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Ýthaf

Gürültü ve telaþýn ortasýnda

Sükûnetle barýþýn ve huzurun

Ne demek olduðunu bana hatýrlatan

"ölümü"

Yeþil çimlerin üzerindeki

Çið taneciði gibi, duru ve güzel olan

Saðlýðýmýn deðerini bana anlatan

"hastalýðýmý"

Ancak rüyalarýmda yaþayabildiðim ve

Þuuraltýmýn tüm muhteþem renklerini 

bana gösteren

"deliliðimi"

Olumsuzluklarýna raðmen, bu dünyanýn

Yine de yaþanacak bir yerleri olduðuna

Beni inandýran biricik

"eþimi"

Ve tüm bunlarý sevmeyi bana öðreten,

"anneciðimi” 

çok seviyorum.



Zaman gazetesinin haftalýk Ailem ekinde okurlardan ge-
len sorulara cevaplar veren Dr. Can, kýsa zamanda büyük be-
ðeni topladý. Ailem dergisi yayýna baþladýðý tarihten bu yana
140. sayýya ulaþýrken, Dr. Can’a 1 gelen mektup ve e-mail sa-
yýsý da 15 bini aþtý. Bu kitapta okuyacaðýnýz cevaplar daha
çok dergide yayýnlanmýþ metinlerden seçildi. Binlerce okura
bizzat ulaþtýrýlan cevaplar ise, okurlarýn gizlilik isteði doðrultu-
sunda yayýna dahil edilmedi. 

13 Aðustos 2005
Dr. CAN
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GÝRÝÞ

"Bizler tek kanatlý melekleriz,
Ancak el ele verdiðimiz zaman uçabiliriz"

Bu kitap, eline alýp okuyanlar için sýradan bir soru-cevap

kitabý gibi gelebilir. Ancak benim için her bir mektup ayrý bir

beste ve ayrý bir sýzýdýr. O yüzden olsa gerek, tashih için eli-

me aldýðýmda 5-10 mektuptan sonrasýný getiremedim. Zira

okurumun ýstýrabýný yüreðimde hissetmeden yazmadým hiçbir

cevabý. Böylece "bir gözyaþý damlasý" mürekkep yapýlarak ya-

zýlan her mektuba kendi kalp acýmý da katarak "iki damla" ile

mukabele ettim.

Dertler paylaþýlýnca bölünür, ancak annelerle paylaþýlýnca

basit kesirlerin bölünmesi gibi artarmýþ. Belki bana "CAN BA-

BA" dediler, ama anladým ki, bu iþ "ANA YÜREÐÝ" gerektiriyor-

muþ.

Bu mektuplar ne bir çare bulma, ne bir akýl verme, ne de

uzaktan teþhis koyup tedavi sunan bir reçeteler manzumesi-

dir. “AKIL VERMEYE” deðil, “HUZUR VERMEYE” çalýþan ve
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mektuplardaki sýkýntýlardan bazýlarýný kendinde de gören
okurlarým için belki farklý bir bakýþ açýsýdýr.

"Azimet" noktasýna uðrayamadým; ama bilerek "ruhsat da-
iresinin" dýþýna da hiç çýkmadým. Katolik papazlardan kopya
çeken Freud ve sonrasýnda gelen yaklaþýk 250 ekolün tarzý
gibi "NEFSÝN ÖZGÜRLEÞMESÝ"ni deðil, prangalarýndan kur-
tularak "RUHUN ÖZGÜRLEÞMESÝ"ni savundum…

Kitabý alan her okurum, her cevapta: "Ben olsaydým þöy-
le yazardým" diyecektir. Belki amaç da budur. Her insan ve
her mektup ayrý bir dünya ve ayrý bir hazinedir. Cevaplar ve
çözüm yollarý farklý olabilecektir. Önemli olan kendi RUH HA-
ZÝNESÝNÝN üstünde oturup, bunun farkýnda olmadan kuruþ
DÝLENEN özgüven maðdurlarýna hazine anahtarlarýnýn yerini
tarif etmektir. Anahtarlýða giden yollar farklý olabilir, ama ga-
ye ortak bir huzur bilincine ulaþmaktýr.

Bu bilinçle tüm okurlarýmý tek tek kucaklýyorum. Ruhunuz
toprak kadar yüce, yýldýzlar kadar parlak olsun.

Acýlar ve sabýrlarýnýzý yüklediðiniz kanatlarýnýzý birleþtiren
garipler olarak göklerin dostluðunu yakalayacaðýnýz umuduy-
la…

Dr. Can Öner
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ÞÝÞMANIM, NE YAPABÝLÝRÝM?

21 yaþýnda bekâr bir genç kýzým. Ýki kez ÖSS’ye girip
kazanamadým. Bunun üzerine kabuðuma çekildim. Sü-
rekli yiyor ve sürekli uyuyorum. Eskiden tüm ibadetle-
rimde çok titizdim. Þimdi ise maalesef... Yemek dýþýnda
hiçbir þeyden zevk almýyor ve dünyaya karþý içimde is-
teksizlik duyuyorum. Bu durumu deðiþtirebilmek için
dayým ýsrarla evimize yakýn maðazasýna gitmemi isti-
yor; ama onu bile yapamýyorum... (Kýrýkkale, S.Y.)

Sevgili S.Y. 
Belki her mektup gönderen insana yüzde yüz yararlý ola-

mayabiliriz. Ama unutmamalý ki, aslýnda yeryüzünde “ça-
re”sizlik diye bir þey yoktur. Olay sadece bir mektup ve ona
verilen klasik bir cevap deðildir hiçbir zaman... Belki defalar-
ca mektuplar gidip gelecek, belki de önceleri senin durumun-
da olup da iyileþen bir okurumuz, kendi derdi için deðil de se-
nin için bir þeyler yazýp gönderecek... Senin için üzülüp dua
edecek o kadar Dr. Can’ýmýz var ki, dert etme, üzülme... Ön-
celikle bu dost ve arkadaþ ordusunu arkana al... Unutma, der-
man, þifa ve rahmet kiþinin deðil, topluluðun üzerindedir.
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1) Evvela þu kilo ve iþtah probleminden kurtulmaya ciddi
anlamda karar ver. Artýk günümüzde 30-40-50 kg. veren ha-
nýmlarýn sayýsý öyle çok ki... Ýradenle küçük bir adým, hallede-
cek her þeyi... Bunun için;

 Televizyon karþýsýnda geçirdiðin süreyi kýsalt.
 Dayýnýn butiðine (mutlaka yürüyerek) git ve çalýþma saatle-

rine uyan aktiviteler yap... (Spor, bilgisayar vs.)

 Kendine, gerçekçi ama kýsa süreli hedefler belirle.
 Asansörü deðil, merdiveni kullan.
 Ev ve bahçe iþleriyle uðraþ.
 Abur cubur yemekten vazgeç.
 Düþük kalorili yiyecekleri tercih et.
 Yað ve tuz oranýný azalt.
 Daha fazla sebze ve meyve ye.
Öðünlerini aksatma.

2) Kesinlikle bir psikiyatriste git ve verdiði ilaçlarý günü
gününe kullan.

3) ÖSS’ye çalýþ. Bu yýl, iki yýllýk da olsa bir eðitim progra-
mýna mutlaka katýl.

4) Etrafýna bak. Açlýk, parasýzlýk, hastalýk ve mutsuzluktan
kýrýlan yüz binlerce insan yýðýnýný gör ve ibret al...

5) Ýmkânýn varsa bir süreliðine Ýstanbul’a gel. (Uzun da ola-

bilir.) Hatta bir zayýflama programýna katýl.
6) Eðer arzuluyorsan, hiç olmadý akþamlarý yatarken sa-

dece namazlarýn farzlarýný kýl. Ýyileþene dek. Kullarýný çok se-
ven ve affedici olan Rabbimiz, umulur ki affedecektir.

Bedeninle deðil, ruhunla bütünleþ ve göklerin kapýsýný
aralayarak onun dostluðunu yakalamaya çalýþ. Diðer mektup-
larýný bekliyorum... Hoþça kal...
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DEPRESYONDA MIYIM?

38 yaþýnda evli ve bir çocuk babasýyým. Uluslararasý
ihracat ve ithalat firmasýnýn birinde holding genel mü-
dürü iken 9 ay önce ayrýldým. Birkaç arkadaþým baþka
iþler buldular veya yurt dýþýna çýktýlar. Bense birikim-
lerimi tüketiyorum. Her sabah iþe gidiyormuþ gibi ev-
den çýkýp, akþam geri dönüyorum. Kimseye iþten ayrýl-
dýðýmý söyleyemedim. Kendime uygun baþka bir iþ de
göremiyorum. Sýkýntýdan patlamak üzereyim. Depres-
yonda mýyým? (Mersin, B.A.)

Sevgili B. A., 
Olayýn depresyon tarafýna hiç girmek istemiyorum. Ben-

ce siz; iþten ayrýldýðýnýzý sindirememiþ, üstüne üstlük genel
müdürlükten daha alt seviyede, “ama haysiyetli bir iþte” çalýþ-
mayý nefsinize kabul ettirememiþsiniz. 

1. Evinizden baþlayarak tüm dostlarýnýza iþten ayrýldýðýný-
zý zaman içinde söyleyin. Böylece hem çýbaný patlatýp rahat-
layacaksýnýz, hem de sizinle çalýþmak isteyenlerden gelecek
yeni ve deðiþik teklifler, deðerlendirebileceksiniz. 
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2. Kýsa da olsa seyahate çýkýn. 
3. Karþýnýza çýkan iþlerin en uygununu seçip, çalýþýn. 
4. Birikiminiz varsa küçük bir iþ kurun kendinize... (Danýþ-

manlýk vs. gibi.)

Göreceksiniz, Allah çok daha deðiþik kapýlar açacaktýr.
Ama daha önemlisi siz çok rahatlayacak, varsa dahi tüm dep-
resyon belirtilerinin geçtiðini göreceksiniz... Yine de bir psiko-
logdan yardým almanýn faydasý olur, zararý olmaz. Saygýlarým-
la sevgili genel müdürüm.
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BOÞLUKTAYIM, ÜMÝTSÝZÝM

Bir evin 5 çocuðundan biriyim. 16 yaþýndayým. Bu sene
ÖSS’ye girdim ve kazanamadým. Diðer kardeþlerim erkek.
Çok fazla gerçek arkadaþým yok. Þu an büyük bir yalnýz-
lýk hissediyorum, içim daralýyor. Maddî problemim yok,
fakat hep hayal dünyasýnda yaþýyorum. Kitap okumayý se-
viyorum, ancak konsantrasyon eksikliði nedeniyle þimdi-
lerde onu da yapamýyorum. Bu hep böyle mi devam ede-
cek? Yoksa geçecek mi? Ümitsizim... (Ýstanbul, T.E.)

Tek baþýna dimdik ayakta kalabilmek oldukça güç. Ama

bunu baþarabildiðin zaman ve sürece, tüm dünya ve insanlar-

la iliþkilerin düzenli ve düzeyli olacak kýzým... Ama bir þarkýnýn

sözlerinde olduðu gibi: ‘Bu dünya, renkler ve hayat seni nasýl

da kuþatýyor. Mutlu olmak için çok sebep var. Haydi sen de þu

dünyayý kucakla...’ 

Evet. Bir ÖSS kaybý, her þeyin sonu deðil. Aksine daha bi-

linçli ve çok çalýþarak gelecek yýl mükemmel bir yere girebilir-

sin. Ayrýca bir evde tek kýz çocuðu olmak, ilk bakýþta avantaj
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gibi olsa da dezavantajlarý da vardýr. En yakýn arkadaþýn an-
nen olacakken, sanýyorum, o da yeterli deðil senin için...

Ayrýca yaþ dönemi gecikmiþ uyum sorunlarýný da yaþýyor-
sun sanýrým.

1- Öncelikle bu yýl yeniden derslerine büyük bir iþtah ve
sistemle otur, çalýþ.

2- Ýliþkilerini gözden geçir ve saðlýklý olanlarýyla devam et,
yeni dostluklar ve arkadaþlýklar ara.

3- Yararlý sosyal etkinliklere gir ve özellikle haftada birkaç
kez spor aktivitelerine git.

4- Unutma; yapýlmaya deðer hiçbir þey kolay deðildir ve
derin olan; kuyu deðil, kýsa olan iptir.

5- Yabancý dil biliyorsan ilerlet, bilmiyorsan baþla. Bu sa-
na çok iyi bir dosttur.

6- Maddî durumunun iyi olduðu anlaþýlýyor. Evine en iyi-
sinden bir bilgisayar al. Varsa güçlendir. Ýyi bilmiyorsan kur-
sa git. Bu da sana iyi bir dosttur.

Unutma; tüm olumsuzluklarýna raðmen bu dünyanýn, yine
de yaþanacak bir yerleri olduðuna inan...

Ve... Bana tekrar yaz. Bil ki seni seven insanlar var bu
dünyada. Ümitsiz olma...
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NAMAZLARIMI KILAMIYORUM

16 yaþýnda ilkokul mezunu bir genç kýz olarak bir teð-
menle evlendim. Bir yýl sonra kaynanam felç oldu. Ve
ayný sene içinde bebeðim dünyaya geldi. Ýnançlý bir
gençtim. Ama ibadete hiç zamaným olmuyordu ki... Ýna-
nýn 3 saat ancak uyuyabiliyordum... Derken 3 çocuðum
daha oldu. Tayinler, derken emeklilik vb... Yýllar birbi-
rini kovaladý. Sonra eþim alzheimer hastasý oldu. Ona
baktým uzun yýllar. Nihayet 5 ay önce kaybettim. Ancak
kendime bir baktým, 78’e gelmiþim. Neredeyse elden
ayaktan düþmek üzereyim. Ben ne yaþadým, ne ibadet
ettim, ne de namaz kýldým. Sanki bu dünyaya gelmemiþ
gibiyim. Nerede yanlýþ yaptým? diye düþünüyorum.
Can Bey oðlum... (Biga, Z.T.)

