ifadelerle istediklerini
yaptýrýrlar ve bunu zamanla alýþkanlýk haline
getirirler.

Maddi ya da manevi beklentilerde koz
olarak kullanýlan en etkili silahlardan biri göz-
yaþýdýr. Tartýþma sonunda karþý tarafa karþý du-
ygusal üstünlük saðlamanýn ya da piþmanlýk
duygusu uyandýrmanýn etkili yollarýndandýr.

Kadýn-erkek iliþkilerinin ilk zamanlarýn-
da, bedenin ya da ruhun sergilediði her du-
rum, karþý tarafta çözüm oluþturabilmek adý-
na olumlu etkiler býrakýr. Eþler duyarlý, hoþgö-
rülü, istenenleri yerine getirmekte özenli bir
yapý sergilerler. Ancak ilerleyen yýllarda, bazý
evliliklerde þefkatin, hoþgörünün yerini
umursamazlýk ve duygusuzluk alýr. 

Evliliðin aþký öldürdüðüne, bu nedenle de
zamanla iletiþimin kötüleþeceðine, monoton-
laþacaðýna inananlar, oluþan olumsuz durum-
lara kaderci bir yaklaþýmda bulunur ve man-
týklý çözümler oluþturarak mevcut durumu
iyileþtirmek yerine her konuþmayý tartýþmayla
sonuçlandýrýrlar.

Evliliklerini sevgi ve saygýlarýyla pekiþtire-
rek, yýllarýn kendilerini yýpratmalarýna izin
vermeyen çiftler ise tartýþmalarýnda gözyaþýný
ya da beden dilini koz olarak kullanarak so-
runlarýný çözmek yerine, seçtikleri özenli
cümlelerle daha akýlcý bir iletiþim kurma yo-
lunu seçerler. 'Evliliðin aþký öldürmediðine'
ancak 'evlenenlerin aþký öldürdüðüne' inana-
rak hareket ederler. 

Ýnsan iliþkilerinde huzuru öncelikle ken-
dinde arayanlar, kendini ve çevresini huzurlu
kýlmayý hedefleyenler, istedikleri kalitedeki
iliþkiyi kurmayý baþarýrlar. Huzuru baþkasýnda
arayýp kendini anlamaktan kaçanlar, hayata
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daha bir öfkeyle, daha bir karamsarlýkla bakýp
giderek ruhlarýndaki yükü arttýrýrlar. 

Þüphesiz ki; olaylara olumlu, sakin bir ya-
pýyla anlamlandýrabilmek büyük bir yetenek-
tir. Gözlerin, öfkelerini iliþkilerine yansýtan
insanlarý görmeye alýþýk olduðu günümüzde
böylesine güzel meziyetli insanlara rastlamasý
insaný þaþýrtabilir. 

Ýnsaný pozitif kýlan, sorunlardan sorun çý-
karmak deðil, çözümler oluþturmak, dersler
çýkarmaktýr. 

Ýnsanýn hayatta istediði baþarýyý yakala-
masýný saðlayan 'olumlu düþünmektir'. Yaþa-
dýklarýmýzýn üzerimizdeki etkilerini belirleyen
onlarýn ne olduklarý deðil, bizim onlara ne an-
lam verdiðimizdir. 

Yaþadýklarýmýzý nasýl anlamlandýrýrsak,
yaþadýklarýmýzýn bizim üzerimizdeki etkileri
de öyle geliþecektir. Hayata anlam kattýðýnýz
kadar deðerlisiniz ve deðer kattýðýnýz kadar
anlamlýsýnýz!

YORGUN SESSÝZLÝK
Cennet tabiatlýdýr insan;
Huzurunun, düzeninin, isteklerinin hep

dört dörtlük olmasýný, en azýndan kendi hayal
ettiklerinin ölçüsünde olmasýný ister. Bir sürü
iniþi çýkýþý, güllü dikenli yollarý olan bu dünya
elbette cennet deðildir.

Dertler tasalar arka arkaya sýralanýnca
cennette gibi yaþayamayacaðýný anlar, tutuna-
cak bir dal, aðlayacak bir omuz arar, insanoð-
lu kendi dünyasýnda. Ne annenin þefkati, ne
babanýn anlayýþý ve ne de dostun desteði ye-
ter, onun teselli bulmasýnda! 

Sadece bir kiþiden bekler anlayýþý, hoþgö-
rüyü; kimi zaman þefkati ve en önemlisi so-
runlarýna çözümü!
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Anlatýr sýkýntýlarýný, duyurur yakarýþlarýný
sevgiliye, sevdiðine! Varlýðý bile unutturur,
içinde yanan ateþlerin birçoðunu. Azaltýr, acý-
larýný onun sessiz dinleyiþi. 

Gel zaman git zaman, kiþi, sevgilinin var-
lýðýyla bastýrdýðý tüm acýlarý yok edemediðini
görür. Çeliþkiler, kuþkular, anlaþýlmaz haller
alýr, o güzel paylaþýmlarýn yerini. Yetememez-
lik duygusu, kendini suçlamalar derken karþý
taraflarýn birbirlerini suçlanmasý ile sevginin,
paylaþýmýn yerini anlaþýlamamak, ya da yanlýþ
anlaþýlmak alýr.

Çözüm oluþturamama, plan yapamama
götürür, tüm hayalleri, beklentileri!

Kelimeler daha bir sessiz çýkmaya baþlar,
derde derman olunamayanca; sevdiðinden
beklenen, umulan yaþanmayýnca.

Ýletiþimler durgunlaþýr, sevgiye olan güven
gittikçe azalýr. Durgunlaþýr, durmadan konu-
þan, iliþkilerini durmadan sorgulayan! O da
býrakýr artýk ipin ucunu, boþluða býrakýr tüm
duygularýný. 

Bu durumda ya sevgili kaldýrýr kara bulut-
larý çözümleri ile, ya bitirir iliþkisini kendi
kendisiyle çözemedikleriyle! 

Çözümleyemedikleriyle yorulur bedeni,
aðlar yüreði; biter, hem kendisinin, hem sev-
gilinin sevgisi! 

"Yürekte derman tükenince dizde derman
tükenir" Ýþte o zaman kiþi mücadele etme is-
teðini bitirir. 

Ancak hala mücadele etmeye deðecek
þeyler varsa yürektekiler yeniden dizlere der-
man olur. Yürekler birbirine yeniden sýmsýký
tutunur.

Sevgiye olan güveni bitirmeden iliþkileri-
mizde çözümler oluþturabilmek en akýllýca yol
olacaktýr.
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YAÞAM COÞKUSUNUN
KALÝTESÝNÝ ARTIRMAK

Yaþam, maddi ve manevi isteklerin sürek-
lilik arz ettiði bir süreçtir, insanoðlu için. Bu
süreç, elde edilen isteklerin, hedeflenen ihti-
yaçlarýn yerini yenilerinin almasýyla anlam ka-
zanýr. Aksi durumda hedefi olmayan insanlar,
anlamlandýrýlamamýþ bir hayatta sadece yirmi
dört saati tamamlama kaygýsýnda olacaktýr.

Kiþinin hedeflerine ulaþýlmasý için mutla-
ka bir yol haritasýna ihtiyacý vardýr. Ancak bu
yol haritasýnda ilerleyebilmesi için de saðlýklý
bir bedene ve ruha gereksinim duyar. Mevcut
olan saðlýðý sürekli kýlmanýn en kesin yolla-
rýndan biri insanýn içindeki 'yaþam coþkusu-
nu' muhafaza etmesidir. 

Hayata daha saðlam tutunmayý saðlayan
coþku, yaþanan olumlu ya da olumsuz haller-
den fazlasýyla etkilenir. Olumsuz durumlardan
etkilenmeden, en kolay biçimde sýyrýlmanýn
öðrenilmesiyle bundan sonra da oluþabilecek
mevcut durumlara karþý baðýþýklýk sistemi
güçlendirilmiþ olacaktýr. Baðýþýklýk sistemi so-
runlara karþý geliþmemiþ olanlar ise en küçük
bir sorunla büyük düþüþler yaþayacaktýr.

Bu hayatýn oyuncusu olan insanlar, mad-
di ya da manevi baþarýya ulaþabilmek için pek
çok þeye sahip olmalarýna raðmen geçmiþ ha-
talarýný unutup kendini affetmedikleri için
yaþam coþkularýný kaybederler. 

Bu nedenledir ki, sahip olduklarý yeterli
bilgiyi ve performansý hedeflerine ulaþabil-
mek için kullanamazlar. 

Oysa yaþam içerisinde geçmiþin deðil ge-
leceðin deðeri büyüktür. "Bir insanýn geçmiþi
nasýl olursa olsun geleceði lekesizdir."

Yaþam coþkusunun yitirilmesinin önemli
nedenlerinden biri odaklandýðýmýz çirkinlik-
lerin bilincimizi ele geçirmesidir. 
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Kiþi bu çirkinliklere odaklanmayý alýþkan-
lýk haline getirmeye baþladýðý noktada baþta
kendisi olmak üzere dýþ dünyasý ile de küs bir
yaþam felsefesi edinir.

Olumlu düþünmeyi alýþkanlýk haline geti-
renler ise sahip olduklarý yaþam coþkusunu
muhafaza ederken acýlardan ders çýkarma ve
yenilgileri zafere dönüþtürme becerilerini gi-
derek geliþtirirler. Bu güzel özelliklere sahip
olan bireyler; "Neden bu sýkýntýlar beni bulu-
yor?" sorusu yerine "Yaþadýðýmýz acýnýn gele-
cekte ne gibi faydasý olabilir?" sorusu üzerine
yoðunlaþýrlar.

Cennet tabiatlý insan, hedeflerine ulaþma
noktasýnda da sabýrsýzdýr. Sabrýný yitirme no-
ktasýnda da yaþam coþkusunu tehlikeye sokar.
Sabýrsýzlýkla istikrarýný bozar. 

Yetersizlik duygusu ve kendine olan güve-
nin azlýðý da coþkunun yok olmasýnda bir et-
kendir. Yeteneklerin pek çoðu doðuþtan kaza-
nýlmamýþ, kiþinin kendi azmiyle geliþmiþtir.
Birçok konuda kendini yeteneksiz kabullenen
insanlarýn günlerini bomboþ geçirmesi ile ye-
teneklerinin geliþmesi mümkün görünme-
mektedir. 

Kendini ve yeteneklerini geliþtirme ko-
nusunda zamanýný boþa geçirmeyenler, her
geçen gün yaþama daha güvenli bakmayý
öðrenirken hayata daha kuvvetli, daha hu-
zurlu bir baðla baðlanýrlar. 

Bazý insanlar da her tür baþarýnýn þansa
baðlý olduðunu savunarak kendi olumsuz du-
rumlarýnýn suçunu talihsizliklerine baðlarlar.
Eðitimlerini, kültürlerini, kariyerlerini yetersiz
görürken bir köþe de oturup bu duruma ah çe-
kerek eðitim veya kültür seviyelerin yükselme-
si için çok fazla çaba göstermezler. Bir zamanlar
göstermiþ olduklarý küçük ve yetersiz çabalarýn
bu mücadele için yeterli olduðunu düþünerek
yaþamlarý için gerekli coþkuyu hissetmezler. 
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Oysa her insanýn kendisini diðer bireyler-
den ayýracak özel bir yaný vardýr. Önemli olan
kiþinin bu özel yanýný kendine kabul ettirip,
kendini sevmesi ve güvenmesidir. Eflatun'un
dediði gibi; " En büyük zafer insanýn kendini
fethetmesidir. Ýnsanýn kendi nefsine esir ol-
masý, yenilgilerin en utanç vericisidir."

Bazen de dýþ dünyamýzdaki insanlar ya-
þam coþkumuzu zedelemeye zvesile olurlar.
Yaþama mutluluðunuzu zedeleyen insanlara
deðer verdiðiniz sürece size verecekleri mut-
suzluklarýn miktarý artacaktýr. Dünyanýz, ya-
þamýnýzý mutluluklarý ile anlamlandýran bi-
reylerle güzel kýlýnacaktýr. 

Sizi maddi ve manevi baþarýya ulaþtýrýp
hayatýnýzý güzelleþtirecek olan yaþam coþku-
sunun kalitesi, sizin hayata bakýþýnýzla deðer
kazanacaktýr.

Bugün hava biraz bulutlu mu yoksa biraz
güneþli mi? 

Güllerin dikeni var mýdýr, yoksa dikenli
dallarýn gülleri mi? 

Bardaðýn yarýsý boþ mudur, yarýsý dolu mu? 
H a y a t t a n  z e v k  a l a b i l m e k  s i z i n

s e ç i m i n i z …
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2. BÖLÜM
HUZURUN BEKÇÝSÝ

AÝLE

ANNE-BABA ÇEÞÝTLERÝ

Toplumun en küçük yapý taþýdýr deriz aile
için. Aileyi aile yapan ona anlam katan en
güzel deðerlerden biri de çocuktur. Çocuðun
ilk eðitime baþladýðý yerin aile olduðunu þüp-
hesiz hepimiz biliriz. Davranýþlarýndan giyim
tarzýna kadar beðendiðimiz bir çocuk gördü-
ðümüzde öncelikle ailesinden iyi bir terbiye
aldýðýný düþünürüz. Aksi durumda "aile terbi-
yesi almamýþ" deyimini yerleþtiriveririz.
Çocuklarýn sergiledikleri davranýþlarýn farklý-
lýklarýnýn en büyük nedeni anne babalarýnýn
çocuða karþý sergiledikleri tutumlardýr. Her
ailenin çocuklarýný yetiþtirme aþamasýndaki
hedefleri birbirinden farklýdýr. 

Kimi aileler çocuklarýnýn ruh saðlýðý açý-
sýndan 'mutlu çocuk' olmasýný amaçlarken ki-
mi ailelerde 'baþarýlý çocuk' yetiþtirme isteðin-
dedir. Çocuk yetiþtirmedeki bu amaç farklýlý-
ðý ne olursa olsun anne babalarýn çocuklarýna
karþý gösterdikleri tutum onlarýn üzerinde de-
rin izler býrakýr.
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Toplumda çocuk yetiþtirme þekillerine
göre aile tiplerini beþ grupta inceleyebiliriz;

Yetkin anne-babalar,
Otoriter anne-babalar,
Hoþgörülü anne-babalar 
Ýlgisiz anne-babalar ve
Çocuklarý arasýnda ayrým yapan anne-babalar

Yetkin anne-babalar:
Çocuklarýnýn olumlu ya da olumsuz dav-

ranýþlarýna karþý kolaylýkla empati kurma ye-
teneðine ve isteðine sahip anne babalardýr.
Belirledikleri demokratik sýnýrýn dýþýna çýk-
madan çocuklarýnýn özgürce yaþayabilecekle-
ri ortamda çocuklarýný kendileri üzerinde bir
baský oluþturmadan sürekli kontrol altýnda
tutarlar ve gerekmedikçe müdahalede bulun-
mazlar. Sergiledikleri son derece hoþgörülü ve
anlayýþlý tutuma raðmen oluþabilecek olum-
suzluklarla da yüzleþme becerisine sahiptirler. 

Karþýlaþýlan olumsuz durumlarda öncelik-
le sorunun ana kaynaðýný öðrenerek çocuklar
ile kurduklarý iletiþimde 'her ne olursa olsun'
onlarýn yanýnda olduklarý hissini verirler. Ke-
sin ve deðiþmeyen kurallarý dâhilinde çocuk-
larýnýn davranýþta bulunmalarýný isterlerken
bu kurallarý 'korku' ile deðil 'sevgi' ile benim-
setme yolunu tercih ederler. Çocuklarýnýn her
konuþmasýna kulak verip aile içinde alýnacak
kararlarda onlarýn da fikirlerini alýp aile için-
de onlara verdikleri deðeri ortaya koyarak var
olan sevgi ve saygý ortamýný güzelleþtirirler. 

Bu aile ortamýnda yetiþen çocuk; toplum
içinde kendine güvenen, sorumluluk sahibi,
karþýsýndaki bireye deðer veren mutlu ve ar-
kasýndan da baþarýlý bir birey olarak yetiþe-
cektir. Ailesinin kendisine kazandýrdýðý 'haya-
ta pozitif düþüncelerle bakma' vasfýyla insan-
larla saðlýklý iletiþim kurabilen insanlardan
olacaktýr. 
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Otoriter anne-babalar:
Çocuklarýna karþý sergiledikleri soðuk

davranýþlarý 'otorite' olarak benimseyen bu ki-
þiler çocuklarý ile aralarýna gereksiz bir mesa-
fe koyarlar. Onlarýn maddi ve manevi istekle-
rine karþý duyarsýz davranýp çocuklarýndan
fazlasýyla beklentide bulunurlar. 