Mektubunuzu defalarca okudum. Doðrusu hayatýnýzda

bir yanlýþlýk göremediðim gibi birçok yönleriyle özenilecek

þeyler yaþadýðýnýzý fark ettim. Öncelikle yaþlý kayýnvalidenizin

duasýný almýþ, böylece birçok ayet ve hadisin müjdesine mu-

hatap olmuþsunuz. Ardýndan kutsal bir peygamber mesleði
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olan askerlik ocaðýnda asker olan ve albaylýða yükselen eþi-
nizin, bu vatan için yaptýðý her hizmette ona sevap ortaðý ol-
muþsunuz. Peygamberimiz (s.a.s.), “Ýki göz cehennemi gör-
mez. Birincisi Allah korkusundan aðlayan göz, ikincisi sýnýrda
nöbet bekleyen göz.” buyuruyor. Rahmetli eþiniz vataný bek-
lerken siz de çocuklarýnýza, kayýnvalidenize bakýyor, askerin
eve dönüþünü cici bir özlemle, aðlayarak bekliyordunuz. Ay-
rýca 4 çocuk ve torunlar. Onlarýn çilesi, eðitimi, hastalýklarý vs.
bunlarýn hepsi birer kutlu ibadet... Namaza gelince... Evet
ben bir müftü ya da hoca deðilim ki fetva vereyim; ama bildi-
ðim birkaç þey var:

1- Hiçbir þey için geç deðildir. Ýçinizde nedamet ve istek
varsa hemen þimdi baþlayabilirsiniz. 

2- Allah’ýmýz; kullarýný çok seven, affeden, tevbeleri kabul
eden ve iyi niyetlere göre sevap yazandýr. Þimdi baþladýðýnýz
ve olabildiðince kýldýðýnýz namazlarla umulur ki O (c.c.), açýk-
larýnýzý kapatýr, tamamlar.

3- Bir tek Kadir Gecesi bin aydan yani 80 yýldan hayýrlý.
Ýþte sizin geçmiþ 78 yýlýnýzýn bir gecede telafisi... Lütfen ümit-
siz olmayýn. Allah’tan ancak, O’na inanmayanlar ümitlerini ke-
serler. Dolu dolu ve mükemmel bir hayat geçirmiþsiniz.

Namazlarýnýzda bana da dua edin güzel insan... Elleriniz-
den öperim...
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EVHAMLI MIYIM?

Sevgili Dr. Can. 26 yaþýnda bekâr bir erkeðim. Uzun
yýllardýr namaz kýlýyorum. Ancak derdim abdestle ilgi-
li. Çoðu zaman defalarca abdest almama raðmen (7-8

kez) sanki tam olmuyor ve bir yerler kuru kalýyor. Na-
maza dursam da abdestim eksik kuruntusu beni bitiri-
yor. Bu vesvese mi, evham mý, yoksa hastalýk mý? Nasýl
kurtulabilirim? (Ýzmir, D.B.)

Sevgili D.B. 
Öncelikle ibadetlere gösterdiðin özen için kutlarým. Ancak

bir kez abdest almakla 5-10 kez almak arasýnda, sadece su is-
rafý açýsýndan fark vardýr ki; o da din sahibinin hoþnut olmadýðý
bir durumdur. Ayrýca evham ya da vesvese; ama bu sonuçta
bir takýntý. Ýsterseniz týp diliyle obsesyon, hatta obsessif com-
pulsif diyelim. Atalarýmýz “Çok iyi, iyinin düþmanýdýr.” derler. Ya
da ifrat tefriti doðurur. Sanýrým sizde mükemmeliyetçilikten do-
ðan bir þey yapamamazlýk da var. Yani agresyon inhibisyonu...
Ben 17-18 kez abdest almaktan dolayý (süre olarak) namazýný ka-
çýran hastalarýmý hatýrlýyorum. Bence obsesyon tanýsýyla bir psi-
kiyatrdan yardým alýn. Ýyileþeceksiniz. Bana da dua edin.
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YORGUNLUKLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BÝR NOT

Sevgili dostlar, eðer çabuk yorulmaktan þikayetçiyseniz

aþaðýdaki maddeleri gözden geçirmenizde yarar var.

1- Kan basýncý deðiþiklikleri. Yüksek ya da düþük tansi-

yon. Ama özellikle düþük tansiyon.

2- Kalp hastalýklarý: Aort, kapak disfonksiyonlarý ve özel-

likle kalp yetmezliði.

3- Hormonal dengesizlik.

4- Diyabet ama özellikle düþük kan þekeri...

5- Böbrek ve karaciðer yetmezliði.

6- Yetersiz beslenme.

7- Gürültü, aþýrý sýcak-soðuk, stresli çalýþma ortamý, kirli,

tozlu, dumanlý, sigaralý yerler, aþýrý ya da az aydýnlanmýþ or-

tamlar...

8- Psikolojik etkenler; baþta anksiyolitik (bunaltýcý, sýkýntý veri-

ci) rahatsýzlýklar ve depresyon...

9- Romatizmal hastalýklar.

10- Kansýzlýk.

11- Hareketsizlik.
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12- Yetersiz ve kalitesiz uyku. Unutmayýn! Yastýðýnýzdan
çarþafýnýza her þey özenle seçilmeli, yataðýnýz orta sert ve or-
topedik olmalý. Odanýzýn kendisi ve havasý temiz olmalý ve ya-
týþ öncesi hafif bir yatak egzersizi yapmalýsýnýz.

Mümkünse check-up yaptýrýn. Fiziksel bir sorun varsa
onu ekarte edin; yoksa stresle vedalaþýp güzel bir uyku çekin.
Yarýn kalktýðýnýzda, tarihin geri kalan kýsmý yazýlacak unutma-
yýn... Selamlar...
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TEK ÇARE ÖLMEK MÝ?

Üniversitede bu yýl 5. senem. Yani okulu uzattým. Tek-
rar uzatmaktan korkuyorum. Þu an kendimi hayattan
soyutlanmýþ hissediyorum. Ýbadetlerimi aksatmaya,
hatta yapamamaya baþladým. Durmadan uyuyorum.
Tek yaptýðým, günlük yazmak. Geçmiþte beni hâlâ etki-
leyen olaylarýn tesirinden bir türlü kurtulamýyorum.
Kimseye güvenemiyor ve sýkýntýmý paylaþamýyorum.
Hayattan býktým ve ölmek istiyorum. Allah rýzasý için
yardým edin. Öðrenciyim. Doktora gidemem. (S.D.F)

Mesajýnýzý bir arkadaþýmla birlikte okuduk. Aðzýndan yal-
nýzca, “inanmýyorum” kelimesi çýktý. Çünkü yazdýklarýnýzla,
onun yaþadýklarý arasýnda yalnýzca bir karbon kâðýdý vardý. Bir
yýl önce geldiðinde, dört yýllýk okulunun yedinci senesinde idi.
Bir ara, bir buçuk yýl piyasada ilaç mümessili olarak çalýþtý. 25
dersi ve girmesi gereken 78 sýnavý vardý. Önce bir psikoloða
sonra da psikiyatriste gitti. Doktoru onu, dört seans hipnoz
edip telkin verdi. Ayrýca günde bir tane de ilaç aldý (6 ay boyun-

ca). Okuldan, derslerden, yaþamaktan, kilolarýndan, insanlar-
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dan vs. nefret ediyordu. Þu an elinde diplomasýyla hayata gü-
lüyor. Ýþini kurdu ve sevdiði insanla niþanlandý. Yazdýðým ütop-
ya deðil, tam bir gerçek kesit. Her þeyden önce, “öðrenciyim,
doktora gidemem” yanlýþ. Maddî durumunuz kötüyse, zannedi-
yorum üniversitenin mediko-sosyal’ine gidebilirsiniz.

Her þeyin kaybolduðu yerde gelecek yine vardýr, unutma-
yýn. "Ölmek, tek çarem" diyorsunuz. Eðer illa da intiharý düþü-
nüyorsanýz, ölmeden önce sizden son ricamý dinleyin. 15 sa-
niye sürecek.

1) Þiþman olmadýðýnýz, az uyuduðunuz, çok baþarýlý oldu-
ðunuz, yaþama sevinci ve coþku içinde bir hayat istiyorsu-
nuz. Öyle deðil mi?

2) Ýbadetlerinizi aksatmamak, dünyada mutlu olmak ka-
dar ahiretinizi de kurtarmak istiyorsunuz... Öyle deðil mi?.. O
halde siz aslýnda bu hayatý seviyorsunuz. Yaþamý, nefes al-
mayý, mutlu olabilmeyi... Ölerek bunlarý nasýl elde edeceksi-
niz ki, “Tek çarem ölmek” diyorsunuz? Siz Allah’a inanan ve
ahirete imaný olan bir mü’minsiniz. Ama unutmayýn! Cennette
intihar edenlere ayrýlan çiçekli bir bahçeden söz edilmiyor
hiç... “Derslerim kötü, ailem ne der?” diye korkuyorum diyen
bir gencin ölümünden sonra ailesinin ne diyeceðini bir düþü-
nebilseniz keþke... Sevgili kýzým, çaresizlik diye bir þey yoktur.
Bir doktora gitmekle ilk adýmý atmalýsýn. Öz güvenini, ölmek
istediðin yanýný da yanýna alarak ailene git ve konuþ... Ýlk ila-
cýný aldýktan 12 hafta sonra (en geç) bana bir kez daha yaz. Bu
yazýyý okuyan tüm insanlar ve ben, senin yanýndayýz. Unut-
ma...
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SIKINTIDAN SÜREKLÝ

TELEVÝZYON ÝZLÝYORUM

Yeni evliyim. 22 yaþýndayým. Ýçimde sürekli bir sýkýntý
var. Tek yaptýðým þey televizyonun baþýnda oturmak ve
sitcom seyretmek. Artýk onlar bile neþemi artýrmýyor.
Strese bir çare yok mu? (Malatya, G.K.)

Güzel kýzým. Eðer ölümcül bir hastalýk deðilse yaþadýðýn;

sana psikiyatride genel olarak kabul edilen bir görüþü aktar-

mak istiyorum. Eðer bir þikayetinizle birlikte yaþamayý öðrenir,

kabullenir, hatta onu sevebilirseniz, o þey hastalýk olmaktan

çýkar...

Tabii ki, çýkýnca da iyileþme süreci inanýlmaz derecede

kýsalýr, en azýndan size olan zararlarý azalýr...

Bir dostum baþýndan geçen þu olaylarý anlatmýþtý: 

Geçmiþte yaþadýðým sýkýntýlar sonucu, eþimden ayrýldým.

Ayný günlerde iþimden de atýldým. Ayrýca malî kriz içindeydim...

Tüm eski dostlara, arkadaþlara gittim. Ne maddî ne mânevî yü-

züme gülen bir insanoðluna rastlamadým! “Meðerse benim hiç
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vefalý, gerçek dostum yokmuþ.” dedim. Sonra bir düþündüm ki,
yanýlýyorum. 13 senedir diyabet hastasýyým ve beni bugüne ka-
dar “þekerim” hiç terk etmedi. Sonra kanýmý ölçtürdüm. “Açlýk
kan þekerim” normal sýnýrlarýn üstündeydi. “Ohh!” dedim. “Sev-
gili ve vefalý hastalýðým. Beni terk etmemiþsin. Seni seviyorum
tek dostum.” dedim. Ve insülin iðnemi yaparken uzun zaman-
dýr ilk defa gülümsüyordum...

Sevgili G. Aslýnda biz stresi hep yanlýþ yerlerde aramýþýz.
Savaþlar, kavgalar, hastalýklar ve ayrýlýklar gibi...

Güneþi ele alalým. O, olmazsa dünyamýzda hayat olmaz.
O, ýsýtýr, renk verir hayatýmýza. Deniz kenarýnda oturun. Doðu-
þunu bir seyredin hele. Sonra öðlen kapatýn gözlerinizi gü-
neþlenin ve denizin þarkýlarýný dinleyin. Ve açýn gözlerinizi, sa-
kýn kaçýrmayýn gurup vaktini... O muhteþem renkleri ve man-
zarayý... Eve karanlýkta dönerken, içinizi ýsýtan bu sobayý özle-
yin sabaha dek ve ona, “seni seviyorum,” deyin. Aslýnda sev-
diðiniz þey nedir biliyor musunuz? Her saniye, içinde 364 mil-
yon ton hidrojenin yanýp helyuma çevrildiði bir ateþ ve stres
topudur!.. Yani stres ateþidir...

Yediðimiz en güzel gýda olan bal da öyle. Bir arý, bir yü-
zük dolusu bal yapabilmek için milyarlarca kanat çýrpar, bin-
lerce kilometre uçar ve 50-60 bin çiçek dolaþýr. Siz stresi
“arý”ya sorun. Ama en iyisi stresi sevin. Çünkü stres olayýný
pozitif bir alana kanalize edebilirseniz çok güzel þeylerin ola-
caðýna þahit olabilirsiniz.
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SEVGÝLÝ DOSTLAR, 
STRESÝ KULLANABÝLÝRÝZ

Dünyada stresle ilgili her yýl 20 bin yayýn çýkýyor. Bu; her

gün stresle ilgili yayýn okusanýz ömrünüz yetmez, demektir.

Daha önemlisi bu, stresi hayatýmýzdan silmenin imkânsýzlýðýný

ortaya çýkarýyor. Madem öyle, onunla yaþamaya, mücadele-

ye, hatta onu sevmeye alýþmalýyýz. Düdüklü tenceredeki bu-

har olarak tanýmlanýyor stres. Yani yemeklerimizi hýzlý ve lez-

zetli piþiren bir olgu. Tek yapacaðýmýz, bir sübap ile fazlasýný

çýkarmak. Yani onunla yaþayýp onu kullanmak önemli olan...

Ayný þekilde, lokomotifteki buhar stresi olmasa, binlerce

tonu taþýyan vagonlarý kim çekecek ki?..

Çýlgýn bir at gibidir stres. Binmesini bilirseniz, o sizi her

yarýþta birinci getirir.

Yüksek gerilim hatlarýný bir düþünsenize... Bu stresi haya-

týmýza sokmasak, dünyamýz kararacak. Þehirlerimiz, odalarý-

mýz onunla aydýnlandýðý gibi, kafalarýmýz da bir yönüyle “stres

ve gerilimle” ýþýk saçýyor. Ama biz sürekli parmaðýmýzý prize
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sokar da çarpýlýrsak, elbette gerilimden, elektrikten; yani bir fi-
ziksel stresten þikayetçi oluruz.

Stresi sevelim, stresle barýþalým. Stresi kullanalým.
Esenlikler...
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DUYGULARIMIZI MI KAYBETTÝK?

39 yaþýnda ev hanýmýyým. Eþimle 17 yaþýmdayken bir-
birimize tutkuyla baðlý olarak evlendik. Bir kýzýmýz ol-
du. Þimdi de bir torunumuz. Altlý-üstlü oturuyoruz.
Karþýdan bakýldýðýnda örnek ve mutlu bir aileyiz. An-
cak içte durum farklý. Eþim ve ben, yýllar süren bera-
berliðin ardýndan artýk duygularýmýzý kaybettik. Sevgi
yok oldu. Ýlk aylarýn heyecanýný duymuyor ve yaþamý-
yoruz. Geri getireceðimiz bir þeyler olmalý deðil mi?
Çok üzülüyorum... (Tarsus, C.Ö.)

Deðerli okurum, 
Mektubunuzu defalarca inceledim. Aslýnda sevgi ve duy-

gularýn kaybolmasý düþüncesi, mantýklý deðil. Týpký yeni do-
ðan bir bebek gibi, sevgi, aþk ve duygular da kaybolmaz; an-
cak, aylar ve yýllar içinde bunlar deðiþim ve dönüþüme uðrar-
lar. Ve inanýn, her safhasýnda da ayrý bir tat, renk ve koku ve-
rirler, geliþirler, otururlar.

Bu noktada önemli olan, bu duygu dönüþümünün yaþan-
masýdýr. Eldeki imkânlar dahilinde, insan hayatýnýn fiziksel
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yönleri nasýl deðiþiyorsa; bir süre sonra duygularýmýz da de-
ðiþim ve geliþim gösterirler. 

Bunlarýn nasýl ve ne þekilde yaþandýðý konusunda, çiftler,
üzerinde düþünerek tecrübelerini gözden geçirecek olurlar-
sa, yaþadýklarý dönüþümlerin farkýna vararak iliþkilerini daha
olumlu ve farklý ufuklara taþýyabilirler. 

Sevgi ve sýcak duygular týpký torununuza verdiðiniz isim
(Güneþ) gibi, daima ýsýtýrlar ve ýþýtýrlar. Bazen bulut olsa da, sa-
bah güneþiyle, öðlen ya da akþam güneþi, çok farklý sýcaklýk
ve renklerdedir. Ama hatýrlayýn, hepsi de birbirinden güzeldir. 

Güneþe bakýn. Siz ondan uzakta gibisiniz; ama o, þekli,
rengi ve sýcaklýðýyla gözlerinizde aksediyor. Mutluluklar...
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VÝCDAN AZABI ÇEKÝYORUM

Lise bitiminde baþörtüsü yüzünden 2,5 yýl okula ara
verdim. Bu arada bir erkek arkadaþým oldu. Annemden
ve babamdan yeterli sevgi göremedim. Ýbadetlerimi ak-
satýyor; hatta yapmýyorum. Çok vicdan azabý çekiyo-
rum. Þimdi iþletmeye girdim. Bir yýldýr psikiyatriste gi-
diyorum. Sadece yiyor ve uyuyorum. Ýnsanlarý sevmi-
yorum. (Kayseri, H.E.)

Sevgili H.E., 
18 yaþýnda genç ve güzel bir kýzsýn. Liseyi bitirmiþ, ba-

þörtüsü sorununu aþmýþ, üniversiteye hem de iyi bir bölüme
girmiþsin. Zeki, akýllý ve çalýþkansýn da... Senin hatan ve su-
çun olmaksýzýn, sevgi yetersizliðinden dolayý bir uzmandan
psikolojik destek alýyorsun. Bu, çok uygar bir davranýþ. Lüt-
fen tedavine ciddiyetle devam et. Bir erkek arkadaþýnda
aradýðýn sevgiyi bulmuþ ve “ruhsat dairesinde” gönül evini
tezyin etmiþsin (süslemiþsin). Doðru sözlü Kâinatýn Efendi-
si’nin dediði gibi, “Sevgi, dünyanýn mayasýdýr.” Elbette ki
sosyal iliþkilerini “meþru” dairede götürüyorsundur. Zira
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“Meþru dairedeki keyf; keyfe kâfidir.” diyor, Bediüzzaman...
Ýbadetler ise tamamen seninle ilgili bir konu. Gördüðün te-
davi süresince yaþadýðýn aðýr anksiyolitik (bunaltýcý, sýkýntý veri-

ci) durumlar, umulur ki ibadetlerinin aksamasý konusunda bir
mazaret olarak kabul edilir Allah katýnda. Biliyorsun hastalýk,
bir zahmet olduðu kadar rahmettir. Kaldý ki; zaman zaman
geceleri kalkýp nedametle seccadeni ýslatman, varsa gü-
nahlarýný temizliyordur. Bu senin çok rikkatli ve iman dolu bir
kalbin olduðunu da gösteriyor.

Ayrýca kendine ýþýk olarak gördüðün þahýstan feyz alman
da seni göklerin dostluðuna ulaþtýracak bir merdivenmiþ gibi
geldi bana. Umarým sevdiðin insanla mutlu bir evlilik yaparsýn
ve adýn gibi Efendimiz’le (s.a.s.) Hz. Hatice evliliðine örnek bir
yaþam sürersin.

Sürekli hayatýn olumsuz yönlerini düþünme sevgili kýzým.
Bunun hiç yararý olmayacaktýr sana. Yaþama karþý pozitif ol-
mak, olumlu düþüncelerle hayata yaklaþmak, gerçekten çaba
ve mücadele gerektiriyor. Ama senin, bunu baþaracaðýna
eminim... Esenlikler dilerim.
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ÇOK KARARSIZIM, NE YAPMALIYIM?

Benim sorunum; aldýðým güzel kararlarý uzun zaman
tatbik edemeden býrakmak. Mesela kitap okumak, sa-
bah namazýndan sonra uyumamak gibi güzel kararlar
alýyorum. Uygularken de çok mutlu oluyorum. Ama
sonra vazgeçiyorum. Baþarýlý olmam için bana ne tav-
siye edersiniz? (Balýkesir, S.G.)

Uygulamana, bir fazlasýyla tekrar, eðer yine vazgeçersen
tekrar, tekrar ve ilanihaye devam etmeni tavsiye ederim sev-
gili S.G... Zaten aldýðýmýz kararlarý sürekli, ara vermeden hep
uygulayabilseydik, bu dünya güllük-gülistanlýk ve yaþanýlasý
olurdu. O yüzden ki doðru sözlü insan; “Ýbadetlerin efdalinin
az da olsa sürekli devam eden olduðu”nun altýný çizmiþ...

Eðer; yanlýþ yapýyor ve çok çalýþýyorsak; o da yanlýþ.
Çünkü o zaman da çok koþar, yorulur ve çok yanlýþ yaparýz.
Önemli olan az da olsa, limitimize göre, doðru þeyler yap-
maktýr. Bunda da “hedef”li yaþamak çok önemlidir. Hedef,
inanç ve azim varsa, gerisi gelir. Elbette insan; ömrü boyun-
ca hayatýn karþýsýnda kimi zaman güçlü, kimi zaman yorgun,
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kimi zaman da umutsuz olabilir. Bu hususlar hayatýn içinde-
ki kaçamayacaðýmýz durumlardýr. Eðer hedeflerimiz yoksa,
böyle zamanlarda hayattan vazgeçmemiz ve koþmayý býrak-
mamýz iþten bile deðildir. Hayatýmýzý, hedefler koyarak ya-
þarsak, her sabah güne uyandýðýmýzda yaþama sarýlmak ve
mücadele etmek için bir nedenimiz olacaktýr. Küçük, limitini-
zi aþmayan hedefler belirleyin. Yine küçük adýmlarla yavaþ
yavaþ ilerleyin.

Hedefe konsantre olun. Ýnanç, sabýr ve azimle motive
olun. Bir tohum, bir tomurcuk gibi, güneþle yüz yüze gelince-
ye dek mücadelenizi sürdürün. Defalarca düþünün, doðru-
lun, düþün, tekrar doðrulun, ama olaylar karþýsýnda asla eðil-
meyin... Baþaracaðýnýza inanarak size baþarýlar diliyorum.
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PARASIZLIK BENÝ ÇOK ÜZÜYOR

20 yaþýnda, ticaret lisesi mezunu bir muhasebeciyim.
Maddî durumum kötü, diksiyonum bozuk, “r” harfini
söyleyemiyorum. Ýþimi sevmiyorum. Kararlarýmý sýk
sýk deðiþtiriyorum. Üniversiteyi çok istedim, olmadý.
En büyük idealim kitap yazmaktý, yükselmekti, olmadý.
Saygýn olmak istedim, para kazanmak istedim, olmadý.
Sevdiðim biri var. Çok çalýþkan, yüksek düþleri var.
Kendimi ona karþý küçük görüyorum, lütfen bana yar-
dým edin. (Ekþierik, A.T.)

Mektubunuzu okuyan sanki her þeyini ve saðlýðýný yitiren,
son birkaç nefesini almaya çalýþan birisi zannedecek sizi...
Kendinizi býrakmayýn ve hayata biraz daha pozitif bakmaya
çalýþýn kuzum... Bir kere henüz 20 yaþýndasýnýz. Aslanlar gi-
bi Açýk Öðretim Fakültesi’nde okuyorsunuz. Sevgili Beyazýt
Öztürk gibi “r” harfini söyleyemiyorsunuz. Kararlarýnýzý sýk sýk
deðiþtirip yeni, daha taze kararlar alýyorsunuz. Muhasebeci-
lik gibi iyi bir mesleðe sahipsiniz. Ýdealleri olan bir insana, in-
sanca ve makul bir ilgi duyuyorsunuz. Yani kalbiniz var ve
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çalýþýyor. Kitap yazmak için henüz çok vaktiniz var ve hâlâ
ufukta size göz kýrpýyor.

“Parasýzlýk, ona karþý küçük düþmem demektir.” sözünü-
zü söylenmemiþ kabul ediyorum. Muhasebecilik size, “Para,
her þey demektir” düþüncesini mi telkin ediyor? O, sizi para-
nýz için takdir edecekse, bir problem var demektir. Biraz ek-
sik gördüðüm öz güveninizi ve ona açýlmaktan çekinen yaný-
nýzý da yanýnýza alarak gidin ve her þeyi tüm þeffaflýðýyla, ama
sade ve net bir þekilde söyleyin. Ýkinci mesajýnýzý bekliyorum.
Ýyi þanslar...
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GELECEÐE GÜVENLE BAKAMIYORUM

Evli, bir çocuk babasýyým. Çok kitap okumak istiyorum.
Fakat kitabý elime alamýyorum. Alsam da okuyasým
gelmiyor. Namaz kýlýyorum. Ama hýzlýca kýlýp duasýný
yapmadan kalkýyorum. Geleceðe güvenle bakamýyo-
rum. Bana neler tavsiye edebilirsiniz? (Fatih)

Sevgili Fatihciðim, 
Ýki kez “lise mezunuyum” diye yazmýþsýn. Yoksa lise son-

rasý üniversiteye gitmediðin ya da gidemediðin ve çoluk ço-
cuða karýþtýðýn için “birçok þeyi öðrenemedim” kompleksine
mi kapýldýn? Yok öyle bir þey, insanlarýn ilim ve irfanlarý diplo-
ma dereceleri ile belirlenmez. Hatta sadece kitap okumak da
bu konuda yeterli deðildir.

En mühim bilgi; tüm bilimlerin kaynaðýný tanýmak, onu bil-
mektir. Yoksa Nobel ödülünü de alsanýz, fakat bilimin sahibini bil-
meseniz, o ödüllerin getirisi ve götürüsünü hesap etmek müm-
kün olmayacaktýr. "Kendini bilen" kiþi, en mükemmel varlýk olan
“insan” dürbünüyle göklere merdiven dayayýp, semanýn kapýsýný
çalabilir, aldýðý kararlarýný sebatla uygular, ilim havuzunun içine
dalarak geleceðe güvenle bakar. Aydýnlýk bir gelecek dileðiyle...
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ÇOK ASABÝYÝM, NE YAPAYIM?

22 yaþýnda, sekreterlik yapan bir kýzým. Çok fazla sinir-
liyim ve buna engel olamýyorum. Uygun bir psikiyatrist
tanýmadýðým için doktora gitmedim. Düþüncelerimi net
olarak ifade edemiyorum. Gürültüyü sevmiyorum, hiç-
bir þeyden lezzet almýyorum. (O.Y., Tekirdað)

Sinirlendiði zaman gözü hiçbir þey görmeyen bir sürü in-
san vardýr mutlaka... Önemli olan sinirli olmak deðil, sinirlen-
diðiniz zaman neler yaptýðýnýzdýr. Sinirlenince deðiþtiðinizi ve
farklý insan olduðunuzu söylüyorsunuz. Böyle bir durum ger-
çekten tehlikeli sonuçlar doðurabilir sevgili O.Y. 