Bu tipteki anne babalar çocuklarýnýn
gösterdikleri güzel davranýþlara karþý ödül-
lendirmenin gereksizliðini savunurken,
çocuklarýnýn hatalý davranýþlarý karþýsýnda
aðýr cezalar uygularlar. Aile içinde oluþturu-
lan bu hiç de demokratik olmayan ortamda
çocuðun her davranýþý tepki görür. Çocuk
her zaman kontrol altýndadýr ve gerekli ge-
reksiz birçok müdahaleye maruz kalýr. 

Çocuklarýna sevgi göstermenin otoriteyi
yitirmek olduðunu düþünen bu anne babalar
sevgi ile deðil korku ile çocuklarýný terbiye et-
meyi doðru bulurlar. Çocuklarýnýn özgüveni-
nin geliþmesi için hiç çaba harcamayan bu bi-
reyler onlara suçluluk, utanç ve sevilmedikle-
ri duygusunu yaþatarak 'hedefledikleri çocu-
ðu' yetiþtirebileceklerine inanýrlar. 

Gereksiz otoritenin sergilendiði bu aile-
lerde yetiþen çocuklar anne babalarý ile kura-
madýklarý saðlam iliþkinin bedelini toplumda
yanlýþ bireylerle iletiþim kurabilmekle ya da
doðru insanlarla iletiþimi yakalayamamakla
yaþarlar. Anne babalarýnýn sevgilerini kaybet-
mekten deðil onlardan korktuðu için, istenen
davranýþlarda bulunurlar. Yaþamlarýnda yap-
týklarý hatayý anne babalarýndan korktuklarý
için söyleyemeyen bu çocuklar çözümü yalan
söylemekte bularak var olan hataya sürekli
yenisini eklerler.

Sonuçta iþin içinden çýkamayan, topluma
karþý kendini çok güçlü gösterse de aslýnda
kendisine güvenmeyen, suçluluk duygusuna
sahip, toplum tarafýndan sevilmediðini düþü-
nen mutsuz bir birey olarak karþýmýza çýkar. 
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Hoþgörülü anne-babalar:
Sýcak ve sevecen bir tutum sergileyen bu

anne babalar çocuklarýnýn davranýþlarýna
tepkileri oldukça yumuþaktýr. Ýçlerinde bu-
lunduklarý bu hoþgörü daha çok çocuklarýnýn
davranýþlarýndan dolayý çok fazla beklentileri
olmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Katý ku-
rallara sahip deðildirler. Çocuklarýndan gelen
mantýða aykýrý ya da gerçekleþtirilmesi zor is-
teklere dahi duyarlý olmaya çalýþýrlar.

Çocuklarýnda gördükleri olumsuz davra-
nýþlara korkutma ya da ceza yöntemleri ile
tepki verdikleri görülmez. Bu tip anne-baba
ve çocuk iliþkisinde iplerin daha çok çocuðun
elinde olduðu hissedilir. 

Hoþgörülü ailelerde yetiþen çocuklar, gir-
dikleri toplumda bazen çok olumlu davranýþ-
lar sergilerken bazen de kiþileri þaþýrtacak
davranýþlarda bulunabilirler. Çocuðun yaptýðý
hatalý davranýþlarýn sürekli görmemezlikten
gelinmesi bu hatalara karþý gereksiz hoþgörü-
lerin gösterilmesi çocuðun bencil yetiþmesi-
ne, isteklerinin sürekli yerine getirilmesini is-
teyen þýmarýk çocuklar haline getirilmesine
de neden olabilir. Bu nedenle çocuða tutarlý
ve gerekli hoþgörü gösterilmelidir. 

Ýlgisiz anne-babalar:
Çocuklarý ile iliþkilerinde birkaç basit

kuralýn geçerli olduðu bu anne babalar
çocuklarýna karþý son derece ilgisiz ve
umursamaz davranýrlar. Bu umursamaz
davranýþlarda ne sevecenlik, ne de aþýrý disip-
lin göze çarpar. Çocuklarýnýn her türlü davra-
nýþýna kayýtsýz kalmalarý kimi zaman pervasýz-
lýk boyutuna ulaþarak çoðu konuda ihmalkâr-
lýk noktasýna gelinir. 

Ailesinden beklediði ilgiyi ve sevgiyi bula-
mayan çocuklar zamanla anne babalarý gibi
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olaylara karþý kayýtsýz ve duyarsýz bireyler ola-
rak yetiþirler. Kimi zaman da anne babanýn bu
olumsuz davranýþlarý çocuðun beklentilerini
aile dýþýnda karþýlamasýna neden olur. 

Bu durumda çocuðun yanlýþ insanlarla kar-
þýlaþmasý, bu insanlardan aldýðý ilginin gerçek
olduðuna inanarak insanlarla istenilmeyen iliþ-
kilerde bulunulmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. 

Çocuklarý arasýnda ayrým ya-
pan anne-babalar:
Çocuklarý ile ayný anlayýþ ve davranýþta

bulunmayan bu anne babalar bir çocuðuna
karþý otoriter diðerine hoþgörülü anne baba
rolünü oynarlar. Cezalandýrma ya da ödüllen-
dirme durumunda da çocuklarýna karþý farklý
davranýþlarda bulunurlar. Birinin yapmýþ ol-
duðu hatalý davranýþlarda sergiledikleri ol-
dukça sert tutuma karþý diðer çocuklarýnda
gösterdikleri gereksiz ve haksýz hoþgörü kar-
deþler arasýnda sevgi baðlarýnýn azalmasýna,
birçok sorunun yaþanmasýna neden olacaktýr.

Çocuklara gösterdikleri farklý muamele-
nin farkýnda olmayan ya da olmaktan kaçý-
nan bu anne babalar ailelerinde; sevildiðini
hisseden bir mutlu çocuða sahip olurken se-
vilmediðini, ailesi tarafýndan dýþlandýðý dü-
þüncesine sahip olan mutsuz bir çocuðun ye-
tiþmesine neden olacaktýr. Mutsuz bir çocuk-
tan da gelecekte mutsuz aileler ortaya çýka-
caktýr.

Her çocuk ayrý bir dünyadýr. O çocuðun
dünyasýna ne denli hitap edebilirseniz o oran-
da baþarýlý olursunuz. 

Özgüveni yüksek, adil, hoþgörülü, anla-
yýþlý, dikkatli, dengeli, olgun, kiþilik sahibi bi-
reylerin yetiþmesi için anne-babalarýn dona-
nýmlý olmasý çok önemlidir.
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ANNE-BABALARIN
DEÐÝÞMEYEN OLUMSUZ

DAVRANIÞLARI
Hangi çaðda yaþarsa yaþasýn anne babala-

rýn çocuklarý üzerinde büyük etkiler yarattýðý,
kimi zaman farkýnda olmadan, kimi zaman da
doðruluklarýndan emin olarak yaptýklarý pek
çok davranýþlar vardýr. Bu davranýþlarýn pek
çoðunun ýsrarla çocuklarýnýn iyilikleri için
yaptýklarýný savunurlar;

Günün neredeyse 24 saatini evlatlarý
için çalýþtýðýný söylerler ama günün yirmi dört
dakikasýný bile çocuklarýyla olumlu iliþkiler
kurmak için harcamazlar.

Çocuklarýný baþkalarýna karþý savun-
manýn ya da onlarý övmenin doðru olmadýðý-
ný düþünerek; onlarla gurur duyduklarýný, ne
çocuklarýna ne de topluma belirtmekten ka-
çýnýrlar. Kim bilir, belki de böyle bir durumda
çocuklarýnýn þýmarabileceklerinden korkarlar.

Toplumun düþüncesini kendi canlarýn-
dan üstün tutup çocuklarýnýn ne düþünüp ne
hissedeceðini önemsemeden yaþarlar.

Komþularýna, arkadaþlarýna, tanýdýkla-
rýna karþý takýndýklarý yardýmsever tavrý ne-
dense çocuklarýna karþý takýnmazlar. Bu in-
sanlarýn kendilerine tabiri caizse madalya ta-
kacaklarýna inanýrlar. Çocuklarýnýn onlara
sunacaðý sevgi ve saygýnýn en büyük madalya
olacaðýný anlayamazlar. 

Çocuklarýna karþý hatalý davrandýklarý-
ný, haksýz olduklarýný anlasalar da gururlarýna
yenik düþmemek adýna özür dileme lütfunda
bulunmazlar.

Baþkalarý ile saatlerce sohbet etmek-
ten, bir çok þeyi paylaþmaktan aldýklarý keyfi
evlatlarý ile yapmaktan almazlar.

Yalan, küfür, kaba kuvvet gibi pek çok
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kötü davranýþýn asýl kaynaðýnýn kendileri ol-
duklarýný görmezden gelip bu davranýþlarý
sergileyen çocuklarýna karþý hak etmedikleri
ceza yöntemlerini kullanýrlar.

Kimi zaman çalýþarak, kimi zaman da
baþkalarý ile geçirdikleri günün büyük bir kýs-
mýndan geri kalanýný, televizyon ya da bilgisa-
yar baþýnda geçirerek çocuklarý ile birlikte ge-
çirmeleri gereken zamaný da boþa harcarlar.

Çocuklarýna karþý sergiledikleri sert tu-
tumla disiplin saðlamaya çalýþýrlar. Böylelikle
sevgiyi ve güveni kaybetmekten korkan bi-
reyler yerine sadece dayaktan korktuðu için
anlýk olumlu davranýþlar sergileyen bireyler
yetiþtirirler.

Kendilerine göre hatalý kabul ettikleri
pek çok davranýþýn altýnda yatan gerçek ne-
deni araþtýrmadan suçlamaya, cezalandýrma-
ya kalkarlar.

"Toplum ne der?" düþüncesiyle çocuk-
larýnýn okul, çalýþma ve özel hayatlarýný top-
lum kurallarýna göre yönlendirmeye çalýþýrlar.

"Bizim çocukluðumuzda, gençliðimizde
böyleydi." anlayýþýný kararlýlýkla sürdürüp, sü-
re gelen hatalarý yapmakta ýsrar ederler.

Çocuklarýnýn bedensel geliþimi ile ilgi-
lenirken ruhsal geliþimlerindeki zayýflýklarý ya
fark etmezler ya da görmezden gelirler.

Pek çok iþi kendileri yapmaya çalýþarak,
kendine güveni olmayan sorumluluðu geliþ-
memiþ bireyler yetiþtirirken; bazen de çocuk-
larýna kaldýrabileceklerinden fazla sorumlu-
luk yükleyerek kendilerine olan özgüvenin
azalmasýna neden olurlar.

Marka taþýyan kýyafetler giydirerek,
lüks yerlerde gezdirerek asli görevlerini yerine
getirdiklerini düþünürler ve böylelikle iyi an-
ne baba olduklarýný savunurlar.

Baþkalarýný kýrmaktan, rahatsýz etmek-
ten çekinirken, kendi canýndan olan insanlarý
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nedense hiç çekinmeden kýrýp rahatsýz olabi-
lecekleri davranýþlarý sergilerler.

Anlayýþ bekleyip anlayýþsýz, saygý bekle-
yip saygýsýz, ilgi bekleyip ne yazýk ki ilgisiz
davranýrlar.

Hemen her konuda kitap okuyup, araþ-
týrma yapýp, birilerine danýþýrlarken iyi bir
ebeveyn olmak adýna gerekli araþtýrmalarý
yapmadan, özensiz davranýþlarda bulunurlar.

Yukarýda sayýlanlar belki bizim, belki de
anne babalarýmýzýn, çocuklarýna karþý sergile-
diði davranýþlarýmýz. Þimdi düþünelim hatta
kâðýdý kalemi alýp yazalým, hala süre gelen
hangi anne baba davranýþlarýmýz eksik kal-
mýþ? Bir aile meclisi oluþturalým. Oluþturdu-
ðunuz bu mecliste çocuklarýnýzdan gelen eleþ-
tirileri rahatsýz olmadan dinlemeye çalýþalým.
Onlardan örnek evlat olmalarýný beklerken
biraz da biz örnek anne-baba olalým.

BU ÇAÐIN ÞANSLI (!)
ÇOCUKLARI

Çocuklarýn elinde pek çok teknolojik ale-
te ve lükse sahip olduðunu görenler; "Zama-
ne çocuklarý ne kadar þanslý!" demekten ken-
dilerini alamazlar. Her hareketi fotoðraf kare-
lerine, kameralara kaydedilen çocuklarýmýzýn,
yýllar öncesinin çocuklarý gerçekten þanslý
olup olmadýklarý tartýþýlýr.

Hastalandýðýnda özel doktorlarda tedavi
gören çocuklar mý, yoksa toprak içinde oyuna
doyarak doktora ihtiyaç duymayan çocuklar
mý þanslý, gerçekten düþünülür!

Güzel apartmanlarda, kaloriferli daireler-
de lüks içinde yaþayan çocuklara bakýyorum;
yüzlerindeki saðlýk ve gözlerindeki mutluluk
ifadesini dikkatle inceliyorum. Çoðu sýcak bir
odaya sahipken, daha rahat nefes alabilmek
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için buhar veren suni araçlara ihtiyaç duyu-
yor. Bizler soðuk odamýzda sýcacýk yorganýmý-
zýn içinde rahatça nefes alabilmenin, öksür-
meden uyuyabilmenin keyfini yaþýyormuþuz
oysa. 

Bu kýyaslamalarý yaparken ister istemez
tüm çocukluk anýlarým canlanýyor gözümde;
trafik nedir bilmeden, mikrop kaparýz diye
düþünmeden saatlerce oynadýðýmýz sayýsýz
oyunu düþünüyorum. Akþam olunca annemiz
eve çaðýrmasýn diye ettiðimiz dualarý, bakkal-
dan gelirken üzerinden kaymaðýný aþýrdýðýmýz
yoðurdu, evimize gelen misafirlerle geçen gü-
zel paylaþýmlarý, iftarý-sahuruyla hep birlikte
geçen ramazanlarý hatýrlamadan edemiyo-
rum. Þimdiki çocuklarýn afiyetle yediði tek
þeyin hamburgerleri olduðunu, önlerine ko-
nulan diðer yemeklere nasýl da burun kývýr-
dýklarýný, bizimse zar zor bulabildiðimiz ye-
mekleri nasýl leziz bularak keyfini çýkardýðýmý-
zý anýmsýyorum. 

Þimdi karþý komþusunu tanýmayan, hasta-
lýklarý ve mutluluklarý tek baþýna yaþamak zo-
runda kalan çocuklarýmýzýn tadamamýþ oldu-
ðu güzel dostluklara nasýl da yanýyorum. 

Paylaþmayý bilmeyen, sadece teknolojik
aletlerle oynamayý bilen, dostluðun anlamý-
ný keþfedemeyen, hijyen içinde bile durma-
dan hasta olan "zamane çocuklarýný" ne ya-
zýk ki þanslý bulamýyorum. 

Oynamak için zaman bulamayan, çok
önemliymiþ gibi gününün her saati bir faali-
yetle doldurulan çocuklarýn sahip olduklarý
özel öðretmenler, dershaneler onlarýn gözle-
rinde gerçek ýþýltýyý saðlamýyor. 

Odasýna her ihtiyacý karþýladýðýna ina-
nan anne babalar, çocuklarýnýn manevi de-
ðerlere daha çok ihtiyaç duyduðunu ne yazýk
ki anlamýyor. 
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Akþam olduðunda en güzel diziler, en gü-
zel programlar televizyondan birlikte seyredi-
lirken geçirilen zamanýn adý ne yazýk ki "pay-
laþým" oluyor. Günün bitiminde yanaða kon-
durulan bir öpücük yirmi dört saatlik zaman
diliminin tek sevgi gösterisi oluyor.

Can Yücel de geliþen, deðiþen çaðýmýzýn
çocuklarýný bakýn, nasýl þanslý buluyor;

Yaþý yeterince olgun olanlar hatýrlarlar, 
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde,

çok güzel bir ülkede mahalleler varmýþ.
Bu mahallelerin çocuklarý birbirlerini çok se-

verlermiþ.
Dýþarýdan gelen parolalý bir ýslýða uçarak aþa-

ðý iner, beraber olacaklarý anlarý iple çekerlermiþ.
Kavga etseler de kin tutmaz, her gün yeniden

dünyalar kurarlarmýþ.
Herkeste paylaþma duygusu, sevgi ve arka-

daþlarýný kollama duygusu yavaþ yavaþ geliþirmiþ.
O zamanlar çocuklar okula servis ile deðil,

köþe baþýnda buluþarak giderlermiþ.
Onlarýn yolunu gözlermiþ evdeki bilgisayar,

þehrin en iyi dershanesi, hazýrlýk kurslarý.
Bilmezlermiþ;
Hamburgeri, MTV'yi, Ýnterneti, cep telefo-

nunu, tetrisi, nintendoyu...
Bilirlermiþ duvarlarýn üzerinde sohbet etme-

yi, hatýra defterleri doldurup sevgileri keþfetmeyi.
Bilirlermiþ horoz þekercisini, elleri kirli macun-

cunun tornavida ile koyduðu rengârenk macunlarý.
Eve gitmeyi unutmayý, hava kararýnca dayak

yemeyi, sonra bir ýslýkla tekrar aþaðýya kukalý
saklambaca kaçmayý.

Bilirlermiþ o hakkýnda türlü þeyler söylenen
evdeki garip adamdan korkmayý, küsmeyi, ayný
kýza asýlmayý, torbalarla misket toplamayý, gýcýr
köstek ayýrmayý, deðiþ tokuþ kaybedince kapýþý,
Teksas'ý, Tommiks'i, Konyakçý'nýn diþlerini...
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Ýç içe konan naylon toplarý, taþtan kale di-
reklerini. 

Üç korner bir penaltýyý.
Üzerine apartman yapýlan top sahalarýný, 
Sonra o apartmana taþýnan yeni dostlarý ve

onlarý kapma yarýþýný...
Otobüsteki biletçinin lastik silgi sarýlý kalemi-

ni, yoðurtçuyu, kalaycýyý, hallacý...
Evlerin arkasýndaki odun kömür depolarýný.
Yakar topun yakýþýný.
Mantarlý gazoz kapaklarýný, yaldýz kazýmayý. 
Yandaki mahalle ile alýnan kavgayý, her kav-

ganýn çýkardýðý kahramaný-ödleði.
Kan kardeþliðini, ip atlama, lastiðe basma,
Topaç virtüözlüðünü, çelik çomaðý, kýrýlan

camlarý, toplanan paralarý...
Açýk hava sinemalarýný, frigo buzu...
Sonra zamanla bu güzel ülkede durumlar

deðiþmeye baþlamýþ.
Yaþlar ilerledikçe bu birliktelik, koruma kol-

lama duygularý bu mahallenin
çocuklarýnýn baþlarýna çok isler açmýþ.
Daha sonra iþsizlik, hayat pahalýlýðý, enflas-

yon, köþeyi dönme, adamýný bulma, 
malý götürme falan derken, herkes yüzünde

soluk bir bakýþ, içinde hayatýn yenilgisi, çaresiz-
likleri, tatminsizlikleri ile baþ basa kalmýþ.

Çocuklarý mý? 
Çocuklarý þimdi koca koca apartmanlarýn

arasýnda, 
Nefes alýnmaz bir havada, evlerinde, sanal

bir dünyada, 
Emniyet içinde ve yalnýz yaþýyorlar.
Anneleri babalarý onlarý çok seviyor.
Beta kapmasýnlar diye kalabalýk ortamlara

hiç sokmuyor.
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Hafta sonlarý hep beraber Karum ya da Gal-
leridalar.

Okul servisleri çocuklarý neredeyse yatakla-
rýndan alýyor.

Çocuklar trafik kaygýsýyla, köþedeki markete
dahi gönderilmiyor. 

Babalar þirketlerin bilânçolarýný, çocuklar da
dershane reytinglerini izliyorlar.

Hepsi birer test uzmaný, sayýsal-sözel yuvar-
lanýp gidiyorlar. 

Seksek oynamayý deðil ama taban puanlarý
çok iyi biliyorlar.

Hayata açýlan pencereleri Windows 95, 98... 

Onlar ekrana, ekran onlara bakýyor ve koca
bir hayat dýþarýda akýp gidiyor.

Ve þehrin dýþýnda aðaçlar; 

Týrmanacak, salýncak kuracak, kalp kazýya-
cak mahalle çocuklarýný bekliyor.

Paylaþmayan, yalnýz, bencil, kafesler içinde,
gürbüz, güvendeki çocuklarý...

Hiç sopa yememiþ, aðaçtan düþmemiþ, topu
yandaki bahçeye kaçmamýþ, dizlerinde yara ka-
buklarý olmamýþ çocuklarý...

Keþke dünya teknoloji olarak bu ka-
dar güzelleþirken çocuklarýmýza gerçek
mutluluklarý ve güzellikleri yaþatma þan-
sýmýz olsaydý. Onlara televizyonlardan
kanlý savaþ görüntülerinde yaþýtlarýnýn
durumunu izletmek yerine, mutluluðun
görüntülerini yansýtabilseydik. 

Elbette ki, bu olumsuzluklarýn yanýnda
karamsarlýða düþüp mücadeleden kaçmaya-
caðýz; yaþadýðýmýz paylaþýmlarý, dostluðu, tek-
noloji olmadan oynanan oyunlarý onlara öð-
retmek, "Çaðýn gereði bu!" diyerek çocuklarý-
mýzý bu çaðýn köleleri deðil, ruh saðlýðý iyi
olan bireyler olarak yetiþtirmeye çalýþacaðýz. 
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Yapay lükslere ihtiyaç duymadan "mutlu
çocuklar" yetiþtirebilmek anne babalarýn en
büyük baþarýsý olacaktýr.

ÇOCUKLARIN DÜNYASINI
ONLAR GÝBÝ GÖREBÝLMEK

Anne ve babalar çocuklarýna iyi bir eði-
tim imkâný saðlayarak kendilerine düþen
önemli sorumluluklardan birini yerine getir-
diklerini düþünürler. Bu nedenle de en iyi
okullarda, öðretmenlerde, kurslarda eðitim
görmeleri için maddi tüm olanaklarýný zorlar-
lar. Oysa onlarýn eðitim alanýnda baþarýlý ol-
masýný saðlayacak etkenler sadece maddi des-
teklerle saðlanamaz. 

Çocuðun iyi bir eðitim ve öðretim gör-
mesi þüphesiz onun ilerideki yaþamýnda
maddi ve manevi rahat etmesi içindir.

Ancak çocuk bu rahat ortama kavuþabil-
mek için 'yarýþ atý' gibi koþup dururken iç
dünyasýnda pek çok problem yaþar ve ne ya-
zýk ki ona destek olduðunu düþünen ailesi de
bazen bilerek bazen bilmeyerek bu problemle-
rin sayýsýný arttýrýr. 

Çocuðun ileride maddi olduðu kadar ma-
nevi tatminlere de ulaþmasý isteniyorsa önce-
likle onun yüreðinden, beyninden gelen ses-
lere kulak vermelidir. Anne ve babalar, evle-
rinin içindeki manevi yangýndan habersiz ise-
ler bundan daha büyük bir þanssýzlýk olamadý-
ðýný unutmamalýdýr. 

Öncelikle çocuklarda var olan potansiyel
gözlemlenmelidir. Her çocuðun kendine özgü
bir yeteneði ve özel bir yaný olabileceði unu-
tulmamalýdýr. Aile bireylerine düþen en
önemli görevlerden biri bu özel ve deðerli ya-
nýný çocuða hissettirmek ve onun özgüvenini
geliþtirmektir. 
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Yaþý ne olursa olsun her insanýn hata yapa-
bileceði düþüncesinden yola çýkarak hatalarý-
na karþý kendisine eziyet etmesine engel olma-
lý; yaþadýklarýndan ders alabilmesi saðlanmalý,
ayný hatayý tekrarlamamasý için ona ileriye
doðru bir adým atmasýnda cesaret verilmelidir.

Büyüklerin en büyük hatalarýndan biri
çocuklarýný baþkalarýnýn çocuklarý ile kýyasla-
maktýr. Yapýlan bu kýyas çocuðu baþarýya götü-
rebilecek motivasyonlardan biri olamayacaðý
gibi çocuktaki güven duygusunu ortadan kal-
dýracaktýr. Bu psikoloji ile yetiþtirilen çocuk
baþarýya ulaþmanýn amacýnýn asla kendisi için
deðil bir baþkasýný ezip geçmek için olduðunu
düþünecek ve yaþam boyunca anlamýný bilme-
diði bir hýrsa bürünecektir. Gireceði bu anlam-
sýz yarýþýn en ufak bir baþarýsýzlýðýnda da iç
dünyasýnda fýrtýnalar koparacaktýr. 

Þüphesiz her aile çocuðunun baþarýlý olmasý
için hayaller kurar ve bu hayallerini çocuklarý
ile paylaþýr. Bu hayalleri kurma ve çocukla pay-
laþma aþamasýnda da mantýklý ve dikkatli olun-
malýdýr. Çocuðun sahip olmadýðý bir yetenekle
ya da kendi kapasitesini aþacak mesleklerle ilgi-
li hayallerin kurulmasý onlarýn baþarýsýz olmala-
rýna neden olabileceði gibi arzu edilen baþarý el-
de edilse de yaptýðý iþten zevk almayan, mutsuz
bireylerin yetiþmediði gözlenecektir.

Çocuklarýn en iyi kurslara gönderilmesi,
özel öðretmenlerin tutulmasý, anne-babanýn
ona duyduðu sevgiyi ortaya koyan bir unsur
olarak gösterilmemelidir. Aile bireylerinin sað-
ladýklarý maddi olanaklarý sürekli olarak konuþ-
ma konusu haline getirmesi, çocuk tarafýndan
bu fedakârlýðýn sevgiden deðil mecburiyetten
yapýldýðýný düþünmesine neden olacaktýr. 

Çocuðun içinde bulunduðu yaþ ya da eðitim
basamaðý ne olursa olsun eðlence haline getiri-
len bir ders çalýþma ortamý, aradaki sevgiyi, gü-
veni, anlayýþý daha güzel ortaya koyacaktýr. 
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Yaþanan hatalardan biri de çocuklarýn sü-
rekli olarak hatalý davranýþlarýnýn gözlemlen-
mesi, istenmeyen bu davranýþlara karþý ceza
yöntemlerinin uygulanmasý ancak yapýlan gü-
zel davranýþlarýn deðer verilmeyerek gözden
kaçýrýlmasýdýr. 

Çocuklardan beklenmedik ya da istenme-
dik davranýþlar gösterdiklerinde öncelikle bu-
nun nedeni araþtýrmalýdýr. Onlara bu davra-
nýþlarýný haklý gösterebilecek bir neden bula-
bilmeleri için bir fýrsat verilmelidir.

Anne babalar çocuklarýnýn hayatta baþa-
rýlý olmalarýný isterken verdikleri öðütler ile
yaþamý öðretebileceklerini düþünürler. Oysa
sözlerden daha çok çocuklarýna karþý davra-
nýþlarý ile birçok þey kazandýrýrlar. 

Dorosthy Law Nolte 'yaþayarak öðren-
me'yi çok güzel tarif etmiþ:

Bir çocuk kýnanýrsa her zaman
O da yapamaz baþkalarýný ayýplamadan 
Ve düþmanlýk görürse durmadan
Kaçamaz hiçbir zaman kavgadan.

Onunla edilirse alay
Utancý öðrenir en kolay.
Ve utançla yaþarsa eðer
Suçlamayý kendisine iþ eder.

Hoþgörü esirgemezse ondan
Sabrý da öðrenir bir yandan.
Ve verilirse ona cesaret
Nedir, öðrenir kendine güvenmek.

Övgüyle, ödüle layýk görülürse çocuk
Hep almayý deðil, vermeyi de öðrenir çabuk.
Ve güven duyulmuþsa kendisine 
O da kulak verecektir dostluðun sesine.
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Bir çocuk baþkalarýndan görürse beðeni
Bilir kendisinin de sevmesi gerektiðini.
Ve ilgi, dostluk görürse eðer
Sevgiyi, sevgiyle yürekten sezer.
Sevgiyi bulunca kucak dolusu
Dünya ile arkadaþlýk kurmakta
Kalmaz korkusu…"
Çocuðunun dýþ dünyada baþarýlý olmasýný

isteyen anne babalarýn çocuklarýnýn öncelik-
le iç dünyasýndan gelen seslere kulak verme-
leri gerekiyor. Bu ses doðru anlaþýldýðý oranda
fayda oluþturacaktýr. Duyulamadýðý ve anlaþý-
lamadýðý oranda da hiçbir anlam ifade etme-
yecek ve çöküþün haberciliðini taþýyacaktýr.

Davranýþýn gücünü yaþayarak yaþatmak
en büyük rehber olacaktýr.

Çocuklarýna bu yönde davranýþlar sergile-
yen nitelikli anne-baba sayýlarýnýn artmasý di-
leklerimizle…

Baþarýl ý  ve Mutlu Bir
Çocuk Yetiþtirmenin

Yol Akýþý
Öncelikle 'her iþi kendi yapan anne ve ba-

ba iyi bir ebeveyndir' görüþünden kurtulun.
Evde ona küçük sorumluluklar vererek

kendine olan güvenini arttýrýn. Ancak hiçbir za-
man onlarýn baþaramayacaðý iþleri yüklemeyin.

Ev iþlerinde ya da dýþarýdaki iþlerimizde
nasýl planlý hareket ediyorsanýz; örneðin bir
alýþ veriþ listesi için önceden hazýrlýk yapýp
öyle dýþarýya çýkýyorsanýz ya da ertesi gün ge-
lecek misafirler için ne piþireceðinizin hesabý-
ný yapýyorsanýz sizin için her þeyden deðerli
olan çocuklarýnýz için de mutlaka plan yapýn.

Çocuklarýnýz için yaptýðýnýz planlar, sade-
ce eðitimleri için deðil onlarla geçirebileceði-
niz hoþ zamanlar içinde olmalý.
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Çocuðunuzun çalýþma düzenini ve bu ça-
lýþmanýn süresini kendi çocuðunuza göre yap-
malýsýnýz. Baþkalarýnýn yapmýþ olduðu planla-
manýn size uymasý mümkün olmayabilir. Kal-
dý ki her çocuðun dikkat süresi ya da kavrama
yeteneði bir baþkasýndan farklýdýr.

Çocuðunuzu baþka çocuklara asla kýyasla-
ma yoluna gitmeyin. Baþkasýnýn okuldaki ba-
þarýsý ya da davranýþlarýnýn güzelliði deðil sizin
çocuðunki önemli olmalý.

Çocuðunuzun özel ve güzel yanlarýný bir-
likte keþfetmeye çalýþýn ve keþiften aldýðýnýz
mutluluðu birbirinize hissettirmeye çalýþýn.

Onu siz dünyaya getirdiniz ve bu yaþa ka-
dar siz emek verdiniz, þekillendirdiðiniz bu
hamur tamamý ile sizin eseriniz. Bu hamurda-
ki en ufak bir þekil bozukluðunda sizin çok
büyük katkýnýz olduðunu unutmayýn.

Komþularýnýza, iþ arkadaþlarýnýza ya da bir
baþkasýna ayýracaðýnýz zamanýn daha fazlasýný
çocuklarýnýza ayýrýp, onlarla daha fazla konuþun.

Unutmayýn, bir baþkasý için yaptýklarýnýz
dolayýsýyla kimse size madalya takmayacak.
Ancak çocuklarýnýzýn mutluluðu ve baþarýsý
sizin en büyük madalyanýz olacak.

Çocuðunuzdan beklediðiniz her olumlu
davranýþý önce siz gerçekleþtirin.

Yalan söylemesini istemiyorsanýz siz de as-
la yalan söylemeyin!

Küfür etmesini istemiyorsanýz siz de hoþ
olmayan sözleri kullanmayýn!

Onun sorumluluk sahibi olmasýný, ödevleri-
ni yapmasýný istiyorsanýz, siz de görev ve sorum-
luluklarýnýzý eksiksiz yerine getirmeye çalýþýn.

Tutamayacaðýnýz sözleri asla vermeyin,
unutmayýn ki ileride onlar da verdikleri sözle-
ri tutamayabilirler.

Hangi yaþta olurlarsa olsunlar oyun oyna-
dýklarý ortamlarý, arkadaþlarýný kontrol altýn-
da tutun.
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Okulu ve öðretmenleri ile sýk sýk irtibat ha-
linde olun. Baþarýsýzlýklarýnýn nedenlerini araþ-
týrarak bunlarý telafi etmenin yollarýný arayýn.

Asla baþarýsýz olduklarýnda onlarý suçlayarak
kendilerine olan güvenlerini kaybettirmeyin.

Hiçbir kimsenin kaba kuvvet veya kötü
sözlerle bilgileri beynine sokabileceðini ya da
davranýþlarýnýn düzeleceðini sanmayýn.

En önemlisi baþarýlý bir çocuða sahip olmak
yolunda en önemli gýda olan sevgiyi verin.

Unutmayýn ki; 'Sevgi Kupasý' dolmuþ
çocuk 'mutlu çocuk' olacak ve baþarý onun
arkasýndan gelecektir.

ÖRNEK ÝNSAN ÖRNEK
EÞ MÝDÝR?

Toplumda birçok insan sahip olduðu özel-
liklerden dolayý çevresindekileri kendisine
hayran býrakýr. Gerek erkek, gerek kadýnýn;
hayat görüþünden becerilerine, bilgilerinden
mesleklerindeki baþarýlarýna kadar tüm özel-
likleri toplumda edindikleri yerin deðerini ve
önemini arttýrýr. 

Ellerine aldýklarý her iþi baþarý ile tamamla-
yan bazý kiþilerin, girdikleri her toplumda 'in-
sanlarý mutlu etmeye çalýþma' gibi önemli mezi-
yetleri vardýr. Genelde herkese yardýmcý olabil-
me, kimseyi rahatsýz etmeme eðilimindedirler.