Bir þeye kýzmakla, bir þeye sinirlenmek arasýnda fark var-
dýr. Sinirlenmek, iþin içine davranýþlarý katmak anlamýna gelir
ve bunun da bir dýþa vurum olduðunu unutmamak gerekir.
Yani kiþi isterse, sinirlenmez ve istemediði davranýþlarda bu-
lunmaz. Önemli olan, olaylara karþý nasýl bir tavýr takýndýðýnýz-
dýr. Olaylara olumsuz yönünden bakmaya alýþýrsanýz, kýzgýn
tavýrlar içine girmekten kaçýnmanýz zor olacaktýr. Okyanus gi-
bi geniþ olun sevgili O.Y. 
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Böylece tüm ateþleri söndürebilirsiniz. Ve hayatý sevin.
Bu size gülümseyen bir yüz verir. Gülümsemeniz ise hayatý-
nýzýn yönünü deðiþtirir. Mutlu kalýn.
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BOYUM NÝÇÝN KISA?

Ben 19 yaþýnda kýsa boylu bir kýzým. Boyumun kýsa ol-
masýna üzülüyorum. Boyumdan çok, çevremden rahat-
sýz oluyorum. Bu saatten sonra uzayabileceðimi sanmý-
yorum. Bu da beni kahrediyor. (Gördes, Z.A.)

Boyu küçük, kendi büyük sevgili Z.A. 
Allah insanlarý renk renk, boy boy yaratmýþ. Ama hepsi

de parmak uçlarýnda olduðu gibi birbirinden farklý. Yine Yü-
ce Yaratýcý’mýz boy farkýný gündeme getirmeksizin, insanla-
rý mükemmel ötesi yarattýðýný da kutsal kitabýmýzda açýklý-
yor. Yani çevrendekiler ne derse desin, sen inançlý, deðer-
li ve mükemmel bir insansýn. Öncelikle bu bir. Ýkincisi senin
kendinle ve (ne þekilde tasavvur ediyorsan öyle...) Yüce Yaratýcý
ile barýþ içinde olman önemli. Benim, 2 metre 3 cm boyun-
da bir yeðenim var. Ailesi ve çevresi için her zaman bir so-
run oldu. 

Sevgili Z.A. genelde öyle deðil midir? Esmerler sarýþýn-
lara, kýsalar uzunlara, renkli gözlüler siyah gözlülere, keller
saçlýlara, kývýrcýklar düzlere, düzler kývýrcýklara özenirler.
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Buna üç dersek lütfen dördüncüsünü benden dinle... Þu an
Malatya’da pilot olan bir kuzenim var. Eþi hemþire ve boyu
senin kadar. Etrafýmda gördüðüm en uyumlu ve mutlu çift,
onlar... Allah nazardan korusun. Sana daha önceki bir oku-
ruma yazdýðým gibi senin boylarýnda olan onlarca baþarýlý,
zengin, þöhretli, mutlu ve güzel aktör, þarkýcý, sanatçý,
sporcu, iþ adamý ve siyasetçi ismi yazmayacaðým. Buna
gerek de yok. Bir an önce liseni bitir. Sevdiðin bir meslek-
le ilgili bir yükseköðrenim kurumunda oku. Köyde de yaþa-
san bir þekilde yabancý dil öðrenmeye bak (olabildiðince). Ve
yükseköðrenimini þu anki yaþadýðýn çevrenin dýþýnda yap.
“Allah kimsenin giyimine, kuþamýna, dýþ görünüþüne, boyu-
na bosuna bakmaz. O insanýn içine, ruhuna nazar eder ve
ona göre deðerlendirir” sözünü hatýrla. Kendi ruh cücelikle-
rini, senin boyunla kapatmaya çalýþan güdük insanlar, var-
sýn yerlerde sürünedursunlar. Sen kiþiliðin, inancýn, aklýn ve
güzelliðinle göklere merdiven dayayacak ve kapýlarý arala-
yacaksýn, inan bana. Mektuplarýný bekliyorum güzel kýzým.
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KENDÝMÝ DEÐERSÝZ HÝSSEDÝYORUM

Kendimi çok deðersizmiþim gibi hissediyorum. Bu duygu,
beni mutsuz ediyor. Ýyi ve güzel düþüncelerimi etrafýma
gülücüklerle yansýtamýyorum. Doðal ve rahat bir insan
olmak istiyorum. Þimdiden teþekkürler. (Mutsuz, A.F.)

Sevgili A.F., 
Mektubunu olduðu gibi veriyorum. Ne eksik ne fazla. Ya-

ni hepsi hepsi bu. Takdir edersin ki bu verilerle, sana uzun
þeyler yazsam da bunlar yeterli olmayabilir. Ancak bir insanýn
kendini deðersiz bulmasý ve ifade edememesi, hayata gü-
lümseyen bir yüzle bakamamasý, baþta öz güven sorunuyla
birlikte kendisiyle barýþýk olamamasý anlamýna geliyor. Bunun
sebebi ise, doðumunuzdan bugüne kadar olan öz ve soy
geçmiþiniz ve yaþadýklarýnýzýn analiziyle ancak ortaya çýkabi-
lir. Eðer kýnanarak büyüdüyseniz, suçlamayý ve suçluluðu öð-
renirsiniz. Alay edilerek yetiþtirildiyseniz, sýkýlganlýðý; çocuklu-
ðunuz düþmanca davranýþlarla geçtiyse, kavgayý kendinize
seçersiniz. Yine suçluluk ve deðersizliðin baþlýca sebebi,
utançla büyümüþ olmanýzla ilgilidir genelde.
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Bunlarýn tersi de ortadadýr. Daha açýklayýcý mektuplarýný-
zý bekliyorum. Üzgünüm. Ben böyle zamanlarda aþaðýdaki
önerileri uygulamaya çalýþýrým. Ýstersen sen de dene.

Sevdiklerine hoþ mesajlar gönder.
Otobüs þoförüne gülümse.
Giymediðin eþyalarý ihtiyacý olana ver.
Duþta þarký söyle.
Eski bir Türk filmi izlerken çekirdek ye.
Düþen yapraklarýn sesini dinle.
Ayakkabýsýný giymeye çalýþan bir çocuðu izle.
Yaðmurda yürü.
Eðer ortamýn ve durumun uygunsa, balýk, kuþ, siyam ke-

disi vs. besle. Daha da iyisi, sevimli bir köpek... Saflýðý, riya-
sýzlýðý bulursun. Ayrýca stresini alýr. Seni gülümsetir. Daha da
önemlisi, deðerli olduðunun farkýna varýrsýn.

Sevgili dostum... Hadi artýk.
Tüm olumsuzluklarýna raðmen, bu dünyanýn yine de ya-

þanacak bir yerleri olduðuna inan... Esenlikler...
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SÜREKLÝ ÖLÜMÜ DÜÞÜNÜYORUM

Selamlar Can Abi. Ben sürekli olarak ölümü ve ahireti
düþünüyorum. Hatta dünya nimetlerinden ve yaþama
sevincinden kendimi uzaklaþýyor görüyorum. ‘Bu dün-
yada elde edemediðim bazý þeylere ahirette ulaþacaðým’
þeklinde bir düþünce yapýsý bana hakim. Bu, dünyaya
baðlanmamak açýsýndan iyi mi? Yoksa hayatý zehir eden
bir vesvese mi? Yardýmcý olursanýz sevinirim. (Y.A.)

Evet, dünya lezzetlerini acýlaþtýran ve bunlarýn sarhoþlu-
ðuyla kendini unutanlara soðuk duþ aldýran ölümü, eskilerin
deyimiyle “rabýta-i mevt” þeklinde hatýrlamak ve bu en gerçek
olguyu görmezden gelme hatasýna düþmemekte yarar var.
Ancak bir insanýn yatýp kalkýp sadece bunu düþünmesi, ya-
þarken ölmek gibi bir þey olur. Sonuçta ölüm karanlýðýný ay-
dýnlatmak ve ahirette mutlu sona ulaþmak bu dünyada kaza-
nýlacak bir deðer. “Dünya ahiretin tarlasýdýr.” da buradan ge-
liyor. Güneþ batacak diye kara kara düþünüp, sürekli aðla-
yanlar hem güneþi göremez, hem de yýldýzlarýn aydýnlýðýný
fark edemezler. 
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“Burada elde edemediklerimi ahirette bulurum.” düþün-
cesi ise, biraz züðürt tesellisi bence. Çünkü hadis deðil, ama
güzel bir söz var bilirsiniz... “Ne ekersen onu biçersin.”

Mutlu günler...
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KEKEMEYÝM

Balýkesir Necati Bey Eðitim Fakültesi, Edebiyat Öðret-
menliði Bölümü 1. sýnýfta okuyorum. Kekemeyim. Bu yaz
hocalarýmdan biri geldi, “Sen konuþamama problemi
yaþarken, ne yapacaksýn o bölümde?” dedi. Moralim
çok bozuldu. Okuldan, okumaktan, edebiyattan tiksini-
yorum. Bu durumu, psikoterapiyle aþabilir miyim? (Balý-

kesir, Mehmet K.)

Sevgili Mehmet K., 

Ýstanbul veya herhangi bir yerde ofisim olmadýðýný üzü-

lerek beyan etmem gerekiyor. Ama bazý yerlerde profesyo-

nel psikolog ve pedagoglarýn göre yaptýðý, konuþma bozuk-

luklarý eðitim merkezleri mevcut. Bir aylýk bir terapi uygulu-

yorlar. Her yaþta görülebilen ve rahatsýzlýklarýnýn yüzde 95’i

psikolojik olan kekemelik durumundaki kiþilerin dertlerini çö-

zerek, onlarý hayatla barýþtýrýyorlar. Umarým, uygulanan gör-

sel ve iþitsel bu bilgisayar programý terapisinden siz de isti-

fade edebilirsiniz. 
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Edebiyat konusuna gelince. Ben doktor olmama rað-
men aslýnda bir edebiyat âþýðýyým. Böyle olmasýnýn sebebi,
eðer yaþýyorsa Allah saðlýk ve esenlik versin, ortaokuldaki
kekeme Türkçe öðretmenim Ali Ýhsan Sayýn’dýr. Ayný zaman-
da çok baþarýlý bir müdür baþ yardýmcýsý idi. Konuþurken ya
da þiir okurken ilk defa hüngür hüngür aðladýðým (sýnýfýn tümü

de öyle) edepli bir ediptir kendisi...
Ayrýca dünyanýn en iyi hatibi Çiçero’yu bilirsiniz. Bilmi-

yorsanýz alýn hayatýný okuyun. Kekeme ötesi konuþamayan
bir insanýn, nasýl dünyanýn en iyi hatibi olduðunu ibretle gö-
rün. Ayrýca birisi bana gelse ve “Ben kekemeyim.” dese ona
ilk ve tek tavsiyem öðretmen olmasý, ama edebiyat öðretme-
ni olmasýdýr.

Çiviyi çivi söker. Hayat boyu “Takýlacaðým, kekeleyece-
ðim.” korkusuyla yaþanmaz. Eðer 60 yýl daha yaþayacaksan,
varsýn bunun 1-2 yýlýný yüzünü kýzartarak ve bozartarak yaþa.
Ama yaþamýnýn geri kalanýnda öz güvenli, tüm insanlarýn ör-
nek göstereceði ve tüm kekemelerin umut ýþýðý olan biri olur-
sun, unutma! Baþarýya ulaþamayanlarýn yüzde 90’ý yenilgiye
uðramamýþtýr, sadece pes etmiþtir. Sen pes etme, kaya gibi
ol Memed’im. 

Baþarýlar...
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BEN DE DERTLÝYÝM!

18 ay önce mezun oldum. Ve hâlâ iþsizim. Kendimi ok-
yanusa düþmüþ biri gibi hissediyorum. Belki kamu sek-
törü, belki özel sektör, belki de akademik kariyer, çýk-
mam gereken bir ada. Muhasebeci de olabilirim. Han-
gi adaya çýkacaðýmý bilemiyorum. (ÝST., ZEYNO)

Sevgili Zeyno, 

Dr. Can’a gelen mektuplarý bir okuyabilseydin, e-mail’in-

deki rumuzun, “Ben de dertliyim.” yerine “Ben de dertli miyim

ki!” olurdu sanýrým. 

Ada güzel bir benzetme olmuþ...

Okyanustaki her yüzücü ya da gemi kendine bir hedef

seçmeli ve bu menzile giderken kesinlikle pusula kullanmalý-

dýr. Eðer hedefiniz 2.500 mil ise, o adaya, hýz eþittir, yol bölü

zaman vs. gibi bir formülle diyelim 15 günde gidersiniz. Ama

hedefiniz yoksa yüz binlerce mil gidersiniz; ama hiçbir adaya

ulaþamazsýnýz. Bir boþluða ve karanlýða doðru koþar, koþar,

gün gelir yorulur, koþmayý býrakýrsýnýz, ya da yüzmeyi...

49



Bu hayatýn içinde kimi zaman güçlü, bazen yorgun, belki
çoðu zaman da umutsuz olabiliriz. Bütün bu durumlar, haya-
týn içindeki, kaçamayacaðýmýz durumlardýr. 

Hayatýmýzý, hedefler koyarak yaþarsak, her sabah güne
uyandýðýmýzda yaþama sarýlmak ve mücadele etmek için bir
“NEDEN”imiz olacaktýr. 