Ýlk bakýþta bu bireylerin aile yaþamlarýnýn
da mutlu ve baþarýlý olduðu, eþlerinin ise çok
þanslý olduðu düþünülür. 

Sanýlanýn aksine, görünen bu kadar özel-
liðe sahip olmak aile içindeki mutluluðu sað-
lamada her zaman yeterli olmaz. 

Bazen, çevresine karþý olumlu tavýrlar ta-
kýnarak çok sevilen insanlarýn, eþlerine ayný
özeni ve deðeri göstermediði izlenir. Kimi za-
man da eþlerinin þikâyetlerinden; fark edil-
meyen, hissedilmeyen pek çok olumsuz özel-
lik gün yüzüne çýkýverir. 
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Aslýnda böyle bir durumda þaþýrtýcý olan,
kiþilerin gözle görülen özelliklerinin farklý
çýkmasý deðil, bu mükemmeliyeti baþkalarý
için oluþturmuþ olmasý; kendi caný diye kabul
ettiði eþine, çocuðuna ya da sevdiðine ayný
özeni göstermemesidir. Halk dilinde buna ge-
nelde; 'elin iyisi' denir. 

Bu kiþiler kapýlarýný kapattýklarýnda, içeri-
de beraber kaldýklarý insanlarýn ruhundan ve
beyninden çok; baþkalarýnýn ruhlarýna ve be-
yinlerine takýlý kalýrlar. Baþarýlý olmalarýnýn,
sevimli gözükmelerinin altýnda yatan genel
neden, topluma karþý hoþ görünme arzusudur.

Ýnsanlarýn, baþkalarýný bu kadar çok düþü-
nürken kendi hayatýndaki insanlara gereken
deðeri neden vermediði gerçekten düþünülür! 

Pek çok insan evlilik öncesi ve sonrasý
iliþkilerini kýyaslayarak geçmiþte sahip ol-
duklarý baðlýlýðý, inceliði, anlayýþý iç geçire-
rek hatýrlar. Þimdilerde bu deðerlerden pek
çoðunu kaybeden eþler; "Nasýl oldu da bu
duruma geldik?" sorusunu hem kendileri-
ne, hem birbirlerine sýkça sorarlar. 

Bu deðiþimin nedenini hayatýn zorluklarý-
na baðlayarak, kendini kandýrmaya çalýþan
insanlarýn bu olumsuz deðiþimini; ne acýdýr ki
yine ona çok yakýn insanlar fark eder ve bu-
nun ceremesini yine ayný kiþiler çeker.

Dostlarýmýzdan, eþlerimizden, sevdikleri-
mizden yana sürekli yanýldýðýmýzý gösteren bir
dünyada yaþýyoruz. Gerek yakýnýmýzda, gerek
uzaðýmýzdaki insanlarýn takmýþ olduðu mas-
keyi anlamakta bazen yetersiz kalýyor, can sý-
kýcý durumlarla karþýlaþýyoruz. 

Sahte yüzler takýnmýþ bu insanlar, bizlerin
canýný yaksa da kaybeden tarafýn aslýnda on-
lar olduklarýný görmeden uzun müddet baþ
aðrýlarý ile yaþýyoruz. Baþ aðrýsýna sebep olma-
yacak kiþilere ve iliþkilere sahip olunmasý ha-
yata dair en büyük kazaným olacaktýr.
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3. BÖLÜM
YAÞAMI AYDINLATAN

ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝ

SEVGÝ DENÝZÝ

Birbirimize ne kadar zaman ayýrýyoruz? 
Yaþam dediðimiz þu mücadelede koþuþtu-

rup dururken kendimize zaman ayýrmadýðýmýz
gibi, bize seven özel insanlara da yeteri kadar
zaman ayýrmýyoruz. Kimimiz daha çok para
kazanma derdinde, kimimiz kariyer peþinde! 

Ya sevdiklerimiz? Bir köþede oturup sadece
bizim ayýracaðýnýz minicik zamanlarý bekle-
mekte. Bizim hoþ sohbetinizi duymak için, var-
lýðýnýzý hissetmek için yolumuzu gözlemekte. 

Kim bu bekleyenler? 
Bazen bir eþ, bazen bir sevgili, bazen þef-

kat dolu bir anne. Biz bu kadar hýrslarýmýz pe-
þinde koþturup dururken belki de onlar bizim-
le ilgili çok þeye muhtaç. Kim bilir belki biz-
den gelecek ýlýk bir nefese, belki sýcak bir do-
kunuþa ya da sadece bir tebessüme… 

Bazen günler geçip de yaptýðýmýz hatanýn
fakýna varýp, onlarýn yüreklerini tekrar dol-
durmaya çalýþýrýz. Bu doldurmayý da nedense
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iþlerimizden, hayallerimizden kýsacasý hep
bizden konuþarak yaparýz. 

Peki ya onlarýn dünyasýnda yaþananlar?
Ýllâ baðýrmalýlar mý bizim ilgimize, dostluðu-
muza, aþkýmýza ihtiyaç duyduklarýný? 

ÞOKLAMA ZAMANI
Ünlü devlet adamlarýnýn, kendi ölümleri-

nin gerçekleþtiðini düþünerek; çevresindeki
insanlarýn onlar hakkýnda neler konuþabile-
ceklerini hayal ettiklerini ve kendilerine böy-
lece 'þoklama' yaptýklarýný duymuþtum. Saný-
rým bu þoklama onlarýn hýrslarýna gem vurup
biraz olsun çevresindeki insanlarý düþünmele-
ri, yaþadýklarý dünya da kalýcý olmadýklarýný
hatýrlamak içindi. 

Bu þoklamayý þu an kendimize uygulayýp,
öldüðümüzü ve sevdiklerimizin bizim hakký-
mýzda neler konuþtuðunu duyabileceðimizi
hayal edelim: En baþta aile bireylerimizden
baþlayalým; Yüreði yaralý annemiz; "Evladýma
doyamadým, bir gün olsun onunla doyasýya
dertleþemedim, gül cemalini göremedim." di-
ye aðlayabilirdi. 

Evladýmýz, "Sadece ben rahat yaþayayým
diye bu kadar çalýþtýn ama ben seninle hiç
oyun oynayamadým." diyerek küçük dünya-
sýnda pek çok þey yaþayabilirdi. 

Ya sevgili, "Ben sensizlikten kavrulurken
sen sadece iþini ve kariyerini düþündün, aslýn-
da ben seni çoktan kaybetmiþtim." diyerek
kahrolabilirdi. Yýllarca arayýp sormadýðýmýz
arkadaþlar ise kim bilir vefasýzlýðýmýz yüzün-
den neler konuþurdu. 

Neyse ki bunlar sadece hayalden ibaret.
Ancak yaþam mücadelesindeki oyunumuzda;
ya biz bir gün rolümüzü terk edip gideceðiz, ya
da sevdiklerimiz! 
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Bu roller sona ermeden, içinizi keþkeler
doldurmadan her iki þoklamayý da kendinizde
uygulayýn. Önce kendi ölümünüzü, sonra sev-
diklerinizi kaybedebileceðiniz o kaçýnýlmaz aný
hayal edin. Vakit çok geç olmadan sevdikleri-
nize, sizi sevenlere zaman ayýrýn. Hatta bunu
"bedenlerin ölümü" düþüncesinden önce yü-
rekteki sevgilerin ölümüne karþý yapýn. 

Kaybetmenin sadece bedenen deðil ruhen
de yaþanabileceðini unutmayýn. Sevgileri ve
manevi deðerleri kaybetmemek dileði ile…

BÝLGÝ ÇAÐININ AVUNTULU
ÝNSANLARI

Yaþadýðýnýz topluluklarda, sahip olduðu
bilginin kapasitesine ve içeriðine yönelik
farklý özelliklere sahip pek çok insan görebi-
lirsiniz. Bunlardan bazýlarý, girdikleri toplum-
da bilmiþliklerini ortaya çýkaran aslýnda içleri
sanýldýðý kadar dolu olmayan insanlardýr. Ba-
zýlarý da pek çok konu hakkýnda bilgi sahibi
olmalarýna raðmen kendilerini hala 'ham' gö-
renler, 'cahil' kabul edenlerdir. 

Yaþamla veya ilimle ilgili pek çok konuda
bilgili olduðunu sanan insanlar her zaman
beynindeki bilgiler ile yetinip, kendilerini
daha fazla öðrenmeye ve geliþmeye kapatýrlar.
Sahip olduklarý bilgiler ile asla yetinmeyen
insanlar ise sorular sorarak, araþtýrarak, pay-
laþarak var olan kapasitelerini arttýrma çaba-
sýnda bulunurlar. 

Çoðu insan soru sormanýn bir meziyet ol-
masýnýn yanýnda zihinsel bir yetenek gerektir-
diðinin bilincinde deðildir. 

Soru sormayan insanlarýn bir kýsmý; 'her þe-
yi nasýl olsa biliyorum' düþüncesiyle, bir kýsmý da
soru sorduklarýnda 'aptal' ya da 'cahil' konuma
düþmekten korkarak soru sormaktan kaçarlar. 
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Soru sorarak öðrenme becerisine ve iste-
ðine sahip olan insanlar, zihinsel kapasiteleri-
nin gittikçe güçlendiðini, buna baðlý olarak
daha anlamlý, daha kaliteli ve hatta daha kar-
maþýk sorular sorabilme yeteneklerine sahip
olduklarýný gözlemlerler.

Öðrenme çabasý içinde bulunmayý kayda
deðer bir özellik olarak görmeyen insanlar,
taktýklarý at gözlükleri yüzünden böyle bir ça-
baya girmezler, çünkü bu insanlar deðiþtiril-
mesi mümkün olmayan, doðruluðu sadece
kendileri tarafýndan kabul edilmiþ bilgi ve dü-
þünceler ile yaþamaktan gayet memnundurlar.
Sahip olduklarý bu yapýnýn ve kapasitenin top-
lumda daha iyi bir yer ve konum kazandýraca-
ðý düþüncesini benimserler. Bu kazanca sahip
olamasalar bile onlarýn bu yüce deðerlerini
anlamayan kiþileri kültürsüz ve bilgisiz olmak-
la suçlayarak kendilerine bir teselli yaratýrlar.

Oysa kendini öðrenmeye kapatmamýþ
bireyler daima geliþerek çýtayý yükseltme
çabasýnda olduklarýndan toplumda hedefle-
dikleri yere gelmeyi mutlaka baþarýrlar. 

Bu insanlar, sorulara çözüm ararken farklý
bakýþ açýlarý ve yaklaþýmlar geliþtirirler. Bir
problemin, bir sorunun birden çok çözüm yo-
lu olabileceðine, her olayýn birden fazla anlam
ve sonuç içerebileceðine inanýrlar. Bu inanýþ-
la, dar mantýk kalýplarý arkasýna sýðýnmadan,
gittikçe güçlenen bir hayal gücüne sahip olur-
lar ki yaþamdaki pek çok yenilik ve icat bu ha-
yal güçleri sayesinde ortaya çýkmýþtýr.

Kiþilerin, düþünme, hayal etme ve öðren-
me yaþamlarý arasýndaki bu farklýlýklar ve ki-
mi zaman oluþan olumsuzluklar, sadece kiþile-
rin karakter yapýlarýndan deðil ayný zamanda
eðitim sistemimizden de kaynaklanmaktadýr. 

Öðrenme sorumluluðunu bireye verme-
yen geleneksel yöntemlerin sayesinde öðre-
nenler, daha az merak eden, daha az soru so-
ran ve daha az düþünen, bilgileri körü körüne
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ezberleyerek beynine alan kiþiler haline gel-
mektedir. Öðrenme ile ilgili söz hakkýný elde
edemeyen bireyler sadece öðretmenin verdiði
bilgilerin doðruluðuna inanmakta, olaylar ve
sorunlar hakkýnda farklý bakýþ açýlarý ve yak-
laþýmlar geliþtirememektedir. Öðrenmenin ve
davranýþlarýn demokratik olarak yaþanmadýðý
bu öðrenme ortamlarýnda kiþilerin öðrenme,
düþünme ve araþtýrma isteklerine ket vurul-
makta böylece baþkalarýnýn düþüncelerine sa-
ygý göstermeyen, kendini bile aþamayan bi-
reyler ortaya çýkmaktadýr.

Bulunduðumuz çaðýn teknoloji ve bilgi
çaðý olduðunu düþünürsek böyle bir eðitim
sistemi ile çok fazla yol alamayacaðýmýz açýk.

Bu toplumun bildikleri ile yetinmeyen,
araþtýran, düþünen, geliþen ve ayný zamanda
bildiklerini paylaþan insanlara ihtiyacý var.
Bulunduðumuz toplumda; öðreten, öðrenen
ya da veli gibi rollerden hangisine sahipsek bu
eðitim sisteminin ve dolayýsýyla fikirlerimizin
deðiþmesi için çaba göstermeliyiz. 

Öðreten görevindeysek; geleneksel yöntem-
lerden vazgeçip, öðrencilerimize öðrenme so-
rumluluðunu veren, düþünmeye sevk eden,
edindikleri bilgileri daha aktif kýlan yöntem
ve teknikleri seçmeliyiz. 
Öðrenen rolünde isek; hala beynimizi ez-
bercilikle dolduranlara karþý tavýr içine gir-
meliyiz.
Veli konumunda isek; dünyadaki geliþmeleri
takip eden ve bunun eðitim sisteminde de uy-
gulanmasý çabasýnda olmayan, gerek devlet
yönetimini gerekse eðitimcileri uyarma, de-
ðiþtirme çabasý içine girmeliyiz. 
Sadece artmasý gereken maaþ isteði ile ya

da düzelmesi gereken hayat þartlarý için deðil,
daha iyi bir nesil yetiþtirmek adýna eðitim
içinde yapýlmasý gereken köklü deðiþim için-
de sesimizi yükseltmeliyiz.
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Düþünmeyi bilen, düþündükleri ve bildik-
leri ile yetinmeyen, paylaþýmcý, giriþimci, ye-
niden yapýlanmaya açýk bireylerin olduðu bir

toplumda baþarý yakalanacaktýr.

EMANET ve MÝRAS
Gerek toplum, gerekse birey olarak ema-

net býrakýlan þeylere sahip çýkmaya; emanete
ihanet etmemeye çalýþýrýz. Emanet edilen þey-
ler özellikle maddi deðerlerse daha özenli ve
titiz davranýrýz. 

Yaþam mücadelesi içinde koþtururken ne
yazýk ki, bize daimi olarak emanet edilmiþ be-
denimize, ruhumuza ayný özeni göstermeyiz.
Bu deðerli emaneti yeterince korumadan,
oluþabilecek olumsuz durumlarý düþünme-
den, sýnýrsýzca kullanýp dururuz.

Bedenimizi düþünmeden yorar, ruhumuzu
fark etmeden yaralarýz. Bu koþuþturma içinde
elde ettiðimiz maddi deðerlerin, kariyerin, gü-
cün, hepsini bir gün kaybedeceðimizi düþün-
meden asýl emanete ihanet ederiz. Bu kaybe-
diþin adý hepimizin tüyleri ürperten, korku-
tan, çoðu zaman da tedirgin eden 'ölüm'dür.
Hangi zamanda, nerede ve nasýl yaþayacaðý-
mýzý bilemediðimiz bu kavramdan korkmak
yerine hayatýmýzý daha anlamlý kýlabilmek
için onunla yüzleþmeliyiz.

Zamanýmýzýn çoðunu bizi geçici olarak
mutlu eden maddi deðerleri kazanabilmek
için harcýyoruz. Bu kazanç yolunda hýrslarý-
mýzýn, tutkularýmýzýn körü körüne esiri oluyo-
ruz. Her zaman elimizdekilerle yetinmeden
daha fazlasýný istiyoruz. Yaþamdaki çýtayý yük-
sek tutmanýn güzel ve gerekli olduðunu bilir-
ken bunun dozunu bazen kaçýrýyoruz.

Bu dünyaya veda ederken, maddi olarak
elde ettiðimiz kazançlarýn hiçbirini yanýmýzda
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götüremeyeceðimizi de ne yazýk ki unutuyo-
ruz. Hatta ardýmýzdan sevdiklerimize býraktý-
ðýmýz bu maddi deðerlerin, bizlerin gelecekte
anýmsanmamýzda yeterli bir neden olamaya-
caðý düþüncesinden bile kaçýyoruz.

Oysa hayatla ilgili yapýlan en iyi yatýrým-
lar dolu dolu yaþanan hatýralardýr. Verilen
mutluluklar, paylaþýlan anlardýr. Ýnsanlar bý-
raktýklarý mallarla deðil, yüreklerini doldur-
duklarý duygular ve oluþturduklarý eserlerle
varlýklarýný yaþatýrlar, uzun yýllar boyunca. 

Doktor hastaya ömrünün geri kalan gün-
lerini söylediðinde, önce büyük bir þok yaþa-
nýr. Sonra kalan günlerin en iyi þekilde nasýl
deðerlendirilebileceðinin hesaplarý yapýlýr. Bu
hesaba hem kiþinin kendisi, hem de çevresin-
deki insanlar katýlýr. Bir "mutlu etme", "mutlu
olma" yarýþýna baþlanýr. Burada acý olan aslýn-
da ölümün bu kadar yaklaþmýþ olmasý deðil,
bu kýsa zaman dilimi içerisinde yaþamýn anla-
mýnýn ve deðerinin bilinip, anlamlý bir þekilde
deðerlendirilmeye çalýþýlmasýdýr.

Yaþamýnda her türlü maddi güce sahip ol-
duðunu düþündüðümüz insanlarýn iç dünyasý-
na þöyle bir bakýn; mutluluðu gerçekten yaka-
layabilmiþler mi? Yoksa hayatlarýnda eksik
kaldýklarýna inandýklarý deðerler mi var? 

Sakýp Sabancý ülkemizin sayýlý zengin in-
sanlarýndandý, her zaman gülen yüzünün al-
týnda bir hüznün saklý olduðunu vurgulardý.
Sahip olduðu maddi güç onun bu dünyada
kalýcý olmasýna yetemediði gibi, bu güç oðlu-
nun saðlýk problemlerini çözmek için de ye-
terli olmamýþ ve O'nun içinde her zaman bir
burukluk oluþturmuþtur. 

Ýnsanlar hastane ortamlarýnda sýra bek-
lerken kendilerini, herkesin kendi derdini an-
lattýðý bir sohbet ortamýnda buluverirler. Bu
ortamda baþkalarýnýn derdini dilerken, kendi
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acýlarýnýn ya da rahatsýzlýklarýnýn ne kadar
hafif kaldýðýna þahit olurlar. "Doktora gitti-
ðimde nedense aðrýlarým yok oluyor, boþuna
gelmiþim gibi hissediyorum." düþüncesinin al-
týnda gizliden bir þükrediþ vardýr.

Olaya farklý açýdan bakýp; "Hastaneye gi-
dince daha çok hasta oluyorum." düþüncesin-
de ise sahip olduðu fýrsatýn ve hazinenin de-
ðerini bilmeyen bir anlayýþ hâkimdir. 

Sevdiklerimizin, deðer verdiklerimizin ve
en önemlisi kendimizin en kýymetli emanetine
daha fazla özen göstermeliyiz. Sahip olduðumuz
emanetin içinde bulunan yüreðimizi ve ruhu-
muzu gelecek zararlardan uzak tutmalýyýz. 

Düþünüp yorumlayabilen bir beyne, kalkýp
yürüyen bir bedene, sevmenin anlamýný ve de-
ðerini bilen bir yüreðe sahip olmanýn mutluðu-
nu fark edebilmeli, bu deðerlerin en büyük ha-
zine olduðunu kabul ederek yaþamalýyýz.

ÝNSANI ACI DEÐÝL, KENDÝ-
NE ACIMAK BÝTÝRÝR

Hayatýmýzýn çeþitli zaman dilimlerinde,
her biri farklý nedenlerden kaynaklanan, þid-
deti ve yoðunluklarý farklý acýlar çekeriz. Çek-
tiðimiz acýlarýn nedeni ne olursa olsun, bazen
bu acýyla içimizdeki coþkuyu da kaybederiz.
Bir zamanlar canla baþla istediklerimizi, he-
deflediklerimizi, ulaþýlmaz, hatta anlamsýz
görmeye baþlarýz. Yaþamdaki tüm olaylarýn al-
týnda ezildiðimizi hissederiz. 

Çevremizde acýlarýmýzý paylaþacak bir
dost arar, bir zamanlar kendimizden maddi,
manevi pek çok þey verdiðimize inandýðýnýz
dostlarýn biranda yok olduðunu düþünür, var
olan acýlarýmýza bir de baþ aðrýlarýný ekleriz.
Bu düþüncelerle yaraladýðýmýz ruhumuzla, be-
denimizi de yýpratýr hale geliriz. 
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Her zaman ayný iþleri rahatlýkla yapan be-
denimizi, takýnmýþ olduðumuz karamsarlýk-
tan, içimizdeki coþkunun yok olmasýndan do-
layý; halsiz ve yorgun düþürür artýk pek çok iþi
kolaylýkla yapamaz hale getiririz.

Hayata böyle bir ruh haliyle bakarken;
gerek iþ yaþamýmýzda, gerek özel yaþamýmýz-
daki insanlarýn her hareketi bize rahatsýzlýk
vermeye baþlar. Onlarýn umursamazlýklarý,
duygusuzluklarý bizim için gittikçe çekilmez
bir hal alýr. Sürekli odaklandýðýmýz ve kafa-
mýzdan atamadýðýnýz bu karamsarlýk, bizden
tüm coþkuyu alýr, gittikçe daha çok hýrpala-
yýp, yýpratýr.

Bir zamanlar çevresinde pek çok güzelli-
ði fark edip bu güzelliklerin tadýný çýkaran
tüm duyu organlarýmýz, içinde bulunduðu-
nuz gaflet yüzünden elimizdeki hazineleri bi-
le fark etmekten mahrum hale gelir. Artýk
ruhumuzu mutlu edecek, bedenimizi dinlen-
direcek etkenleri bulmak için direncimizi
kaybetmiþizdir.

Oysa düþündüðümüz, söylediðimiz, hayal
ettiðimiz ya da hayal edemediðimiz her duygu
bizim üzerimizde derin izler býrakýr. Derinle-
þen bu izler gittikçe daha çok canýmýzý acýtýr.

Bu durumda ne yapmalýyýz? 

Öncelikle;

Kendisine aðlayan bir insan olmaktan kur-
tulmalýyýz.
Acýlardan ders çýkarmayý, yenilgileri zafere
dönüþtürmeyi, kaybedilenlerden bile kazanç
elde etmeyi öðrenmeli ve bunlarý uygulayabi-
lir hale gelmeliyiz.
Sürekli kendine acýyan, durmadan aðlayan
ve yakýnan insanlardan olmak yerine hayata
anlam katan insanlardan olmalý, bu anlamla
yeniden yapýlanmalýyýz.
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NEREYE GÝTTÝÐÝNÝ BÝLEN
KÝÞÝYE YOL VERMEK ÝÇÝN
DÜNYA BÝR YANA ÇEKÝLÝR

Geçmiþte yaþanan acýlar, geleceðe bakýþý-
mýzý olumsuz kýlacaksa daha yaþanacak çok
acý var demektir. 

Bir bebek sahibi olmanýn mutluluðunu
derinden yaþamak isteyen anne adaylarýna bir
bakalým; çoðunun doðum sýrasýnda çekeceði
acýyý ya da bebek doðduktan sonra hayatýnda
oluþabilecek sýkýntýlarý düþünmeden sadece
olayýn coþkusunu yaþadýðýný görürüz. 

Doðum sýrasýnda ve sonrasýnda çektiði
acýlarý bir anda unutturan; içindeki hayatýn
sevgisidir. Peki, minicik bir hayatý dünyaya
getirirken mutluluk duyan biz insanlar, ne-
den kendi hayatlarýmýzý korumaya almadan
acýlara saplanýp kalýyoruz?

Ýçimizdeki coþkuyu hissetmek için önce-
likle bunu candan istemeliyiz. Bundan sonra
bir hedef belirlenmeli ve bu hedef için ilerle-
nen yolda tökezlenebileceði göze alarak bu
yoldan asla dönmemeliyiz. 

ÝÇÝNÝZDEKÝ COÞKUYA
SAHÝP ÇIKIN

"Nereye gittiðini bilen kiþiye yol vermek için
dünya bir yana çekilirmiþ." der, Star Jordan. 

Eðer gittiðimiz yolu bilir ve bu yolda ilerle-
mek için kararlý olursak, hiçbir olay ya da kiþi
hedefe ulaþmak için bize engel olamayacaktýr.

Hedeflere ulaþma yolunda ilerlerken en bü-
yük engel kiþinin kendisidir. Kendimize engel ol-
maktan kaçýnmalý ve kendinize güvenmeliyiz. 

Acýlarýmýzýn arkasýna saklanarak baþarý-
sýzlýklarýmýza sorumlu aramamalýyýz. 
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Ne olursa olsun içimizdeki coþkuyu öldür-
memeliyiz. 

Unutmayalým ki; Ýnsaný acý deðil, kendi-
ne acýmak bitirir!
Bugün güneþin üzerimize doðmasýna izin

vermeden günü erkenden yakalayalým. Saba-
hýn ýþýklarý yeryüzüne vurmadan, kendimizle
ilgili yeni ve olumlu kararlar alýp, bu kararla-
ra ulaþmak için bir yol haritasý çizmeye baþla-
yalým. Ýçimizdeki coþkuyu hissederek, güne
kendimizi severek, daha enerjik ve mutlu
baþlayalým. 

Mutluluk ve baþarý kadar coþkularýmýza
sahip çýkmak da kendi elimizde…  

DÝNLEMENÝN BAÞARIYA
ETKÝSÝ

Ýnsanlar, girdikleri her toplumda bir þeyler
öðrenmek için kendilerine pay çýkarabilirler.
Birçok insan katýldýðý seminerden ya da soh-
betten sonra konuþulanlarý unutur. Bu olay ki-
þinin, konuþulanlarý kendisi ya da hedefleri ile
iliþkilendirmemesinden kaynaklanmaktadýr. 

Bazý insanlar dinlemekten çok konuþma-
ya meraklýdýr. Oysa kendini geliþtiren ve bu
sayede farklýlýk oluþturabilen kiþiler, çok ko-
nuþmaktan kaçýp iyi bir dinleyici olma mey-
lindedirler. Bilinenin aksine, her meslekte iyi
bir dinleyici olmak çok konuþmaktan daha
önemlidir. Öðrencisini dinleyen öðretmen,
çalýþanýný dinleyen yönetici, hastasýna kulak
veren doktor, dinlemeyi bilmeyen meslektaþ-
larýna oranla her zaman daha çok yol almýþtýr. 

Herhangi bir tartýþma sýrasýnda karþýsýn-
daki insanlarý dinlemeyen konuþmacýlarýn,
konuya ne kadar az hâkim olduðu bir süre
sonra kendini gösterir ve konuþmalarý daha
anlamsýz hâle gelir. 
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Dikkatle incelediðinde, her yaþtan, her
kesimden ve her kýdemden insanlarýn konuþ-
masýný dinleyen, bu konuþmalardan ders alan
kiþilerin daha baþarýlý olduðu görülür. 

Eðitimciliðe baþladýðým ilk yýllarda emek-
liliði yakýn olan bir Zeliha öðretmen vardý.
Mesleðe yeni baþlayan biri gibi heyecan duyar,
bizim yeni öðretmen olduðumuzu umursama-
dan bizlerden yeni þeyler öðrenmeye çalýþarak
baþarýsýný kat kat artýrýrdý.

Bunun yanýnda; "Her þeyi en iyi ben bili-
rim." diyen meslektaþlarýmýn bugün hâlâ ye-
rinde saydýðýný görüyorum. Girdikleri top-
lumda; "Ben kaç yýllýk öðretmenleri cebim-
den çýkarýrým." diyebilen yeni öðretmenlere,
þimdiden kendilerini geliþtirmeyi durduklarý
içinse acýyorum.

Ýþinde uzmanlaþmýþ, hedeflediklerini ba-
þarmýþ insanlarý dinlemek þüphesiz hayatýmýz-
da olumlu etkiler býrakýr. Onlarý örnek almak,
onlarýn doðrularýndan yararlanmak bizleri de
baþarýlý kýlar. Ancak özellikleri ne olursa ol-
sun her insandan kazanýlacak bir þey vardýr.
Alfred Výngny'in bir sözünde dediði gibi;
"Hiçbir insana rastlamadým ki, ondan öðreni-
lecek bir þey olmasýn." 

Confucius da þöyle der: "Deðerli bir in-
san gördüðümüz zaman onun gibi olmayý
düþünmeliyiz. Deðersiz bir kiþiye rastladý-
ðýmýz zaman geri dönmeli ve kendimizi in-
celemeliyiz." Sonuçta her insaný dinlemek
bizi geliþtirecek, kendimize çeki düzen ver-
memizi saðlayacaktýr. 

Çok konuþanlarýn deðil, konuþtuðu güzel
þeyleri gerçekleþtirebilen ve karþýsýndakinin
sözüne deðer verenlerin dünyasýnda yaþamak
dileðiyle…
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HAYATA GETÝRÝLÝÞ
AMACINA UYGUN YAÞAYIÞ

Yaþadýðýmýz þu fani dünyada geçireceðimiz
sürenin ne kadar kýsa olduðunu ve bu dünyaya
geliþ amacýmýzý ne yazýk ki çoðu zaman unutu-
yoruz. Yaþamla ilgili beklentilerimizde, özlem-
lerimizde; "Sayýlý gün nedir ki gelip geçer!" di-
yerek kendimizi avuturken geçip giden günleri
anlamlý kýlma çabasýndan çok bir þekilde yirmi
dört saati tamamlama çabasýna giriyoruz. 

Ýþ dünyamýzda hedeflediðimiz yerlere ge-
lebilmek için gösterdiðimiz çabayla, evleri-
mizde saðladýðýmýz eþsiz düzenle, çocuklarý-
mýza sunduðumuz maddi deðerlerle bu dünya
ile ilgili asli görevlerimizi yerine getirdiðimizi
düþünerek kendimizi kandýrýyor, bu kandýr-
maca içerisinde mutluluk oyununu oynamaya
devam ediyoruz. 

Çevremizde birçok insan mutluluðu yaka-
lamak için kendince bir sürü yol arýyor. Kiþisel
geliþim kitaplarý okunuyor, NLP seminerleri
takip ediliyor, aile psikologlarý ile iliþki kurulu-
yor ve sonra da hiçbirinin mutlu ve baþarýlý ol-
mak için iþe yaramadýðý düþünülüyor. Ýnsanla-
rýn maddi ve manevi bu kadar harcama yap-
malarýna raðmen aile hayatýnda ya da iþ haya-
týnda gerçekten baþarýlý olamamalarý, ruhlarý-
nýn bir türlü huzur bulamayýþý, yüreklerin dur-
madan gerçek sevgiyi arayýþý ve bu çabalamaya
karþýn amaca ulaþýlamamasý gerçekten çok il-
ginç, ilginç olduðu kadar da çok acý bir durum.

Ýnsanlar en büyük sorunlarýndan birini
eþleri ile yaþýyor. Bu sorunun tüm toplumu-
muz tarafýndan yaþandýðýný artan boþanma
vakalarýndan çok net olarak anlayabiliyoruz.
Eþler arasýndaki sorunun ana kaynaðý ülkemiz
ekonomisinden kaynaklandýðý düþünülen ge-
çim sýkýntýsýndan çok manevi deðerlere sahip
çýkýlamamasý. Ýnsanlar hem aþkýný koruma,
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hem özgürlüðünü koruma çabasýna girerken
ikisini dengede tutmayý baþaramayanlar ne
yazýk ki bu yolda tökezleyip düþüyorlar. 

Ýnsanlar en büyük hatayý; çevresindeki ki-
þilere gösterdiði anlayýþý, saygýyý ya da hoþgörü-
yü eþine göstermemekle yapýyor. Ýnsanlar; iþ
yerinde, özel hayatýnda karþýsýndakini incitme-
mek için kurduðu cümlelerdeki özeni ne yazýk
ki eþinde göstermiyor. Eþini kýrma korkusunu
yaþamadan hayatýnýn tüm stresini de ondan çý-
kararak rahatlýyor. Bu durumdan sonra da;
"Derici sevdiði deriyi yerden yere vurur!" man-
týðýndan hareketle sevgisini dile getiriyor.

Kimi zaman kariyer elde etmek, kimi
zaman maddi kazanç saðlamak amacýyla
oluþturduðu dünyasý için her türlü planý
yaparken bunlarýn gereklilik olduðunu dü-
þünüyor ancak sevdiðine inandýðý insan
için ayný özeni göstermiyor. 

Eþe karþý söylenen cümlelerde hassas
olunmayýþý, maddi deðerler uðruna gittikçe
birlikte geçirilen zamanlarýn yoksunluðu; bir
zamanlar kendilerince eþsiz saydýklarý aþklarý-
nýn yok olmasýna, ardýnda tek düze bir yaþa-
mýn gelmesine neden oluyor. Zaman geçtikçe
bu tekdüzelik insanlarýn beynini kemiren ve
ayrýlýða iten en büyük düþünce oluyor. 

Geçmiþ ve gelecek zamanýn en iyi iletiþim
uzmaný olan birini tanýyorum. Bu güzel insan
çok büyük bir görev için dünyaya getirilmiþ.
Getirildiði görevi eksiksiz yerine getirebilmeyi
birçok olumsuz duruma karþý baþarabilen bu
insan hem eþiyle hem çocuklarý ile birçok in-
sanýn baþaramadýðý ölçüde güzel iletiþimlerde
bulunmuþ. 