Eðer hedefler koyduk ve bunlara ulaþamadý isek, ola ki
“YANLIÞ HEDEF”ler saptamýþýzdýr. Ya da bu hedefler, limiti-
mizi aþan hedeflerdir. Gerçekten kim olduðumuzu bilmek,
ona göre hedeflerimizi seçmek; 

Hedefe konsantre olmak;
Motivasyon saðlamak;
Ýnanmak;
Ýlk adýmý atmak.
Basamaklarý birer birer çýkmak.
Çalýþmak.
Hýrs, azim, sebat göstermek.
Bir terslik anýnda ise hayallerimize yüzme öðretmek zo-

rundayýz.
Tabii ki, adaya çýkacak geminin motoru saðlam, kaporta-

sý da delik olmamalý... Yani öz güven kaptanýnýn, tecrübesi de
önemli faktör. 

Baþarýlar...
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BOÞLUKTAYIM

17 yaþýnda bir genç kýzým. Evin tek kýzýyým. Ama hiç
mutlu deðilim. Maddî durumum iyi. Hatta cep telefonum
bile var. Bir de erkek kardeþim var. Babam cana yakýn,
ama öfkesine yenik biri. Ýki tokatýný yedim. Babam oda-
ya girdiðinde, o olaylar defalarca beynimde canlanýyor.
Arkadaþ çevremle diyalog kuramýyorum. Her gece geç
saatlere dek uyumuyor, devamlý yiyip içiyorum. Çok yal-
nýz ve ümitsizim. (Ormanlý, Y.A.)

Deðerli okurum,
Hindistan’da yaþayan bir deri ustasýnýn dükkanýnda çalý-

þan ve ona ilerideki çaydan, omuzunun her iki tarafýna astýðý
(bir çomakla) fýçýlar vasýtasýyla su taþýyan bir çýraðý varmýþ. Sol-
daki fýçý yeni ve saðlammýþ, ama saðdaki fýçý biraz eski ve kü-
çük bir deliði varmýþ. Nehirden dükkana gelinceye dek biraz
su eksiltirmiþ. Gel zaman, git zaman bu durum sol fýçýnýn ca-
nýný sýkmýþ ve fýçýlar tartýþmaya baþlamýþlar kendi aralarýnda.
Sonunda kendilerini taþýyan çýraða sormuþlar. Sol fýçý demiþ
ki: “Ustam, ben mi daha çok su taþýyorum, yoksa o mu? Ben
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mi delik ve eskiyim, yoksa o mu? Beni mi daha çok seviyor-
sun yoksa onu mu?.. Çýrak demiþ: “Evet sevgili sol fýçým! Sen
daha yeni, saðlam ve çok su taþýyorsun. Ayrýca seni seviyo-
rum da... Ama dikkat edersen, yolun sað tarafýnda kýr çiçek-
leri, papatyalar ve güller açtý...

Evet sevgili Y.A. 
Yorum yapmýyorum. Seni gerçekten akýllý olarak algýladým

mektubundan... Ama birazcýk depresyonla flört ediyorsun.
Ýmkânýn varsa bir uzmandan yardým al. Çok rahat edeceksin
umarým. Esen kal.
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NEYE VE KÝME ÝNANACAÐIMI

BÝLEMÝYORUM

17 yaþýnda lise son sýnýf öðrencisiyim. Yaklaþýk 4 aydýr ilk
kez yaþadýðým bir karmaþa içindeyim. Çevremde bir yý-
ðýn insan var, hiçbirinin düþünce ve fikirleri birbirine
benzemiyor. Ben ise neye inanacaðýmý, hangi tarafa yö-
neleceðimi bilmiyorum. Sene baþýndan beri yaþadýðým fi-
kir karmaþasý beni þaþkýna çeviriyor. Soluduðum hava bir
garip. Bu hayata son vermek istedim, baþaramadým. Ne
olur bir yol gösterin! (Ankara, E.H.)

Sevgili E.H. 

17 yaþýndasýn. Zihninin ve bedeninin en faal olduðu dö-

nemdesin. Her insanda yaklaþýk 15 milyar beyin hücresi ve

her hücre arasýnda binlerce sinir kablolarý olduðunu düþünür-

sek, bu muhteþem mekanizmanýn zaman zaman elektriksel

kontaktlara maruz kalýp kýsa devre yapmasý makul karþýlanma-

lýdýr. Düþünsene, dünya nüfusunun 7 milyar olduðunu varsa-

yarsak her insana 2 oda (hücre) düþüyor. Ve her oda arasýnda
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30.000’er tane, içinden elektrik geçen kablolar döþenmiþ. Var
mý dünyada böyle bir santral? Olsaydý eðer, zaman zaman tra-
fosu bozulmaz mýydý? Ýþte “17 yaþýndasýn ve böyle mükemmel
cihazlarýn var” derken aslýnda senin bu nimetleri farkýna var-
maný amaçlýyorum. 

Hayatýn kýymetini anlamalýsýn. Býrak insanlar ‘en iyisini
ben bilirim’ havalarýnda konuþsunlar. Sen onlardan “akýl al-
ma, huzur al”, huzur alamýyorsan dön arkaný. ÖSS’ye çalýþ, en
iyi fakülteye gir. Ýnsanlara iyiyi ve kötüyü fark ettir. Yanlýþ da
yapabilirsin, olsun, önemli deðil. Hataný anlar, dönersin. Ýn-
sanlarý duy, dinle, anla... Ama dediklerini yapmak, fikirlerimi
aynen almak zorunda deðilsin. Dediðim gibi herkes, ben bili-
rim, diyor. Hiç kimse, kimsenin ne dediðini dinlemiyor. Bir
þeyler öðrenmiyor. Herkes anlatýyor; ama kendisine söyle-
nenlere kulak vermiyor. Böyle bir ortamda insanlarýn birbirine
saygý duymalarý imkânsýz. Herkesin, “En iyi ben bilirim, en
doðru benimkisi, benim fikrimi kabul et, benim topluluðuma
gir.” dediði bir ortamda insanlarý deðil dinlemek, onlarla yan
yana gelmek istememen bile çok normal...

Bunun da ötesinde, kiþilerin diðerleri üzerinde bilgi ve
fikirleriyle baský kurmaya çalýþýp, zorlama ve dayatmayla gü-
ya kendi yoluna adam ayartmaya çalýþarak karþý tarafý bir sü-
rüdeki koyun gibi kapmaya çalýþmasý, hem çirkin hem de “ko-
yun” yerine koyulana büyük saygýsýzlýk.

Anlaþýlan orta yerde, kendi kendine bir þeyler anlatan
aðýzlar dolaþýyor. Ýletiþim, sýfýrýn altýnda buz tutuyor, sen de bu
gürültü kirliliðinden rahatsýz oluyorsun sevgili E.H.

Hayýr hayýr. Sen bunu hak etmiyorsun. Acaba insanlar se-
ni fikirsiz ve hedefsiz mi buluyorlar ki; üzerine abanýyorlar?
Hedeflerini belirle, güzel E.H. Kendi rotaný kendin çiz. Ýlk
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adýmla baþla. Baþarýnýn ilk þartý inanmaktýr. Kazanacaðýn
inancýyla, sebat ederek çalýþ. Gürültüye kulaklarýný týka. At
gözlüðünü tak, aydýnlýk hedeflere odaklan. Dünya, doðurmak
üzere. Bazýlarý ýþýðý gördüler. Sen de inanç, motivasyon ve
çalýþma meridyeninde sýran gelince ýþýkla kucaklaþacaksýn
nasýlsa. Bir tohum, bir tomurcuk gibi güneþle yüz yüze gelin-
ceye dek sýk diþini. Sakýn bir daha o dediðin yaramazlýktan
da yapma. Dr. Can Abin her daim yanýndadýr. Çok öpüyorum.
Baþarýlar.

55

Ç a r e s i z i m ,  N e  Ya p m a l ý y ý m ?



SOSYAL FOBÝMDEN RAHATSIZIM

Merhaba Dr. Can Bey. Ben 23 yaþýnda, bekâr bir baya-
ným. Sosyal fobim var. 4 yýldýr farkýndayým. Ýleride psi-
kolojik danýþman olmak istiyorum. Fakat bu durumda
ne yapabilirim, bilemiyorum. (G. Antep, F.B.)

Deðerli F.B., 
Kanarya sarýsý bir zarfa mektubunuzu koymuþsunuz ve

üzerine, “gönderen: F.B.” yazmýþsýnýz. Zarf da sarý olunca, la-
civert tükenmez... Dedim: “Bu Antepli okurum, Fenerbahçeli
galiba...” Mektupta da “sosyal fobi” çýkýnca “iþte” dedim.
“Tüm Fenerlilerin fobisi, G.S.” Ve tabii ki “Cim Bom” sloganla-
rýyla mektuba baþladým.

Elbette ki þaka yapýyorum. Ama F.B. harfleriyle sarý lacivert
zarf gerçekten uyumluydu. Cim Bom sevinciyle slogan atma-
dým; ama psikolojik þapkamý havalara fýrlattým. Kararýnýzý tebrik
ederim. Zaten bu bölüme geçtiðinizde sosyal fobinin yüzde el-
lisini atmýþ olacaksýnýz üzerinizden. Ayrýca bu konunun týpta
(psikiyatride) kesinlikle çözümü var, dert edinmeyin. Bence der-
hal bir uzmanla görüþün ve antidepresanýnýza baþlayýn. En
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önemlisi, bu sorunun üstüne üstüne gitmek. Belki baþlarda bi-
raz üzülecek, yüzünüzü kýzartacaksýnýz; ama bu, gerekli. Çok
kitap okumanýzý ayakta alkýþlýyorum. Psikolojiye ve sosyal fobi-
ye ait bol bol roman okumalý ve sürekli bununla mücadele et-
melisiniz. Çalýþtýðýnýz ortamda sizden daha az kýdemli kiþilere
bildiklerinizi öðretircesine aktarmalý; yüzlerce, binlerce kez an-
latmalý, býkmamalý; ama karþý tarafý usandýrmamalýsýnýz. Sýk sýk
iþ baþa düþtüðünde iþi biraz da “þýmarýklýða” vurdurup sosyal
fobiniz olduðunu, alaycý ve öz güvenli bir þekilde anlatmalýsý-
nýz.

Ama dediðim gibi bunun, meziyetlerinizi güdükleþtirme-
sine kesinlikle izin vermeden, agora fobiye de dönüþtürme-
den ve ayrýca alkol aldatmacasýna yüz vermeden sürekli üs-
tüne üstüne gitmeli, defalarca bu korkulan durumu yaþamak-
tan ve mücadeleden çekinmemelisiniz.

Bu konuyu Elandour Roosvelt’in muhteþem bir sözüyle bi-
tirmek istiyorum: “Korkuyu yaþadýðýnýz her deneyim, size güç
ve öz güven kazandýrýr.” Yapamayacaðýnýzý düþündüðünüz
her deneyimi, her þeyi mutlaka denemelisiniz. 

Baþarýlar...
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ÝNSANLARA BÝR TÜRLÜ

GÜVENEMÝYORUM

19 yaþýndayým. Bir sigorta acentesinde çalýþýyorum.
Derdimi ben de bilmiyorum. Tek bildiðim, huzursuz ve
tatminsiz olduðum. Ýnsanlara güvenim yok. Herkese
þüpheli gözle bakýyorum. Darbeyi nereden alacaðýmý
düþünüyorum hep. Bir günüm, bir günüme uymuyor.
Mutlu olmaya çok ihtiyacým var. Ayrýca rüyakolik ol-
dum. Her rüyadan anlam çýkarýp mutlu olmaya çalýþý-
yorum. Ne yapmalýyým? (Ýst., M.K.)

Deðerli okurum M.K. 

Gerçi benim “deðersiz” bir tek dahi okurum yok. Evet adý-

ný bilmediðim, sadece rumuzunu bildiðim var; ama kýz veya

erkek olduðunu bilmediðim tek deðerli okurum sensin. Mektu-

bun zarfýna adýný yazmýþ mýydýn bilmiyorum, o da PTT’nin aziz-

liðine uðramýþ. Mektuba giriþ cümlen “Lütfen bana yardýmcý

olun” ifadesiyle baþlýyor ve cinsiyetine ait en küçük bir sinyal

yok. Yazý karakterinden, bayan olduðunu çýkardým. Umarým
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yanýlmam. Çünkü neticede insan olsak da cinsiyet bazý sorun-
larýn çözümü açýsýndan önemli bir faktördür, bilirsin.

Belli ki üzerinde bir anksiyete, sýkýntý, kaygý, sebebi bilin-
meyen boþluk, yalnýzlýk, baþarýsýzlýk, karanlýk, endiþe, elem ve
keder vb. aslýnda soyut olan ama bedenine de zaman zaman
vuran, psikolojenik, psikosomatik durumlar mevcut. 

Ancak bu hayatýn, senin istediðin þekle ve renge girmesi
için, daha çook uzun zamanýn var önünde. Özellikle gelecek
kaygýsýný bir þekilde halledeceðine inanmalýsýn. Bu kaygý he-
pimizin yaþamýnda belirli dönüm noktalarýnda fazlasýyla ön
plana çýkan ve karþýlaþýlan bir durumdur. 

Hayatýmýzda nasýl ve ne zaman, neyin karþýmýza çýkaca-
ðý belli olmadýðý için, geleceðimiz konusunda merak içinde
olmamýz ve endiþelenmemiz normaldir. Ancak bunun, önü
alýnmaz kaygýlara dönüþmesi tehlikeli olabilir. Eninde sonun-
da her birimiz iyi bir istikbal için çabalarýz ve tabiidir ki hepi-
miz, kendimiz için hep en iyisini isteriz.