Çizdiði hedefine var gücüyle ulaþmaya ça-
lýþýrken her insana deðer vermeyi ve gerekti-
ðinde ona ihtiyacý olan her insana zamanýnda
ulaþabilmeyi baþarabilmiþtir. 
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Yaþamýnda kimsenin kalbini kýrmamýþ,
özel hayatý mükemmel, iþ hayatý mükemmel
bu insanýn hangi fakülteyi bitirip hangi kitap-
larý okuduðunu merak ediyorsanýz; kendisi
hiç okuma bilmeyen birisi. O, güzel dinimizi
yaymakla görevlendirilmiþ sevgili peygambe-
rimiz Hz. Muhammed!

Dinini kurallarýna göre yaþamak isteyen
pek çok insan onun davranýþlarýna uygun ola-
rak yaþamayý hedefler. O'nun 'sünnetlerini' ye-
rine getirmeye çalýþýr. Evliliðinde istediði ileti-
þimi ve huzuru yakalayabilen insanlarýn büyük
bir çoðunluðu onun bu sünnetlerini yerine ge-
tirerek bunu baþardýklarýný düþünürler.

Þuan hala eþine yardým etmenin 'taþ fýrýn
erkekliði' olduðu tartýþýlýrken bu mübarek in-
san içinde olduðu yoðunluða ve toplum için-
de sahip olduðu konuma raðmen eþine ev iþ-
lerinde yardýmcý olmuþ, çocuklarý ile þakalaþ-
mýþ, oyunlar oynamýþtýr. Yaptýðý bu davranýþ-
larla O, yine lider olmayý baþarmýþken; bazý
erkeklerin baþkasý görür diye çamaþýr asama-
ma ya da kýlýbýk lakabýný alma korkusu ile
eþine yardýmcý olamamayý bahane etmesi,
gerçekten çok ilginç bir durumdur.

Eþler arasýndaki tüm problemler tabii ki
erkeklerden kaynaklanmýyor. Eþine saygý sý-
nýrlarý içinde davranmayan, sorumluluklarýný
bilmeyen çoðu kadýnýn da eþinin hoþnutlu-
ðundan uzak yaþadýðýný görüyoruz. Oysa dini-
miz ne güzel motive etmiþ; "Eþinin hoþnutlu-
ðunu kazanarak erkeðinin kendisinden razý
olduðu kadýn cennetliktir." diye! Bu durum
bize hem eþimizden hem de Rabbimizden
hoþnut olarak yaþamýmýz gerektiðinin bir uya-
rýsý olsa gerek. 

Eþiyle beklentilerini karþýlayamamýþ, sü-
rekli tartýþma yaþayan bazý kadýnlarýn dünya
anlayýþlarýný eleþtirecek olursak; onlar da en
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büyük hatayý dünyalýk þeylere fazlasýyla deðer
vermekle yapýyor. Ýstedikleri pek çok maddi
varlýða sahip olamadýklarý için hem kendileri-
ni hem eþlerini hýrpalýyor. Ne yazýk ki eþlerine
gelirken getirdikleri 'çeyiz sandýklarýna' gös-
terdikleri özeni ahiret için hazýrladýklarý çe-
yizler için göstermiyorlar.

Erkek ya da kadýn beþ vakit namaz kýla-
rak, oruç tutup zekât vererek, hacca giderek
'gerçek yaþamlarý' için sermayelerini arttýrdýk-
larýný ve tamamladýklarýný düþünebilirler an-
cak eþlerine eziyet eden bir mümine cennet
yolunun garanti olduðu da müjdelenmemiþtir.

Kul hakkýný bu kadar çok savunan gü-
zel dinimizde önce eþlerimizin hakkýný ver-
memiz gerekiyor. Eþlerin en büyük hakký
da anlayýþla, saygýyla ve gerekli özenin ve-
rilmesi ile yerine getirilebiliyor.

Aile dediðimiz o toplumun en küçük yapý
taþý tabii ki sadece eþlerden ibaret deðil. Bir
de tüm dünyamýzý dolduran çocuklarýmýz var.
Yaþlarý büyüdükçe dertleri, sorunlarý kendile-
ri ile birlikte büyüyor. Onlarýn büyümelerinin
getirebileceði güzelliklerin yanýnda oluþabile-
cek olumsuzluklara karþý her anne babanýn
tavrý farklý oluyor. Kimi anne baba onlarla
olan iletiþiminin saðlýklý olmasýyla olumsuz
durumlarý çok çabuk bertaraf ediyor kimi an-
ne baba ise var olan sorunlarý halledemeden
ardýndan gelen sorunlarla boðulup kalýyor. 

Çocuklarýna öncelikle ahlaki deðerleri
aþýlayamayan, onlarla baþka insanlarla kurdu-
ðu iliþki kadar saðlýklý iletiþim kurmayý baþa-
ramayan ebeveynler sürekli aile içi iletiþim
çatýþmasý yaþýyor. Bu olumsuz durumlarýn so-
nucunda; çocuðun yanlýþ insanlarla arkadaþ-
lýk ya da evlilik iliþkisi kurmasý, okul ya da iþ
hayatýnda baþarýsýz olmasý gibi istenmeyen
durumlar ortaya çýkýyor. 
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Anne babalarýn çocuklarý ile iletiþim ku-
rarken yaþadýklarý en büyük problem; onlarýn
bedensel ihtiyaçlarý için özen gösterilirken
yürekten gelen seslerine kulak vermemesin-
den kaynaklanýyor.

Dinimizi güzellikleri ile anlatmayý baþara-
bilmiþ büyüklerimizden biri þöyle anlatýyor: 

"Esas ölüm ve felaket; trafik kazalarý vs.
meydana gelen felaketler, ölüm deðildir. En
büyük ölüm ve felaket insanýn özünü gafletle
salmasý, duygusuzlaþmasý ve gönül dünyasýn-
da ölmesidir. Anne-baba, evin içindeki ma-
nevi yangýndan habersiz iseler bundan daha
büyük talihsizlik, bundan büyük gaflet olmaz.
Böyleleri hallerine bakýp ne kadar aðlasalar
yeridir. Ama aðlamak için de gönül gerek!"

Anne babalar çocuklarý ile etkili ve doðru
iletiþim için çaba harcadýklarýnda, onlara Al-
lah'ý korkuyla deðil sevgiyle anlatýp benimset-
tiklerinde, dinimizde bizler için haram ya da
helal kýlýnan güzel kurallarýnýn dayandýðý asýl
gerçekler anlatýldýðýnda onlarla daha az sorun
yaþanýlacak, mevcut sorunlarda çok kolay çö-
zümlenecektir.

Eþler huzur ve mutlulukta olduðu kadar
tasada, gamda ve kederde paylaþýmcý olma
yoluna giderek saðladýklarý 'yürek paylaþýmý'
ile ne kadar saðlýklý bir evlilikleri olduðunu
görmekle kalmayacak ebediyete uzanan 'son-
suz aþký' yakalayacaklardýr.

Toplumumuzda her yönden daha saðlýklý
iletiþim kurabilen aileleri görebilmek için:
televizyon, bilgisayar gibi teknolojik aletle-
rin daha az ve amaca uygun olarak kullanýl-
masýný, akþam olduðunda sadece kanaldan
kanala geçiþin aktivite olarak yapýlmadýðý;
ilimle, güzelliklerle kuþanmýþ sohbet ortam-
larýnýn aile bireylerince yaþanmasýný ve yaþa-
týlmasýný diliyoruz. 
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Sahip olduðumuz ve olacaðýmýz tüm de-
ðerlere bu dünyaya getiriliþ amacýmýzý unut-
madan deðer vermemiz gerektiðini unutma-
yanlardan olalým.

KAYIPLAR
Yaþam mücadeleniz içerisinde kimi zaman

hakkýnýz olduðuna, kimi zamanda hakkýnýz
olmadýðýna inandýðýnýz kaybediþler yaþarsýnýz. 

Sonunu düþünmeden harcadýðýnýz para
tükenip beþ parasýz kaldýðýnýzda, sýnýrýnýzý bil-
mediðiniz için kendinizi suçlarsýnýz.

Çevrenizdeki insanlarý kýrýcý ve taham-
mülü zor davranýþlarýnýzdan dolayý kaybettiði-
nizde, yalnýzlýðýn derin boþluðunu yaþarken
suçu yine kendinizde ararsýnýz. 

Ýþinize gereken önemi ve özeni verme-
diðinizde; iþvereniniz ya da müþterileriniz
tarafýndan konumunuzu ya da iþinizi kay-
bederek cezalandýrýlýrsýnýz. 

Sizin davranýþlarýnýzdan, karakterinizden
ya da dikkatsizliðinden yaþayabileceðiniz pek
çok "kaybediþ" sýralayabilirsiniz. 

Bu kaybediþlerin acýsýný, türüne göre uzun
ya da kýsa vadede yaþarsýnýz. Bazýlarý yaþamý-
nýzda derin izler býrakarak sizi derinden etki-
ler, bazýlarý da yürekte bir burukluk yaratarak
zamanla unutulup gider.

Kaybediliþlerin bazýlarýný da sizin kontro-
lünüz dýþýnda, sizden kaynaklanmayan ne-
denlerden dolayý yaþarsýnýz. Gerçek olduðuna
inandýðýnýz dostluklarýn, sonsuz dediðiniz
aþklarýn, bitmez dediðiniz iliþkilerin ya da iþ
yerinizde edindiðiniz kariyerin bir anda yok
olduðunu görür, hayretler içinde kalýrsýnýz. 

Hayatla ilgili telaþýnýz yüzünden ihmal et-
tiðiniz dostlar, içinde bulunduðunuz durumu
anlamadan, kimi zaman da anlamak isteme-
den dünyanýzdan çýkýp gider. 
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Arayýp sormalarýnýz karþýlýksýz kalýr ve so-
nunda anlarsýnýz ki, dost dediðiniz kiþinin ru-
hundan çok uzaktasýnýz.

Bitmeyeceðine inanarak, aþkýnýzý sundu-
ðunuz sevgiliniz, ummadýðýnýz bir biçimde bu
iliþkiden sýkýldýðýný, yorulduðunu ifade eden
bahaneler bularak çekip gider. 

Yýllar boyunca çalýþarak, herkesten çok
yorularak geldiðiniz konum, hiç hak etmeyen
biri tarafýndan, halk arasýnda söylendiði þek-
liyle; sadece arkasý olduðu için elinizden alý-
nýr. Çabalarýnýzýn bir anda sonuçsuz kaldýðýný
görerek þoka uðrarsýnýz.

Bazen de üçkâðýtçýlarýn, dolandýrýcýlarýn
ve yalancýlarýn dünyasýnda doðrucu olmak-
tan, yapýlmasý gerekeni yapma çabanýzdan
kaybedersiniz, kaybettirilirsiniz.

Baþkasýnýn yardýmýna ihtiyacýnýz olduðu
konumda, çevrenizdeki insanlarýn, bencillik-
leri yüzünden bir anda kaybolduðunu görür-
sünüz. O güne kadar size her konuda yardým-
cý olmak için atýp tutanlarýn, sebepsiz ya da
sudan sebepler bularak ortadan kayboluþlarý
sizi bir kez daha hayrete düþürür.

Çoðu insan kaynaklý olan bu kaybediþle-
rin hak edilenleri mi, hak edilmeden yaþa-
nanlarý mý daha acý verir, tartýþýlýr.

Sanýrým bu acýlarýn ölçüsü kiþiye göre ve
yaþananlara göre deðiþkenlik gösterir. Kimisi;
"Kendim ettim, kendim buldum." diyerek
avunur, kimisi; "Ben bunlara layýk deðildim."
diyerek kahrolur.

'Avunmak' ya da 'kahrolmak', sanýrým en
iyisi, yaþananlardan ders çýkarmak.

Sorun bizden kaynaklanýyorsa, kaybetme-
ye neden olacak hatalarý yapmamaya çalýþ-
mak. Sorun bizden kaynaklanmýyorsa karþý-
mýzdaki insanlara ve olaylara daha temkinli
ve dikkatli yaklaþmak.
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Bizden ya da baþkasýndan kaynaklanan
kaybediliþleri hiç yaþamamak ya da en az
oranda yaþamak dileðiyle…

ÝNSANIN FARKLILIÐINI
OKUMAK

Ýnsanoðlunu diðer canlýlardan ayýran
özelliklerinden biri zekâsýnýn yaný sýra potan-
siyel bir varlýk olmasýdýr. 

Bebekler, içi doldurulmasý gereken po-
tansiyel bir varlýk olarak dünyaya gelmez-
ler, mevcut bir potansiyel ile doðarak gerek
aile ortamýnda gerek eðitim göreceði ku-
rumlarda karþýlaþtýklarý tutuma göre geliþir
ve deðer kazanýrlar.

Çocuðun aile içerisinde gözlemlenerek
hangi alanlarda yetenekli olduðunun anlaþýl-
masý ve bu yeteneklerin geliþmesinde yardým-
cý olunmasý, aile bireylerinin en önemli so-
rumluluklarýndan biridir. Çocuklarýnda var
olan potansiyeli gözleyip, bunun geliþmesi
için uygun ortamlar hazýrlayan anne-babalar
çocuklarýnýn kendilerinden farklý bireyler ol-
duðunu, onlarýn da kendine özgü bir kiþilik
oluþturduðunu kabul ederek, kendine güve-
nen ve kendisini deðerli hisseden bireylerin
yetiþtirilmesine katkýda bulunurlar. Saðlam
bir özgüvene sahip olan bu kiþilikteki çocuk-
larýn; girdikleri toplumda doðallýklarýný, seve-
cenliklerini ve karþýlaþtýklarý olaylarla baþa çý-
kabilmekteki becerilerini kolaylýkla sergileye-
bildikleri gözlemlenir.

Diðer yandan çocuklarýný bomboþ, içleri-
ni tamamýyla kendileri tarafýndan doldurul-
masý gereken varlýklar olarak gören anne ba-
balar, gösterdikleri 'sözde koruyucu aile tutu-
mu' ile çocuklarýný kendi isteklerine göre þe-
killendirirler. 
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Çocuklarýnýn gidecekleri okuldan, edine-
cekleri mesleðe; arkadaþ seçiminden eþ tercihi-
ne kadar kendileri karar alýrlar. Çocuklarýnýn
sahip olduðu potansiyeli görmezden gelerek,
bu potansiyeli geliþtirmek bir yana yok olmasý-
na neden olurlar. Çocuklarýný kendi istedikleri
kalýba sokmakla kalmayýp geliþmesi için de uy-
gun ortam hazýrlamaktan geri kalýrlar. 

Böyle bir aile ortamýnda yetiþen çocuklar,
kendine güveni olmayan bireyler haline gele-
rek; toplum içinde kendilerini deðersiz, ge-
reksiz ve önemsiz bulurlar. Kendilerini elin-
den iþ gelmeyen, sevilmeye ve sayýlmaya layýk
olmayan kiþiler olarak hissettikleri için sürek-
li mutsuz ve huzursuz olarak yaþarlar. 

Çocuðun gerek bedensel, gerekse zihinsel
geliþiminde etkili olan kiþilerden biri de öð-
retmenlerdir. Aileler arasýndaki bu farklýlýklar
öðretmenler arasýnda da göze çarpar. 

Bir kýsým öðretmen, öðrenciyi potansiyel
bir varlýk olarak görür; onun araþtýrmaya açýk
olup, kendisini geliþtirmesine yardýmcý olur.
Öðrencinin beynini boþ bir þiþe, kendisini de
bu þiþeyi bir huni ile dolduracak bir araç ola-
rak görmeden; öðrenmeyi öðreten, merak et-
me ve keþfetme yeteneðini geliþtiren bireyler
olma bilincindedirler. 

Kullandýklarý öðrenci merkezli eðitimle so-
ru soran, araþtýran; katýlýmcý öðrenciler yetiþ-
tirmenin yanýnda öðrendikleri üzerine düþü-
nen, var olan bilgilerini öðrendiði yeni bilgiler-
le pekiþtirip geliþtirebilen, giriþimci ve yenilik-
çi öðrencilerin yetiþmesine katkýda bulunurlar.

Öðretmenler; öðrenciye yönelik edindik-
leri gözlem ve yetenekleri aile ile iþbirliði ya-
parak hata yapmaktan korkmayan, yaptýklarý
hatalarý baþarýya dönüþtürebilen mutlu insan-
lar yetiþtirmenin en büyük hazzýný duyarlar.
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Bu yapýnýn tersi özelliklere sahip öðret-
menler ise öðrenciyi sahip olduðu potansiyele
göre deðerlendirmeyen, sýnýfýnda ezberci, aþý-
rý disiplinli, sevgiden ve sempatiklikten uzak
bir duruþ sergilerler. Öðrencilere anlamsýzca
yükledikleri sayfalarca süren ödevlerle kendi-
lerine baþarýlý öðretmen imajý verirler. Sýnýfta
sadece öðretmenin konuþtuðu, büyük bir ses-
sizliðin hâkim olduðu sýnýflarda; soru sorma-
yan, öðrendikleri üzerine eleþtiride bulunma-
yan, put gibi oturan öðrencilere rastlarsýnýz. 

Öðrencide var olan ýþýðý göremeyen bu
eðitimciler, kendine güven duymayan ama
itaatkâr, iyi dinleyen ama düþünmeyen, dü-
þünse de düþündüklerini ortaya koyma cesa-
reti gösteremeyen kiþilerin yetiþmesine neden
olurlar. Öðrencinin ailesi ile iletiþim kurmak-
tan kaçýnarak, ailenin çocuklarýnda keþfettik-
leri potansiyeli de deðersiz kýlarak, bu potan-
siyeli geliþtirme yoluna gitmezler. 

Ýnsan hayatýný bir bütün olarak ele alýp,
hayatla tanýþtýðý ilk dönemden içinde bu-
lunduðu tüm zamanlara kadar kendi dina-
miklerini oluþturarak saðlýklý duruþlar ser-
gilemesi için bu yapýnýn anlaþýlmasý ve yay-
gýnlaþmasý saðlanmalýdýr. 

Çocuklarýný doðru davranýþ kalýplarýný
oluþturarak yetiþtiren aileler ve öðrencileri-
nin kiþisel yeterliliklerini tespit ederek geliþti-
rip özgüvene kavuþturan öðretmenlerle ve ai-
lelerle dolu bir toplum dileklerimizle..

MUTLULUK ÝÇÝMÝZDE
Yaþam boyu hem mutlu olmayý ister, hem

de mutlu olma yolunda durmadan hata yapa-
rýz. En baþta elimizdeki maddi ve manevi de-
ðerlerin kýymetini ya kaybettikten sonra ya da
kaybetmenin eþiðine geldiðimiz anda anlarýz.
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O dönüm noktasýna gelene kadar da elimizde-
kileri har vurup harman savururuz. Mutlu ola-
bilmek için yaþamýnda çok büyük izler yarata-
cak olaylarýn olmasýný bekleriz, sanki! Büyük
bir saðlýk sorunu yaþamadan, bir varlýðý kay-
betmeden çevremizdeki mutluluk verici þeyle-
ri göremiyoruz. 

Büyük ameliyatlardan ya da sorunlardan
sonra yaþama baþka bir gözle baktýðýmýzý söy-
leyip, daha önce kendimize dert edindiðimiz
þeylerin hiçbirine artýk dikkate almadýðýmýzý
anlatýrýz. Baþýmýza taþ düþmüþ gibi birden ya-
þam felsefemizin deðiþtiðini anlarýz.

Kimi zamanda mutlu olmak için beyaz at-
lý prensi ya da prensesi bekler, dururuz. Ýhtiya-
cýmýz olan gücün içimizde olduðunu ve ancak
bizim isteðimizle çýkabileceðini görmezden ge-
lir, kendimize güvenmekten kaçýnýrýz. Bazen
de mutlu olmak için baþka insanlarýn reçetesi-
ni kullanýrýz. Onlarýn yaþam þekillerini benim-
semenin, onlara ayak uydurmanýn bizi mutlu
edeceðini düþünüp mutluluðun taklidini yapa-
rýz. Onlarýn ruhlarýna, yüreklerine giydirdikle-
ri elbisenin bedeninin bizim ruhumuza, yüre-
ðimize uyacaðýný düþünürüz. Bu oyunu ruhu-
muz pes edene kadar oynamaya çalýþýrýz. 

Çoðu zaman mantýklý bulmadýðýmýz top-
lum kurallarýnýn arkasýna sýðýnýp, adeta mut-
lu olmamak için sebepler yaratýrýz. "Kim ne
der?", "Nasýl düþünür?" sorularýný kendimize
dert edinip, kendimizi boþ yere yorarýz. Yaþam
þeklimizi bile neredeyse baþkalarýna endeksli
kýlarýz. Kendi mantýðýmýzý, hayallerimizi, duy-
gularýmýzý bir yana býrakýp onlarýn doðrularý
ile yaþamaya kalkýp kendimize olan sevgimizi
ve inancýmýzý sarsarýz.

Kitaplar, makaleler okur, uzmanlara daný-
þýr mutlu olmanýn yollarýný arar dururuz. En
sonunda da baþarýlý olamayacaðýmýza inanýp
kendimizi rutin bir hayatýn içine atarýz. 
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Oysa çözümün kendisi kiþinin kendisinde-
dir. Kiþinin yüreðinde ve ruhunda gizlidir. Bu
gizemin çözülüp yaþamada kullanýlýr hale gel-
mesi hayata biraz daha umutla bakabilmekte
ve baþarabileceðine inanmakla mümkündür.

Yaþamýn kýyýsýndan dönmeye gerek kalma-
dan, mutlu olmak için acýlar yaþamadan içi-
mizdeki yaþam sevincini ortaya çýkarmalýyýz.
Yaþayacaðýmýz mutlulukla çevremizdeki insan-
larý da mutlu kýlacaðýmýzý unutmamalýyýz.

MUTLULUK GENÝ
Bulunduðu mekânlarda huzuru ve mutlu-

luðu arzulayan insanlar, aile bireylerinin, ar-
kadaþlarýnýn ya da sevdiklerinin hayata baký-
þýnýn kendisi gibi olumlu olmasýný hedefleye-
rek, kiþilere hayatýn güzelliklerini göstererek
mutlu olmanýn yollarýný öðretmeye çalýþýrlar.
Bu amaç doðrultusunda, mutlu olduklarýný
görmek istedikleri insanlara, hayata olumlu
bakmanýn yollarýný benimsetmeye çalýþýrlar.
Mayasýnda "mutluluk geni" olanlarda isteni-
len amaca kolayca ulaþýlýr. Yüreðine mutluluk
bakýþýný konduramayanlar için ise mutlu ol-
mayý öðretmek oldukça zordur.

Dünyaya sorunlu bir anlayýþla bakan bu
insanlara güzellikleri, gerçek hazineleri gös-
termek kiþinin tüm enerjisini alýr. Ýçlerinde
bulunan bu negatif elektrik öylesine yoðundur
ki; hayatýn pek çok yönüne olumlu bakan kiþi-
leri bile karamsarlýða düþürmeyi becerebilirler. 

Ýnsanlarýn, ýsrarla güzellikleri görememe-
si önce onu þaþýrtýr, üzer ve bir süre sonra da
yorar. Bu yorgunluða izin verdiði ölçüde de
kendisi hayattan tat almaktan uzaklaþýr.

Kiþinin kendisi mutlu olmak için neden
bulamýyor, elindeki nedenleri de görmezden
geliyorsa, bu durumda bir baþkasý tarafýndan
yapýlacak bir þey kalmamýþtýr.
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Karþýnýzdaki insaný mutlu etmek için her
þeyi yapmak yerine, gerekenleri yapmaya çalý-
þýn. Daha fazlasýný yapmak fedakârlýk yapmak
demek olacaktýr ki bu artýk bu sizin için istek-
ten daha çok zorunluluk oluþturacaktýr. Do-
layýsýyla karþýnýzdaki bireyler de mutluluklarý
için kendilerine özel mücadele vermek yerine
tüm emeði sizin göstermenizi bekleyecektir.

Bedenini ve ruhunu olumsuzluk sarmýþ
olan kiþiye, bencilce davranýp artýk onu mut-
lu etme çabasýndan vazgeçmek, kendi mutlu-
luðunuz için en iyi çözüm olacaktýr. Çünkü
sonucunu alamadýðýnýz bu çaba giderek sizin
ruh saðlýðýnýzý bozacak, deðerli zamanýnýzýn
boþa geçmesine neden olacaktýr.

Kendini mutlu etmeyi beceremeyen insan-
lara baþkalarýný mutlu kýlarak, neþeyi ve huzu-
ru yakalamayý çalýþmalarýný tavsiye etmekte
ikinci bir çözüm olacaktýr. Ancak kendini mut-
lu edemeyen bir kiþinin bir baþkasýný nasýl mut-
lu edebileceði de tartýþýlýr bir durum olacaktýr.

PARA HER ZAMAN
KAZANDIRMAZ

Maddi olanaksýzlýklarýn mutluluða engel
teþkil etmediðini düþünen insanlar yaþamla-
rýnda birçok þeyden keyif almanýn yollarýný
bulurlar. Çocuklarýnýn doðuþ anýndan baþla-
yarak, geliþimleri sýrasýnda yaþadýklarý her gü-
zellik onlar için derin anlamlar ifade eder.
Çocuklarý mezun olurken onlarýn gözlerinde-
ki gurur, düðünlerini yaparken yaþadýklarý o
tatlý burukluk her zaman görülmeðe deðerdir. 

Bir de sahip olduðu paranýn arkasýna sýðý-
narak sahte mutluluklar oluþturmaya çalýþan
insanlar vardýr ki, bunlar, çevresindeki insan-
larý durmadan kendilerine ruhen ve bedenen
esir almaya çalýþýrlar.
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Maddi deðerleri yüksek hediyeler alarak, lüks
yerlere götürerek karþýlarýndaki insanlara kendisi
için deðerli olduðunu hissettirmeye çalýþýrlar.

Öyle ki, onlarýn çevresindeki insanlar bir
müddet sonra bu kiþilerin gerçekten çok iyi,
yardým sever olduklarýna inanýrlar. Ne yazýk
ki ilerleyen günlerde; "Benim paramla geçi-
nip, benim paramla mutlu oluyorsunuz!" ima-
jýný vermeye baþlarlar. Bundan sonra durma-
dan verdiklerinin diyetini almaya çalýþýrlar.

Böyle insanlarýn en çok gözlerini diktikle-
ri ve diyet olarak istedikleri karþýsýndaki in-
sanlarýn masum mutluklarýdýr. Yaþanacak her
türlü mutlulukta parasal desteði göstererek
bu mutluluktan pay çýkarmaya çalýþlar. Ken-
dilerinin doðal yollarla elde edemedikleri,
hep maddiyatla saðlamaya çalýþtýklarý mutlu-
luklarýn, baþkalarý tarafýndan bu kadar kolay
elde edilmesi onlarý deliye çevirir. Gittikçe
ruh saðlýðý bozuk bireyler haline gelirler. 

Ýlgilendikleri tek þey vardýr, yapay güzel-
likler ve sahte iliþkiler. Oradan oraya gezme-
yi, süslenip pahalý þeyler giyinmeyi büyük bir
asalet olarak görürken; çevresindeki insanla-
rýn dýþ görünüþleri ve yaþam þekilleriyle dalga
geçmek, onlarýn gururlarýný incitmek onlar
için en büyük eðlencedir. 

Kültür yapýlarýný zenginleþtirmeyi, in-
sanlara daha yararlý bireyler olmayý kendile-
rine hedef olarak seçmemiþ olan bu insanlar,
bireylerin giyim tarzýna göre kültür yapýlarý-
ný deðerlendirme cahilliðini gösterirler.

Maddi gücüyle satýn alamadýðý mutluluklara
sahip olan insanlar, bir süre sonra ondan uzakla-
þýrlar. Hatta çizdiði "tahammülü zor insan" res-
miyle aile bireylerini bile kaybetmeye baþlar. 

Mevlâna þöyle der bir sözünde: "Baþ gözü,
daima bedeni görür, can gözüyse hünerli caný."
Paranýn vereceði gücün arkasýna sýðýnanlar dai-
ma 'baþ gözü' ile görürler dünyayý ve insanlarý.
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"Can gözü" ile bakanlarsa her olaydan güzel so-
nuç çýkarýr, anlam kazandýrýrlar yaþamlarýna. 

Baþ gözü ile bakanlarý ne kadar uzak tu-
tarsak yaþantýmýzdan ruhumuz bir o kadar sa-
kin bir o kadar huzurlu olacaktýr. En güzeli de
sahip olduðumuz mutluluklar diyet ödenmek-
sizin sadece bizim olacaktýr.

RUHLARINIZ GERÝDE
KALMASIN

Ýnsanlar sonu gelmeyen isteklerin peþinde
koþuþturup dururken, hayatýn monotonlu-
ðundan ve sýkýcýlýðýndan yakýnýrlar. Ancak,
içlerinde bulunduðu yoðun meþguliyetlerin
arasýnda çevrelerinde olup biten pek çok þeye
de kayýtsýz kalýrlar. 

Görülmeye deðer pek çok güzellik görül-
mez, hissedilmeye deðer pek çok duygu ya-
þanmaz olur. Sonra da ruhun ihtiyacý, yapay
güzelliklerle, vitrin camlarýndaki pahalý eþya-
larla, aksesuarlarla karþýlanýr. Dost denilen
insanlarla ev eþyasýndan giyime kadar pek
çok þeyde yarýþýlýr.

Ýþte bu haller yaþanýnca görülmez olur gü-
neþin batýþý! Anlaþýlmaz olur yaðmurun çise-
leyiþindeki huzur! fark edilemez olur bir bebe-
ðin yüzündeki tatlý tebessüm!

Sevgiye gereken zaman ayrýlamamasýn-
dan; sevgilinin elini tutarak yürümenin zev-
kinden, birlikte mutfaða girerek yemek piþirip
baþ baþa yemek yemenin verdiði tattan, duy-
gusal pek çok yaklaþýmdan mahrum kalýnýr.

Aile bireylerine karþý gereken sorumlu-
luklar yerine getirilmeden pek çok konuya il-
gisiz kalýnýr. 

Ruhlar, birlikte olunan insanlardan çok
faklý bir yerde dolaþýr. Gittikçe daralan ruhun
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acýsýný dindirmek için çözüm psikologlarda ve
onlarýn vereceði ilaçlarda aranýr. Ne yazýk ki
bunlarýn geçici çözümler ve içteki yangýnýn an-
cak ruhtan gelen sesi dinlemek olduðu görül-
meden, boþ telaþlarla yoðrulmaya devam edilir.

Çaðýmýzýn en büyük sorunu, insanlarýn
her türlü lükse sahip olmalarýna raðmen mut-
luluðu yakalayamamalarý. Tatlý ya da acý çoðu
olaylara kayýtsýz kalmalarý, gittikçe daha duy-
gusuz bireyler haline gelmeleri. 

Þehrin verdiði stresten uzak, köylerde ya-
þayan insanlar daha mutlu. Þehirlilerden
daha huzurlu. Belki çok emek verip az kaza-
nýyor ama ruhunda bambaþka bir sükûnetin
tadýný buluyorlar. Bedenleri ile ruhlarýný bir
arada tutmayý baþarýyorlar. 

Bedenle ruhun birbirinden uzak düþmesi
bir film karesinde þöyle fotoðraflanýyor;

Kayýp þehri araþtýrmakta olan arkeologlar,
beraberindeki eþya ve yükleri, hayvanlarýn ve
yerlilerin yardýmý ile taþýyarak uzun bir yolcu-
luða çýkmýþlar. Kafile zor tabiat koþullarýnda
balta girmemiþ ormanlar içinde ilerleyerek, ne-
hirleri, çaðlayanlarý geçerek yolculuða günlerce
devam etmiþ. Fakat günlerden bir gün kafilenin
bir kýsmý durmuþ. 

Taþýdýklarý yükleri yere indirmiþler ve hiç ko-
nuþmadan beklemeye baþlamýþlar. Ulaþmak iste-
dikleri yere biran önce varmak isteyen batýlý ar-
keologlar bu duruma bir anlam veremeyip, za-
man kaybettiklerini, biran önce yola devam et-
meleri gerektiðini, yerlilerin neden durduklarýný
öðrenmek istemiþler. Fakat yerliler büyük bir
suskunluk içinde sadece bekliyorlarmýþ. Bu an-
laþýlmaz durumu yerlilerin dilinden anlayan
rehber, onlarla bir süre konuþtuktan sonra þu
þekilde ifade etmiþ: "Çok hýzlý gidiyoruz. ruhla-
rýmýz geride kalýyor."

Bazen kendinizi sebepsiz yere yorgun, her
þeye karþý güçsüz hissedersiniz. Bedeninizde
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ne olup bittiðini anlayamaz, bu halinizin sebe-
bini kendinize sorar durursunuz. Yüreðinizin
daraldýðýný, tüm bedeninizin de yandýðýný his-
sedersiniz. Aslýnda ruhunuzdur yorgun düþ-
müþ olan, dinlenmeye ihtiyaç duyan. Ýþte ru-
hunuz bu koþuþturmalarýn içinde ihmal edil-
miþliðin, unutulmuþ olmanýn acýsýný yaþar. Be-
deniniz hayat yarýþýnda ileriye giderken, ruhu-
nuz bedeninize yetiþemeden çok geride kalýr.

Daha mutlu bir yaþam için ruhunuzun be-
deninizden ayrý düþmesine izin vermeyin. Ya-
þamýmýzdaki pek çok güzelliðin ve küçük
mutluluklarýn tadýný çýkararak, ruhunuzun
gýdasýný verin.