Bunun için senin, benim ve hepimizin yapmasý gereken
ve yapmaya çalýþtýðýmýz þey, iyi hedefler belirlemek ve bunla-
rýn peþinden gitmektir... Eðer kendimize hedef koyamamýþ-
sak, elbette ki gelecek için kaygýlanmamýz normaldir. O za-
man da kendisiyle iþlem yapýlamayan rüyalara bel baðlar ve
boþuna, çoðu yanlýþ olan, isteklerimize göre yorumladýðýmýz
rüyalarýn ve hülyalarýn gerçekleþmesini bekleriz. Çýkmayýnca
da tekrar düþ kýrýklýklarý yaþar, karamsarlýðýmýzý artýrýrýz.

Sevgili M.K., yakýnda, yeni çizgiler, hedefler ve aktiviteler-
le adýný ve cinsiyetini yazdýðýn bir mektup bekliyorum. Eðer
hiçbir þey deðiþmedi, hatta kötüye gittiyse, o zaman e-posta
gönder ki; sana özel tavsiyeler yazayým.

Rüyalarýný gerçekleþtirebilmen için önce uykudan uyan-
man gerekir. Baþarý ve mutluluklar.
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YENÝ BÝR HAYAT KURMAK

Ben 26 yaþýnda, bankada çalýþan bekâr bir bayaným.
Ýki sorunum var. Birincisi karnýma giren kramplar.
Bunlar bana heyecan, sýkýntý, sinir ve bunalým zaman-
larý aðrýyla birlikte eþlik ediyor. Fiziki yapým için endi-
þeleniyorum. Eþ seçiminde zorlanýyorum. Yardýmlarý-
nýz için þimdiden teþekkürler. (Giresun, M.A.)

Deðerli okurum. Son yýllarda, hasta popülasyonunda

bankada çalýþanlarýn dikkate deðer bir artýþta olduðunu be-

lirtmeliyim. Bazý ruhsal zayýflýklar, özellikle karýn bölgesi

kramp ve aðrýlarý, hastalýk anksiyetesi (kaygýsý) ile birleþiyor,

zaman zaman nöbetler halinde size huzursuzluk veriyorsa

(hatta kalp çarpýntýsý, nefes problemi, beyinde uyuþma vs.) ve tansiyo-

nunuzu artýrýyorsa, bu durum, depresyonla birlikte seyreden

bir panik-atak durumunu akla getirebilir ya da bunun baþlan-

gýcý olabilir. En iyi çare, bankanýzýn anlaþmalý bir uzmanýna

müracaattýr. Ýkinci konu birinci þikâyetinizin geçmesiyle hallo-

lur, umarým. 
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Ancak yeni bir hayat kurmak, elbette ki her þeye baþlar-
ken olduðu gibi, dikkat, itina ve deðiþik önlemler gerektirir.
Eski iliþkilerinizdeki bazý olumsuzluklar, muhakkak ki sizde
“dondurmayý üfleyerek yeme” tedbirini de beraberinde getir-
miþ. Ama eski yaþantýnýzdan kaynaklanan bu hassasiyet, ye-
ni iliþkilerinize zarar vermemeli. Bu, karþýnýzdakine güvenme-
niz kadar kendinize olan öz güvenle de ilgilidir. Dediðim gibi,
bir psikiyatr desteðiyle her iki dertten kurtulup, gerekli öz gü-
vene de kavuþarak, bir taþla kuþ katliamý yapabilirsiniz. Sað-
lýcakla...
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KIZ ÇOCUÐU MUSUN DERDÝN VAR!

19 yaþýnda bir kýzým. Ailem beni eðitimden mahrum bý-
rakarak cezalandýrdý. 2 yýl önce Açýk Öðretim’e kayýt
yaptýrdým. Hâlâ devam ediyorum. Ama, idealim yok. Öz-
güvenim sýfýr. Yaþama sevincim ise birkaç kýrýntýdan iba-
ret. Kendimi ikinci sýnýf insan gibi görüyorum. Yemek,
televizyon ve uykunun tuzaðýndayým. (Samsun, N.T.)

Mektubunu ilk okuduðumda, daha ilk satýrlarda hemen
kendi kendime “Niye Açýk Öðretim’e kayýt yaptýrmýyorsun ki
güzel kýzým?” diye söylenmiþtim. Birkaç satýr altta o ifadeleri
okuyunca, bu kez çok sevindim. Sakýn okumanýn peþini býrak-
ma, e mi?... Okumak, sana öz güven kazandýracak en önemli
faktördür zira... Ayrýca, “Kendimi ikinci sýnýf insan gibi görüyo-
rum” demiþsin. Ýstersen senin birinci sýnýf dediðin hem zengin,
hem okumuþ insanlarý, kapýnda dilenci yapayým. Nasýl mý? 

Birincisi; bu tip insanlarýn içinde on binlercesi göz, kalp,
böbrek nakli için yüz binlerce dolar vermeye hazýr. Nasýl olsa
sen ikinci sýnýfsýn. Ver bir gözünü, bir böbreðini vs... Ýki tane
olanlardan birini ver. Onlar sýnýf farkýna bakmaksýzýn milyon
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dolar verirler sana. Hatta içlerinde rektör, dekan vs. varsa bel-
ki diploma da verir, seni fahri doktor yaparlar. Hem zengin,
hem diplomalý olursun. Varsýn bir taraftan Açýk Öðretim devam
etsin, ona da þoför ve limuzininle gidersin. 

Ýkincisi, senin gençliðinle ilgili. Bugün býrak 79 ya da 49
yaþýndakini, 39 yaþýndaki bir insana sorsan: “20 yýl genç ol-
mak ister misin?” diye. Bu çok zengin biri olsa; “Her yýl için 20
milyon dolar veririm.” diyecektir. Ýstersen soralým.

A be benim sevgili kýzým. Öyle deðerlisin ki, birçok insa-
nýn uykularýnda göremeyeceði rüyayý, sen gerçek hayatta ya-
þýyorsun, ama farkýnda deðilsin.

Varsýn ailen, oðlan çocuðu takýntýsýnýn ve yanlýþlýðýnýn için-
de olsun. Ama sen, diriliþ aynasýnda kendi ruhunun resmine
bir bak. Dev aynasýnda bile o kadar büyük görünemezsin.

Sen deðerlisin, hem de pek çok. Ve o kutlu insanýn dedi-
ði gibi “Allah seni, çocuðunu en çok seven annenin, çocuðu-
nu sevdiðinden daha çok seviyor”. Çünkü “en mükemmel” ol-
duðunu Allahu Teâlâ kutsal kitapta yazmýþ. Yani çok deðerli-
sin. Varsýn Hale, Jale, Lale seni deðersiz bulsunlar. Varsýn Ali,
Veli seni sevmesinler. Saðlýkla kal...
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KONUÞMA PROBLEMÝMÝ NASIL AÞARIM?

Ben 20 yaþýnda bir gencim. 7 yaþýmdan beri kekeliyo-
rum. Bu yüzden okulda baþarýlý olamadým. Þu anda ti-
caretle uðraþýyorum. Gitmediðim hoca kalmadý. Hepsi
geçer dedi; ama geçmedi. (Güngören, Þ.C.)

Sevgili Þ.C.. Düzgün ve anlaþýlýr konuþmak, herkes
için önemlidir. Sizi çok iyi anlýyorum. Bu konuda ciddi
problemi olanlar için bazen hayat tatsýz bir hale dönüþe-
biliyor. Konuþma bozukluðu kadar belki daha da önemli
olan sýkýntý; kiþinin içine kapanmasý ve yaþamdan zevk al-
mamasý, sonucunda da birtakým sosyal durgunlaþmalar
yaþamasýdýr. Bunun sebebi yüzde 95 psikolojiktir. Belki
yaþanan bir þok, korku vs. buna neden olabilir. Kekemelik
tedavisi iþte bir yandan bu takýntý, fobi ya da olayý kater-
siz yöntemiyle çözmek, öz güven aþýlamak ve kekemeliðin
oluþturduðu sosyal zedelenmeleri tamir etmek gibi çok
yönlü bir çalýþma gerektirir ve uzman iþidir. Bu konuda
Konuþma Bozukluklarý Eðitim Merkezleri ciddi bir çalýþma
sürdürüyor. Eðitimli psikolog ve pedagoglar eþliðinde
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sesli ve görüntülü bir program uyguluyorlar. Ayný zaman-
da bu merkezlerde çalýþan konuþma terapistleri, bir ay bi-
timinde hastalarýn büyük mesafe katettiklerini belirtiyorlar.
Umarým, sizin için de yararlý olur... Saðlýklý günler.
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HER ÞEYÝ HEMEN UNUTUYORUM

Son günlerde unutkanlýðým arttý. Yaklaþýk bir yýldýr bu
böyle. Çoðu þeyi, isimleri, neyi nereye koyduðumu,
okuduðum kitaplarýn konusunu, tarih ve saatleri, yani
her þeyi unutuyorum... Doktora gitmeli miyim? Gide-
ceksem hangi branþ doktoruna gideceðim? Aslýnda
hergün gazete okuyan, devamlý kitap okuyan bir kiþi-
yim. Lütfen bana yol gösterin. (F.S.)

Sevgili F.S. Eðer bana bir e-mail attýðýnýzý ve anlattýðýnýz
konuyu unutmadý iseniz bu cevabý okursunuz umarým! (Tabii ki

þakaydý.) Hani adamýn biri doktora gitmiþ ve, “Çok unutkaným
doktor bey, her þeyi unutuyorum.” demiþ. Doktor da, “Ne za-
mandan beri?” diye sorunca; hasta 2-3 saniye düþünüp, “Ne-
yi ne zamandan beri?” diye sormuþ...

Eðer sizin de unutkanlýðýnýz bu derece deðilse çok merak
etmeyin. Ama iþin doðrusu þu; mektupta yaþýnýzý belirtmemiþ-
siniz. Eðer genç ya da orta yaþlý iseniz ki -öyle olduðunu tah-
min ediyorum- bu durum, aþýrý yüklenmeden oluþan bir durum-
dur. Ýyi bir anamnez alýnýrsa etyolojik bir tedaviyle düzelirsiniz
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umarým. Eðer yaþlý iseniz, olayý daha bir patolojik açýdan ince-
lemekte yarar var (Alzheimer gibi). Bunlarýn ikisi de deðilse, ola ki,
bu durumunuz, hepimizdeki kadar bir unutkanlýktýr da siz aþýrý
duyarlýlýðýnýzdan böyle düþünüyorsunuzdur. Hangi formatta
olursa olsun, çeþitli test ve incelemelerin yapýlmasý noktasýn-
dan, bir kurumun (üniversite) psikiyatri kliniðine müracaat etme-
niz uygundur. Eðer nerede ikamet ettiðinizi yazmayý unutma-
saydýnýz, bir adres gösterebilirdim. Anksiyete ve depresyon
durumlarýnda da bu bulgularýn olabileceðini hatýrlatmalýyým.
Geçmiþ olsun efendim.
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ÇÝRKÝN ÖRDEK YAVRUSU!

Ben bu ülkenin binlerce iþsiz genç kýzýndan biriyim. Be-
nim için iþsizlik "baþaramadým" karabasanýyla eþ de-
ðer. Evde herkes çok baþarýlýdýr ve “baþarý” onlar için
en önemli kriterdir. Tüm kardeþlerim takdir alýrken,
ben (kýrýksýz ama) övünülmeyecek bir karne getirirdim.
Ailem de utancýndan, çeþitli yalanlarla benim karnemi
övünülecek hale getirirlerdi. Kardeþlerim ülke çapýnda
insanlar oldular, bense babamýn vefatýndan sonra evin
sorumluluðu altýnda ezilen, iþsiz, çirkin bir ördek yav-
rusu halinde yaþýyorum. (Keynescoucar)

1) Eðer para ve geçim probleminiz yoksa, mesai gerekti-

ren bir iþyerinde çalýþmamanýz, aslýnda güzel bir þeydir.

Özellikle okunacak bunca kitap, öðrenilecek yabancý diller ve

gerçekleþtirilecek idealleriniz varsa, asgari ücretle çalýþýp ak-

þam yorgunluktan televizyon karþýsýnda gözleriniz kapanýyor-

sa, siz buna baþarý mý dersiniz?!..

2) “Baþardým” diyenlerle tek farkýnýz, “baþladým”dýr. Ku-

ral, adým atmaktýr. 
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3) Ev sorumluluðu diyorsunuz. Hem evin cici kýzý, hem
babasý olmak iki iþi birden götürmektir. Siz evi çekip çevirir-
ken, ülke çapýndaki kardeþleriniz neredeydiler? 

4) Ýbadetlerinizi öz güven eksikliðinden deðil de bu mo-
ral-motivasyon eksiðinden aksatýyorsunuz bence.

5) Kendiniz gibi olun. Ýçinizdeki deðerleri keþfedin. Kýraç
araziler, içlerinde petrol ya da deðerli maden barýndýrýrlar.
Ýnanarak yeni hedefler belirleyin. Sabýrla çalýþýn, hobby’leri-
nizle uðraþýn, ideallerinizden vazgeçmeyin, kitap okuyun bol
bol...
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KAFAM SÜREKLÝ KARIÞIK!

Henüz 10 ay önce tesettüre girdim. 19 yaþýndayým. Na-
maz kýlarken sadece Allah’ý düþünmek istiyorum. Ama
tam olmuyor. Kafamda bin bir düþünce oluyor. Bunlar
benim namazýma halel verir mi? (Ýst., F.P.)

Bana, “Evimde ekmek kadayýfý var. Tadý çok güzel. Ama
bazen üstüne Afyon kaymaðý koyuyorum. Acaba tadý bozulur
mu?” diye sorsaydýn, iþte sana bu soruya vereceðim cevabýn
aynýsýyla cevap verirdim: Tadýndan yenmez!..