SIRLAR PAYLAÞILMALI MI?
"Acýlar paylaþýldýkça azalýr, sevinçler pay-

laþtýkça çoðalýr" sözünden hareketle sadece
sevinçlerimizi, acýlarýmýzý deðil, hayallerimizi,
duygularýmýzý hatta gelecekle ilgili planlarý-
mýzý anlatarak paylaþma ihtiyacý duyarýz. Bu-
nu yaparken de karþýmýzdaki insanýn bizimle
ayný düþünce ve ruhsal yapýda olduðunu sa-
narak, konuþulanlarýn bir gün karþýmýza ne
þekilde çýkabileceðinin kaygýsýný duymadan
durmadan anlatýrýz.

Saflýk, gerçek anlamda temizliktir; iyi ve
olumlu düþüncelere sahip olmak, asla art ni-
yet düþünmemektir. Ancak tüm iyi niyetiyle
kendi hayatý hakkýnda açýklama yapan insan-
lar için 'saf' kelimesi bu güzelliðe sahip olma-
yanlar tarafýndan farklý anlamlarda kullanýlýr. 

Hayatýmýzda en deðerli kýldýðýmýz insan-
lar þüphesiz, aile bireylerimiz ve dostlarýmýz-
dýr. Onlara her konuda sonsuz güven duyarýz.
Hiç deðilse hayatýmýzda olup bitenleri onlarla
paylaþmanýn doðruluðuna inanýrýz. 

Güvensiz bir dünyada yaþamak, þüphesiz
insanlarýn ruh saðlýðýný olumsuz etkiler. An-
cak her zaman güven duymamýz gereken aile-
miz ve dostlarýmýz da bizi yanýlgýya düþürebilir.
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Yaþanan yanýlgýnýn en büyük nedeni; paylaþ-
týðýmýz hayalleri, duygularý ya da yaþadýklarý-
mýzý bizim anlattýðýmýz, yüreðimizde biçim-
lendirdiðimiz þeklinde algýlayamamalarýdýr. 

Herkesten sakladýðýmýz ya da nadir insan-
larla paylaþtýðýmýz, adýna "sýr" dediðimiz de-
ðerlerimizin dilden dile düþmesini hele de de-
ðiþime uðrayarak tekrar bize ulaþmasýný tabii
ki istemeyiz. 

Mevlana bir sözünde; "Þu üç þey hakkýnda
dudaðýný kýpýrdatma: Gittiðin yol, paran bir de
mezhebin! Çünkü bu üçünün de düþmaný ço-
ktur. Düþman bildi mi sana pusu kurar." der. 

Ýnsan hayatta kimlerle, neyle karþýlaþacaðý-
ný þüphesiz ki tahmin edemez. Kederlerimizi,
sevinçlerimizi, hayallerimizi, duygularýmýzý baþ-
kalarý ile paylaþmanýn bedeli ne olur bilinmez. 

Ýnsanýn güven duymadýðý bir dünya içeri-
sinde yaþamasý muhakkak ki gerginlik oluþtu-
racaktýr. Ancak, paylaþýmlardan yaþanacak
olumsuzluklar kiþiye daha da sýkýntýlý durum-
lar yaþatabilecektir. Mutluluklarý ya da acýlarý
paylaþma noktasýnda dikkatli davranmak,
doðru kiþilerle konuþmak, daha mantýklý bir
çözüm olacaktýr. 

Bizim için deðerli olan insanlarýn, bizim
özellerimiz hakkýnda bilgi edinme hakkýný
veremeden de farklý paylaþýmlarýn olabile-
ceðini unutmayalým. 

SUÇLU AVCISI
Hayatýmýzýn her kesitinde hedeflediðimiz

amaçlara ulaþýrken çeþitli engellerle karþýlaþý-
rýz. Kimimiz bu engellerden sorumlu olduðu-
nu kabul edip "ne yaptýðýný, nasýl yaptýðýný,
neyi eksik býraktýðýný" sorar kendi kendine.
Kimisi de bu karþýlaþtýðý engeller için bir suç-
lu arayýp sorumluluðu kendi üzerinden atma-
ya çalýþýr. Bu özelliðe sahip olan insan, kendi
dýþýnda sorumlu tuttuðu kiþi ya da durumlarý,
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acýmasýz ve gerçek dýþý kanýtlarla suçlar. Suç-
ladýðý kiþiler de çoðunlukla yaný baþýnda olan
ve ona deðer veren insanlardýr. 

Ýþ hayatýnda karþýlaþtýðý istenmeyen du-
rumlar karþýsýnda, kendisinde konu ile ilgili
hatayý görmek yerine, sorunun asýl nedeni
olarak bir kurban seçerek, onun eksikliklerini
ve hatalarýný bulmaya çalýþarak kendi kendi-
ni kandýrýr. 

Yaþamýnda karþýlaþtýðý zorluklarý 'kötü ka-
der' olarak adlandýrarak, her türlü aksiliðin
kendisini bulduðunu düþünen, mutlu ve ba-
þarýlý olmak için giriþimde bulunmak yerine
kötü kaderine lanetler yaðdýran kiþilerin, ha-
yatlarýnda olumlu deðiþikliklerin olmasý mu-
hakkak ki beklenemez. 

"Allah insanlarý mutlu olmak için yarat-
mýþtýr, mutsuz oluyorlarsa kendi yanlýþlarý yü-
zündendir." der Epiktetos. Yaþamýnda karþý-
laþtýðý zorluklarý "kötü kader" olarak görenler
kendi mutsuzluklarýný kendi elleri ile yaparlar.
Mutlu ve baþarýlý olmak için giriþimde bulun-
mak yerine kötü kaderine lanetler yaðdýran
bu kiþiler, hayatlarýnda olumlu deðiþikliklerin
olmasý için çok fazla mücadele etmedikleri gi-
bi çözümleyemedikleri sorunlarýnýn üzerine
hep yenileri eklerler.

Baþarýsýzlýðý, yeniden iþe baþlama fýrsatý ola-
rak kabul edenler ise kendilerini 'suçlu avcýsý'
gibi görmekten çok önüne çýkan her engelde-
ki nedenleri, niçinleri araþtýrýr ve asýl sorunun
neden kaynaklandýðýný tespit ederler. Nerede
hata yaptýðýný, nasýl yaptýðýný ya da neleri ek-
sik býraktýðýný keþfeden bu kiþiler hem baþarý-
ya ulaþmanýn, hem de kendini özel hissetme-
nin mutluðunu yaþarlar. 

Yaþam süreci içerisinde hatalarýmýzýn olabi-
leceði gerçeðini kabul etmeli ve baþarýlý olmak
için önemli olanýn karþýmýza çýkan engeller de-
ðil, bu engellere karþý olan yaþam mücadelemiz
olduðunun farkýnda olmamýzdýr. 

Betül Erdoðan
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Suçu baþkalarýnda aramak kolay yoldur,
ahlayýp durmakta!

Mutluluk, alýn teri ve mücadele gerektirir!

Baþarýda, mutlulukta bizim elimizde!

YAÞAMI FARKLI
ANLAMLANDIRMAK

Ýliþkilerimizde yaþadýðýmýz problemlere
karþýlýk bedenimiz; üzgün bir suratla, zaman
zaman gözyaþýyla ya da asýk bir suratla kendi-
ni ifade etmeye çalýþýr. 

Bu ifade þekliyle insan kimi zaman farkýn-
da olmadan kimi zaman da kasýtlý olarak kar-
þý taraftan bazý beklentilerde bulunur. Bek-
lentilerin bazýlarý maddi bazýlarý manevi de-
ðerlerdir. 

Kiþilik yapýlarýndan kaynaklanan neden-
lerden ötürü bazý insanlar, tartýþmalarýn so-
nunda takýndýklarý ifadelerle istediklerini
yaptýrýrlar ve zamanla bunu alýþkanlýk haline
getirirler.

Manevi beklentilerde koz olarak kullaný-
lan en etkili silah gözyaþýdýr. Ayný zamanda,
tartýþma sonunda karþý tarafa karþý duygusal
üstünlük saðlamanýn ya da karþý tarafta piþ-
manlýk uyandýrmanýn da etkili yollarýndandýr.

Kadýn-erkek iliþkilerinin ilk zamanla-
rýnda, bedenin ya da ruhun sergilediði her
durum, karþý tarafta çözüm oluþturabilmek
adýna olumlu etkiler býrakýr. 

Eþler daha duyarlý, hoþgörülü, istenenleri
yerine getirmekte özenli bir yapý sergiler. An-
cak ilerleyen yýllarda, bazý evliliklerde þefka-
tin, hoþgörünün yerini umursamazlýk, duygu-
suzluk alýr. 

Evliliðin aþký öldürdüðünü bu nedenle de
zamanla iletiþimin kötüleþeceðine, monotonla-
þacaðýna inananlar, oluþan olumsuz durumlara
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kaderci bir yaklaþýmda bulunarak mantýklý
çözümler oluþturup mevcut durumu iyileþtir-
mek yerine her konuþmayý tartýþmayla sonuç-
landýrýrlar. 

Evliliklerini sevgi ve saygýlarýyla pekiþtire-
rek yýllarýn kendilerini yýpratmalarýna izin
vermeyen çiftler, tartýþmalarýnda gözyaþýný ya
da beden dilini koz olarak kullanarak sorun-
larýný çözmek yerine seçtikleri özenli cümle-
lerle daha güzel bir iletiþim kurma yolunu se-
çerler. Evliliðin aþký öldürmediðine ancak ev-
lenenlerin aþký öldürdüðüne inanarak hare-
ket ederler. 

Ýnsan iliþkilerinde huzuru öncelikle ken-
dinde arayanlar, kendini ve çevresini huzurlu
kýlmayý hedefleyenler istedikleri kalitede iliþ-
ki kurmayý baþarýrlar. Huzuru baþkasýnda ara-
yýp kendini anlamaktan kaçanlar hayata daha
bir öfkeyle, daha bir karamsarlýkla bakarak gi-
derek ruhlarýndaki yükü arttýrýrlar. 

Þüphesiz ki; olaylarý olumlu, sakin bir ya-
pýyla anlamlandýrabilmek büyük bir yetenek-
tir. Gözlerin sürekli olarak öfkelerini iliþkileri-
ne yansýtan insanlarý görmeye alýþýk olduðu
günümüzde böylesine güzel meziyetli insanla-
ra rastlamak insaný þaþýrtabilir. 

Ýnsaný pozitif kýlan, sorunlardan sorun çý-
karmak deðil, çözümler yaratmaktýr, ders çý-
karmaktýr. Ýnsaný hayatta istediði baþarýyý ya-
kalamasýný saðlayan; olumlu düþünmektir.

Yaþadýklarýmýzýn üzerimizdeki etkilerini
belirleyen onlarýn ne olduklarý deðil, bizim
onlara ne anlam verdiðimizdir. Yaþadýklarýmý-
zý nasýl anlamlandýrýrsak, yaþadýklarýmýzýn bi-
zim üzerimizdeki etkileri de öyle geliþecektir.

'Hayata anlam kattýðýnýz kadar deðerlisi-
niz ve deðer kattýðýnýz kadar anlamlýsýnýz',
gerçeðinden habersiz kalmamak gerekli!

Betül Erdoðan
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MUTLULUÐA SAHÝP ÇIKMAK
BECERÝ ÝSTER

Mutlu olmak ya da mutlu edebilmek ka-
dar yaþanan güzelliklerin devamlýlýk arz et-
mesi kiþinin yaþam becerisini ortaya koyan
unsurlardan biri olsa gerek. 

Mutluluk insana kimi zaman çok kolay
yollardan zahmetsizce ulaþýrken, kimi zaman
da hiç bitmeyecekmiþ hissiyle zor geçen, üzü-
cü günlerin ardýndan çýkagelir. Ýnsanoðlu, el-
de ettiði mutluluða ister kolay, ister zor ulaþ-
sýn; yaþadýðý anlara verdiði deðerle, sahip çý-
kabildiði ölçüde içinde bulunduðu güzelliði
artarak huzura çevirecektir. Yaþadýðý ya da ya-
þattýðý mutluluðun kýymetini takdir edemedi-
ði zamanlarda ise sevinçlerin, neþenin yerini
garip ve içinden çýkamadýðý haller alacaktýr.

Bazý insanlar, sevdiði insanlarý mutlu ede-
rek yaþamdan büyük bir zevk alýrlar. Onlara
göre mutluluðun tanýmý 'baþkalarýný mutlu
etmek'ten geçer. Kendi mutluluðu ile birlikte
baþkalarýnýn mutluluðunu önemsemek þüp-
hesiz güzel bir meziyet olsa gerek. Ancak
mutlu etmek kadar verdikleri mutluluðu de-
vam ettirebilme noktasýnda her birey ayný be-
ceriye sahip olamayabilir. Mutlu olmak adý-
na yapýlan iþlerin sonunda yaþanan maddi
ya da manevi olumsuzluklar moralleri boz-
ma noktasýna getirebilir. 

Günümüzde insanlar, eþlerini, sevdikleri-
ni ya da ailesini mutlu edebilme becerilerinin
parayla iliþkili olduðunu düþünüyor. Götürü-
len þýk mekânlar, alýnan pahalý elbiseler önce
yüzde hoþ gülümsemeler oluþtururken, gelen
faturalarla mutlu edilmenin diyeti ödetiliyor. 

Ýþte size mutlu etmek adýna atýlan ilk adý-
mýn nasýl hüzne dönüþtürüldüðünü gösteren
hayattan alýnmýþ birkaç örnek;
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Bir bayan yazýn gittikleri tatil köyünde eð-
lenme ve dinlenme bedelini yýl içine taksitler
halinde yayan beyinin, her kredi kartý öde-
mesi geldiðinde, yaþanan bir haftalýk mutlu-
luðun aylarca sürecek kâbusa dönüþtüðünü,
huzur bulmak için götürüldüðü yerin nasýl sý-
kýntýya düþürdüðünü anlatýyor.

Bir bey eþini mutlu etmek için aldýðý hediye-
ye kusur bulunmasý ile güzel olmasý gereken bir
anýn nasýl kavgaya dönüþtüðünü anlatýyor.

Yine eðlenmek için gittikleri mekânda baþ-
langýçta çok mutlu olan çocuklarýn eve gel-
diklerinde anne-babalarýnýn eleþtirel tutum-
larýndan dolayý yaþadýklarý güzel anlarýn da
anlamýnýn kalmadýðýný vurguluyor. 
Mutlu olmak adýna baþlatýlan ancak mut-

suzluða dönüþen hayata dair pek çok örnek
vermek, mümkün!

Yaþam boyunca insanýn mutluluk grafiði
elbette iniþler ve çýkýþlardan oluþacaktýr. Hat-
ta kiþi böylelikle mutlu olmanýn þükrünü ya-
þayacaktýr. Önemli olan mutluluk anlarýnda
yaþanan pürüzlere çok fazla takýlý kalmamak
biran önce olumsuz durumlardan sýyrýlmaktýr.
Küçük þeyleri büyüterek sorun oluþturmak ve
böylece hayatý hem kendine, hem de çevre-
sindeki kiþilere zehir etmek, yaþam becerisi
geliþmemiþ olan insanlarýn iþidir. 

Bu beceriyi yakalamýþ olan insanlarsa, ki-
þilik yönüyle kendini yetiþtirmiþ olarak etrafa
neþe saçacaktýr. Asýl amacý mutlu etmek ya
da mutlu olmak yerine kendi egolarýný tatmin
etmek amacýnda olan insanlar anýn deðerini
yaþayamazlar. Çünkü onlar gittikleri mekân-
larla, aldýklarý pahalý eþyalarla, çevrelerinde
istedikleri konuma oturmak amacýný güderler.
Hal böyle olunca verdikleri mutluluðun diye-
tini hiç acýmadan sevdiðini iddia ettiklerine
ödetmekten geri durmazlar. 
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Mutlu yüzlerdeki tebessümün kýymetini
bilen, sevdiklerinin gözündeki ýþýltýyý hiçbir
þeye deðiþmeyenler maddi ya da manevi hiç-
bir olumsuz durumdan etkilenmeden yaþa-
dýklarý anýn zevkini çýkarýrlar. Verdikleri mut-
lulukla kendi deðerlerini ve sevgilerini bir kez
daha arttýrýrlar.

Unutmayýn, mutlu anlarýnýza deðer ver-
diðiniz oranda mutlu olacaksýnýz!

GÜL BAHÇESÝNDE
NEFES ALMAK

Hadi þimdi þöyle bir silkinip yeni baþtan
baþlayýn nefes almaya. Bu kez nefesinizi, ru-
hunuzu dolayan yabani otlarýn yetiþtiði tarla-
larda deðil, gül bahçesinde alýn. Göreceksiniz
içinizdeki o güller yabani otlardan daha mut-
lu edecek, sizi! Sizi ve çevrenizdekileri…

Daha hoþgörülü, daha sevecen, daha
huzurlu bir ortamda yaþamak için mücade-
le veren güzel yüreklere sevgilerimle…

***
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