Namazla, sen, miracýna çýkýyor ve göklerin kapýsýný ara-
lamak üzere uçuþ gerçekleþtiriyorsun. Tabii ki bu durumdan
en çok þeytan rahatsýz olduðu için, cep telefonunu açarak,
uçuþuna parazit karýþtýrmak istiyor. Aslýnda bu durum, senin
mükemmel bir pilot olduðunun da göstergesi. Seni Destina-
tion’a (nurlu ufuklar hedefine) ulaþtýracak olan namaza ne kadar
önem veriyorsan, þeytaný o denli duymazlýktan gel, kulak as-
ma... Duymama gayreti içinde ol. Bu gayret de zaten seni
hedefe daha hýzlý götürecektir. “Resimdeki yýlan sokmaz!”
de... Gene de bu gayretlerin baþarýlý olmuyorsa, “Aman, ba-
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þaramadým.” deme. Býrak kalsýn. Nasýlsa irtifânýn (yüksekliðin)

biraz daha artýnca, onun sinyalleri sana ulaþmaz olacaktýr,
dert etme, halel vermez.

Bazen ben, kafamda düþünceler olmaksýzýn huzurlu bir
namaz kýldýðýmda “acaba” diyorum, “Þeytanýn istediði gibi bir
namaz kýldýðým için mi bana iliþip kafama fikirler sokmadý!”
Öyle ya, huzur veren, zevk veren bir namazý herkes güle oy-
naya kýlar; yaðlý bir et yemeðinden sonraki baklava gibi...
Ama yaðsýz, tuzsuz bir diyet sebze yemeði belki vücudumu-
za daha yararlýdýr. 

Esenlikler...
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GÜL KOKUSUNU UNUTTUM!

Selam Can Abi. Sizler bizim iyilik meleklerimizsiniz.
Görünürde hiçbir sýkýntým yok. Ancak 1999 ve 2000
yýllarýnda “gülümüz”le yatýp kalkýp gül bahçesinden
güller derliyorken, þimdi dünyaya dalýp, günahlarla
kirlendik. Psikoloða gitsem “Deli deðilim.” diyorum.
Çevremde genç arkadaþ pek kalmadý. N’olur yazýlarý-
nýzla beni tekrar o gül bahçelerine götürüp, güzel ko-
kular duymama yardýmcý olun. (Kardelen)

Hani derler ya sevgili Kardelen kardeþim; “Kelin ilacý ol-

sa..” diye... Sen yine hiç olmazsa öðrencilik yýllarýnda, zanne-

diyorum maneviyat anlamýnda, bu gül bahçesine girip ömür

boyu, hatta sonsuza dek sana yetecek gül derlemiþsin. Ve

el’ân onun özlemini çekmektesin... Bazýlarýmýz yýllarca gülis-

tanda gezer, dolaþýr da bir taraflarýna diken dahi batmayacak

kadar duyarsýzdýr. Bazen “Þimdi uzaklardasýn, gönül hicranla

doldu, hiç ayrýlamam derken, kavuþmak hayal oldu.” þarkýsý-

ný rutubetli gözlerle söylemek gelir içimizden... 
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Fakat neticede gerçek sevgi varsa, mesafelerin ve zama-
nýn hiç önemi yoktur. Ve insan, kaybettiklerine de yanmaz o
zaman. Hani öðretildi ya bize, “O’nu bulunca neyi kaybettin,
O’nu kaybettinse neyi buldun?” diye. O’nu bulan, zaman ve
mekânýn üstünde sürekli sevdikleriyle birliktedir. Son gülen
olmak için gülistan hayaliyle burnumuzu sýzlatan gül koku-
sundan baþka gül koklamamalýyýz. Yüzün hep gülsün sevgili
Kardelen.
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HAYATIMIZ ÇEKÝLMEZ HALE GELDÝ

25 yaþýnda 1,5 yýllýk evli bir öðretmenim. Eþim 33 ya-
þýnda. Evliliðimiz maalesef oturmadý. Çocuðumuz yok.
Ýlk yýl, her þeyi kýrar dökerdi. 6 aydýr hem hýrçýn hem
de bana küfrediyor ve -affedersiniz- hayvan muamelesi
yapýyor. Niþanlýyken çok nazikti. Çiçekler ve hediyeler
alýrdý. Þimdi tam tersi. Boþanmalý mýyým sizce? Zaten
hemfikir olduðumuz tek konu bu. (Yozgat, S.A.)

Yengeç, midyeye âþýk olmuþ. Midye, yengeç yan yan
yürüyor diye evlenmeyi kabul etmemiþ. Yengeç, deniz kap-
lumbaðasýný devreye sokmuþ ve düz yürüyeceðine söz ver-
miþ. Evlenmiþler. 6 ay sonra yengeç yine yan yan yürüme-
ye baþlayýnca midye, deniz kaplumbaðasýna þikayette bu-
lunmuþ. Yengeç de deniz kaplumbaðasýna, “Hayatým bo-
yunca sarhoþ gezemem ya. Bu, yaratýlýþýma aykýrý!” de-
miþ... Üzgünüm sevgili S.A., sanýrým eþinizin normal fýtrat
ve karakteri bu... Aslýnda bu deðiþimi anlamak zor deðil.
Siz artýk evlisiniz. Yani artýk birbirinize aitsiniz. Dolayýsýyla o
da artýk sizin üzerinizde “hak sahibi” olduðunu düþünüyor

74



ve/veya zannediyor. Maalesef beyefendi, kendini size be-
ðendirmeye, sizi etkilemeye çalýþýp her an kibar ve anlayýþ-
lý olarak “ellerinde çiçekler” kapýnýzda tetikte beklemek zo-
runda deðil artýk.

Rol yapmaya ne gerek var? Olduðu gibi hareket ediyor.
Ne kadar kibar ya da ne kadar kabaysa... Bu onun doðasýn-
da. Yani 3’ünde 33’ünde, ya da 73’ünde deðiþmez. Elbette ki
karar da size ait. Ben sadece doktorum. Bildiðim tek þey;
hâlâ nabýz atýyorsa parmak kurtarýlýr, yok kangren olduysa,
kesilmezse bünye tamamen ölür... Ýyi tedaviler.
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KAVANOZU DOÐRU DOLDURMALI

21 yaþýnda üniversite öðrencisiyim. Ýnsanlara çok fazla
deðer veren birisiyim. Çoðu zaman da onlarý kaybedin-
ce büyük düþ kýrýklýðý yaþýyorum. Kendimi mahvediyo-
rum. Onlara kendimden fazla deðer veriyor, sonra da
kaybedip üzülüyorum. Ne yapmalýyým?.. (Selman, (21))

Sevgili Selman. Sana internette okuduðum gerçek bir
üniversite öyküsünü aktarmak istiyorum. Bu gerçek hikaye
Kellog Business School'da (Northwestern Üniversitesi) iþ idaresi
master öðrencileri ile Zaman Yönetimi dersi profesörü arasýn-
da geçer.

Profesör sýnýfa girip karþýsýnda duran dünyanýn en seçil-
miþ öðrencilerine kýsa bir süre baktýktan sonra "Bugün Zaman
Yönetimi konusunda deneyle karýþýk bir sýnav yapacaðýz" de-
di. Kürsüye yürüdü, kürsünün altýndan kocaman bir kavanoz
çýkarttý. Arkadan kursunun altýndan bir düzine yumruk büyük-
lüðünde taþ aldý ve taþlarý büyük bir dikkatle kavanozun içine
yerleþtirmeye baþladý. Kavanozun daha baþka taþ almayaca-
ðýna emin olduktan sonra öðrencilerine döndü ve "bu kava-
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noz doldu mu?" diye sordu. Öðrenciler hep bir aðýzdan "Dol-

du" diye cevapladýlar.

Profesör "Öyle mi?" dedi ve kürsünün altýna eðilerek bir

kova mucir çýkarttý. Muciri kavanozun aðzýndan yavaþ yavaþ

döktü. Sonra kavanozu sallayarak mucirin taþlarýn arasýna

yerleþmesini saðladý.

Sonra öðrencilerine dönerek bir kez daha "bu kavanoz

doldu mu?" diye sordu. Bir öðrenci "dolmadý herhalde" diye

cevap verdi.  "Doðru" dedi.

Profesör ve gene kürsünün altýna eðilerek bir kova kum

aldý ve yavaþ yavaþ tüm kum taneleri taþlarla mucirlerin ara-

sýna nüfuz edene kadar döktü. Gene öðrencilerine döndü ve

"bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Tüm sýnýf bir aðýzdan

"Hayýr" diye baðýrdýlar.

"Güzel" dedi Profesör ve kürsünün altýna eðilerek bir sü-

rahi su aldý ve kavanoz aðzýna kadar doluncaya dek suyu bo-

þalttý. Sonra öðrencilerine dönerek "bu deneyin amacý neydi"

diye sordu.

Uyanýk bir öðrenci hemen "Zamanýmýz ne kadar dolu gö-

rünürse görünsün daha ayýrabileceðimiz zamanýmýz mutlaka

vardýr" diye atladý.

"Hayýr" dedi Profesör, bu deneyin esas anlatmak istediði

"Eðer büyük taþlarý baþtan yerleþtirmezsen küçükler girdikten

sonra büyükleri hiç bir zaman kavanozun içine koyamazsýn"

gerçeðidir.

Öðrenciler þaþkýnlýk içinde birbirlerine bakarken Profesör

devam etti;

"Nedir hayatýnýzdaki büyük taþlar? Çocuklarýnýz, eþiniz,

sevdikleriniz, arkadaþlarýnýz, eðitiminiz, hayalleriniz, saðlýðý-
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nýz, bir eser meydana getirmek,baþkalarýna faydalý olmak,
onlara bir þey öðretmek!

Büyük taþlarýnýz belki bunlardan birisi, belki bir kaçý, bel-
ki hepsi. Bu akþam uykuya yatmadan önce iyice düþünün ve
sizin büyük taþlarýnýz hangileridir iyi karar verin. Bilin ki büyük
taþlarýnýzý kavanoza ilk olarak yerleþtirmezseniz hiç bir zaman
bir daha koyamazsýnýz, o zaman da ne kendinize, ne de alýþ-
týðýnýz kuruma, ne de ülkenize faydalý olursunuz.

Bu da iyi bir iþ adamý, gerçekte de iyi bir adam olamaya-
caðýnýzý gösterir".

Profesör ders bittiði halde konuþmadan, oturan öðrenci-
leri sýnýfta býrakarak çýktý. (http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/bil-

gi/zamani-kullanma2.txt)

Sevgili Selman’ým... Adýn gibi duyularýn da güzel... Ýnce
ve yufka yüreklisin ama...

1) Ýnsanlara, layýk olduðu kadar deðer vermelisin. Bu de-
ðerin, deðerini bilenlere... Önce enfüsî olarak içine dönüp
kendini sevip, kendinle barýþýp içindeki muhteþem, ilahî varlý-
ðý kabul etmelisin.

2) Sen masumca sever, deðer verirken onlarýn para, pul,
þöhret, çýkar iliþkisi için seni sevip sevmediklerini check (kontrol)

etmelisin.
3) Dünya adýna kazanýp kaybettiklerine çok önem verme-

melisin. Asýl önemli olan kayýp, Allah’ýn dostluðudur, unutma.
4) Her þeyi kaybettiðin yerde, O (c.c.) hep seninle birlikte-

dir. Hatýrla...
Yüzünden tebessüm eksik olmasýn...
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YAÞADIÐIM ÞEYLER

ANLAMSIZMIÞ GÝBÝ GELÝYOR

Gün olur, durup dururken moralim bozulur. Nedenini
hiç bilmeden yaþadýðým dünya, bana mânâsýz gelir.
Gün olur, rutin hayatým sýkar beni, günah olmasa kaç
kez intihar ettirir... Anlayacaðýnýz patlamak üzereyim.
Bir de ailemin (sevdikleri için yapýyorlar) çocukmuþum gi-
bi, irademi kullandýrmadan, karar vermemde bana en-
gel olmasý var. 22 yaþýndayým ve birçok þeyin farkýnda-
yým. Ama onlara anlatamýyorum... (M.Y., Gaziantep)

Sevgili M.Y. Þu an hayâlen ahirete gittim ve oradaki adým

Dr. Melek Can... Sen ise o defalarca dediðin intiharlardan bi-

rini gerçekleþtirip oraya gelmiþsin ve bana e-posta gönder-

miþsin. Mektubun aynen þöyle;

"Sevgili Dr. Melek Can Bey. Ben dünyada bir hata edip,

intihar ettim ve buraya geldim. Her yer karanlýk. El yordamýy-

la cennetin haritasýný buldum. Ýntihar edenlere özel olarak ay-

rýlan bir sokak, cadde bulamadým. Ayrýca dünyadaki 36,5°C
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olan vücut ýsýsý þu anda 36 bin 500 civarýnda seyrediyor. Boy-
numdaki ipin olduðu yerdeki bezeler ve bademciklerim, çok
aðrýyor. Bir de öksürdüðüm ve kustuðum zaman kan geliyor.
Acaba bir bardak soðuk su içsem vücut ýsým düþer mi?"

Dr. Melek Can’dan cevap: 
“A be benim güzel kardeþim M.Y. Dünyadayken hiç mi

bir uzman doktora gidip daðdaðalý, zelzeleli o hayatta 3-5 ki-
þiden birinin mutlaka tanýþýp 8-10 kiþiden birinin ilaçla tedavi
olduðu ve tedavi olan 100 kiþiden 95’inin hýzlý, kalanýnýn da
zamanla iyileþtiði anksiyolitik (bunaltýcý, sýkýntý verici) depresyonu-
na bir çare bulamadýn da þimdi halinden þikâyet ediyorsun.
Ve bu þikâyetle, hiçbir þekilde olmadýðý halde reenkarnasyon
yalanýna bel baðlayanlar gibi, keþke dünyaya geri dönsek de
vs.. diyorsun... Halbuki sýkýntýdan patladýðýn o günlerde kutsal
kitabýmýzý okusaydýn, Bakara 167, En’am 27, 28, Mû’minun
99, 100, Sebe 51, 54, Zümer 58, 59, Yasin 31, Fatýr 37, Ýbra-
him 44 ve daha nice ayetlerde geri dönüþün olmadýðýný gö-
rür, rahatsýzlýðýna o zaman çare arardýn. 

Sevgili M.Y., ahirette cennete kurulmuþ, kanatlarýndan
yolduðu tüylerle mektuplarýna cevap yazan bir melek olmak-
tansa, dünyada mücrim de olsa Dr. Can olmayý seviyorum.
Güzel kardeþim, inan, bu hayat sadece senin için deðil, he-
pimiz için zor ve meþakkatli... Ama güzeller güzeline kavuþ-
mak için buradan daha uygun bir köprü de yok. Elbette sev-
giliye kavuþacaðýz; ama intihar ederek deðil... Ýnanýp salih iþ-
ler yaparak ve hayatý sevip mücadele ederek. Eðer o dediðin
haylazlýðý yaparsan, bu mektuptan dolayý ötede bir kiþi daha
senden hak isteyecek ve hesap yekûnü tediyesi talep ede-
cek. Yani ben... Sana saðlýklý, mutlu, inançlý ve güleryüzlü
koskoca bir dünya hayatý diliyorum.”
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BU ÝÞ DOKTORSUZ OLMAZ MI?

Annem, hayattan zevk almýyor. Ýntihar etmesinden kor-
kuyorum. Doktora gitmesi için ne kendisini ne de baþ-
kalarýný ikna edebilirim! (A. Kartal, (37))

Psikiyatrik hastalýklarýn da nezlesi-kanseri vardýr sevgili
Kartal. Ancak anlattýðýn tarzdaki bir hasta için doktora gitmek
kaçýnýlmazdýr. Evet psikolog ya da psikiyatristler belki büyü-
cü deðillerdir. Ama sonuçta bu þahýs sizin anneniz. Ýntihar et-
sin, etmesin þu anki durumu itibariyle onu bir þekilde bir psi-
kiyatrist denetimine býrakmak, sizin için ilk planda yapýlmasý
gereken bir evlatlýk görevi. 

Ýkna edilemeyen hastalar için çeþitli yöntemler vardýr. Eðer
bir þekilde bunu görev olarak addederseniz, bu yöntemlerden
biriyle annenizi, doktor, ilaç ve terapi ile buluþturur, ilerisi için çok
dua alýrsýnýz. Yoksa o durumdaki birisinin muhakeme gücü yeter-
siz olduðundan, kiþinin kendisi saðlýklý karar veremez. Ötede
“Ne yapýp edip, zorla bile olsa beni niye doktora götürmediniz?”
diye, haklý olarak hesap sorabilir. Bir düþünün, siz o durumda ol-
saydýnýz, anneniz sizin için nelerden fedakârlýk ederdi...
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YALAN, HAYATIN BÝR GEREÐÝ MÝ?

Ben 19 yaþýndayým ve bir þirkette sekreterlik yapýyo-
rum. Ýþimden memnunum. Ancak sýkýntým; ödeme gün-
lerinde ya da bazý alacaklý telefonlarýnda patronun,
kendisi olduðu halde bana “Yok” dedirtmesi. Ben ÝHL
mezunuyum, yalanýn ne kadar günah olduðunu çok iyi
biliyorum. Öyle bir durum ki, neredeyse her gün yalan
söylüyorum. Buna alýþmaktan korkuyorum. Ýþi býrak-
malý mýyým? Yoksa çalýþmaya devam mý etmeliyim?
Kararsýzým. Lütfen yardýmcý olunuz. (Gül güzeli, (19)

Deðerli Gül güzeli...

“Yalan” konusundaki duyarlýlýðýný takdir ettim. Gerçekten

bu yaþýnda özlediðimiz gençlik motiflerinden, gül gibi güzel

bir örneksin..

Elbette yalan çok kötü ve hatta en kötü davranýþ... Olayýn

dinî boyutu olduðu kadar sosyal, ticarî ve etik boyutlarý da

var.. Ancak sen yine de içindeki mücadeleyi devam ettir ve

yalana kesinlikle alýþma, prim verme... Yalansýz bir iþ ve ya-

lansýz bir patron buluncaya dek orada çalýþmayý sürdür. Ne

de olsa maiþetin (geçimin), þu an o iþe baðlý... Ama dediðim gi-
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bi daha iyi ve yalansýz iþ bulunca geçersin, su bulunca te-
yemmümün bozulduðu gibi... Eðer senden nefret ederler de
sen kendini nefrete kaptýrmazsan, eðer beklemesini bilir ve
beklemekten yorulmazsan, eðer hakkýnda yalan söylenir de
sen yalanla iþ görmezsen, sen bir adam olursun gülüm, üste-
lik; yeryüzü ve üzerindekiler de senin olur. Evet... Mutluluk ve
yalansýz bir dünya senin ve tüm okuyucularýmýzýn olsun.
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YAÞLANMAKTAN KORKUYORUM

Merhaba. Galiba ben yaþlanmaktan korukuyorum. Her
zaman, her yerde bu korku da benimle birlikte... Bile-
miyorum ne yapacaðým? Yaþlanacaðým, yürüyemeye-
ceðim, konuþamayacaðým. (V.E., Ankara)

Hepimiz zaman zaman geleceðimiz, saðlýðýmýz, yaþlýlýðý-
mýz ve ölümümüzle ilgili düþüncelere dalýp, belirli ölçülerde
endiþeler yaþarýz... Ancak bu endiþelerin karamsarlýk, panik-
atak, anksiyete (bunaltý) gibi fenomenlerle karþýmýza çýkýp ha-
yatýmýzý etkileyen nevrotik (dengesiz) de olsa psikolojik bir ra-
hatsýzlýk haline dönüþmesine izin vermemeliyiz. Aksi takdirde
bu durumda, bir yönüyle somatizasyon (vücutta görülen açýklana-

mayan belirtiler) da diyebileceðimiz bir teþhisle uzman yardýmý
gerekebilir...

Aslýnda yaþlanmaktan deðil, henüz yaþlanmadan bizi
ölüme götürecek sû-i istimal, kuralsýz yaþam, hýzlý hayat, has-
talýk vb. durumlara karþý müteyakkýz (uyanýk) olmalýyýz. Müm-
kün mertebe geç yaþlanýp, saðlýklý ve uzun bir yaþlýlýk geçir-
mek için henüz geçliðimizde tedbirlerimizi alýp, yeme-içme,
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stres, sigara-alkol, týbbî periyodik kontroller, uyku düzeni, vi-
taminler vs. vs. konularýna azami dikkat göstermeliyiz...

Bunun dýþýnda, soy geçmiþimizde sürekli, çocuk ve genç
ölümler var mý? Hangi kalýtsal hastalýklar bizi bekliyor? Kilo,
tansiyon, kalp, damar, þeker, ciðer, böbrek vs... hastalýklarý
ailemizde mevcut mu? gibi sorularý da cevaplandýrmalýyýz. 

“Güneþi göremedim diye sürekli aðlayanlar, yýldýzlarý da
fark edemezler.” Biraz deðiþtirecek olursak; sabah güneþ do-
ðar, eðer siz, “bu güneþ akþam batacak, tüh vah, diye akþa-
ma dek odanýza kapanýr aðlarsanýz, güneþten istifade ede-
mez, üstelik ay ve yýldýzlarýn da ýþýltýsýný kaçýrýrsýnýz...

Korkunun ecele dahi faydasý olmadýðýna göre ihtiyarlýða
hiç faydasý olmaz... O halde madem gençlik gidecek, âh ile
vâh ile, sû-i istimal ve korku ile deðil, en iyi þekilde deðerlen-
direrek geçmeli...

Her yaþýn ve her çaðýn ayrý bir güzelliði var... Doyasýya,
dolu dolu ve meyvedar bir þekilde yaþamalý, neciyiz, nereden
geldik ve nereye gidiyoruz, gibi sorularý kendimize sormalý-
yýz...

Bugün için yaþa.
Yarýn için hayal kur.
Dünden öðren...
Saðlýcakla kal...
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KENDÝMÝ BÝR TÜRLÜ YETERÝNCE

ÝFADE EDEMÝYORUM

Selamlar Can Bey. Öncelikle anlatým ve yazým konu-
sundaki yetersizliðimi söylemeliyim. Bazen düþüncele-
rimi ne kâðýda, ne de cümlelere dökebiliyorum. Acaba
psikolojik mi diye merak ediyorum. Ayrýca çok karam-
sarým, bazen insanlarla konuþmak, hiç içimden gelmi-
yor. Bazen de yaþam beni sýkýyor. Yardýmlarýnýz için te-
þekkürler... (D.P.)

Sevgili kardeþim. 

Yazýndan anlaþýldýðý kadarýyla Türkçen, imlân ve anlatý-

mýn iyi. Bazen iyi hatipler dahi iki kelimeyi yan yana getirmek-

te zorluk çekerler. Ama bana senin biraz gerilimin varmýþ gi-

bi geldi. Biraz rahatlamaya çalýþ. Çevrende rahatsýzlýk duydu-

ðun eþya ve hadiselerden soyutlanma gayreti içinde ol.

Ayný yolda yürüdüðün arkadaþlarýnla sýkça görüþ. Ayný

yolda yürümesen de, hep yanýnda olan dostlarýný ara ya da

mesaj gönder.
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Soðuktan üþümesin diye sevdiðinin omuzuna verdiðin
hýrka, ondan çok seni ýsýtýr. Daima gülümsemeye çalýþ. Evden
çýkarken kardeþini öp. Hiç olmadý sevgili babanýn atkýsýný ver,
paltosunu tutuver. Hiçbir zaman yalnýz deðilsin. Ya dalgalarýn
sesi seninle konuþur, ya da güneþin sýcaklýðý seni ýsýtýr. Eðer
geçen 1 dakikayý, 60 saniyede koþarak yeniden geri alabilir-
sen ve eðer beklemesini bilir ve beklemekten yorulmazsan,
þimdi göz kýrptýðýn depresyon gider, yerine aydýnlýk yarýnlarý
kucaklarsýn. Can Abi’ne yeniden yaz. 

Esenlikler...

87

Ç a r e s i z i m ,  N e  Ya p m a l ý y ý m ?



SÝHÝRLÝ BEYAZ CAMLA BAÞ BAÞAYIM!

21 yaþýndayým, ama kendimi 60 yaþýnda gibi hissediyo-
rum. Sihirli beyaz camla baþ baþayým. Kýrýk dökük ve
karamsarým. Hiçbir beklentim ve hedefim kalmadý.
Üniversite 3. sýnýftayým, ama mutsuzum. Keþke bunlar
olmasaydý. Keþke akranlarým gibi olabilseydim. Keþke
evlenebilse, annemi üzmeseydim. Bu hastalýk geçmez,
deðil mi? (F.K.)

Sevgili F.K., 
21 yaþýnda bir üniversiteli genç delikanlý olarak kendini-

zi 60 yaþýnda hissetmeniz hem edep, hem olgunluk, hem
inanç noktasýnda, aslýnda sizin hiç de gençliðinizi sû-i isti-
mal etmediðinizi gösteriyor. Hatta gençler gibi yaþamaya
özenen ihtiyar olmaktansa, yaþlý olgunluðunda genç olanla-
ra isabet eden müjdeye muhatap olmak gibi bir þansýnýz da-
hi var. Ancak her þeyin bir normali varken ifrat etmemiz, bi-
zi tefrite götürdüðünden, hayata küsüp depresyon bacasýna
ateþi sardýrmamamýz gerekiyor. Derhal bir uzmana müraca-
at edin. Her þeyin çaresi var, unutmayýn. Tekrar yaþýnýza
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döndüðünüzde bana bir e-mail göndermenizi istiyorum.
Okuduðunuz kitaplarýn “Ümitvar olunuz, istikbal inkýlabatý
(gelecekte olacak deðiþiklikler) içinde en mütebessim yüzler bi-
zim olacak” bölümlerine de bir göz atýnýz... 

Esenlikler...
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ÞEYTAN PEÞÝMÝ BIRAKMIYOR

Özel sektörde, sekreter olarak çalýþýyorum. 4 yýl önce
abimi trafik kazasýnda kaybettim. Dünyam tamamen
tersine döndü. Düzenli namaz kýlýyor, Kur’an okuyor-
dum. Bu olaydan sonra namaz kýlarken ya da Kur’an
okurken þeytan peþimi býrakmýyor. Cevaplayamayaca-
ðým sorular soruyor. Sorunum, bunlara cevap verirken
þirke düþme korkusu. Þimdiye dek kimselere anlatama-
dým. Lütfen yardýmcý olun. (Ankara, Firuze)

Sevgili Firuze, 

Öncelikle sonsuzlukla tanýþan abinize rahmet dilerim. Öy-

le zannediyorum ki, eskiden beri kýldýðýn namazlar ve okudu-

ðun kutsal kitabýmýzýn âyetleri þeytaný çok üzüyordu. Ama bi-

raz taklidî olabilirdi. Abinizin vefatýndan sonra ahirete daha

fazla bir yakîn ile ibadet ettiðinden olsa gerek, þeytaný çileden

çýkarmýþsýn. 

Ýþte bu taklidîden tahkikîye geçiþte, az da olsa bir türbü-

lans yaþaman normal. Aslýnda düþmanýn bombaladýðý cephe,
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dost cephedir. Yani iyi yoldasýn ki þeytan vesvese bombalarý
atýyor. 

Trafik polisi, “dur” dediði zaman sinekler durmaz; ama
boþver onlar trafiði aksatmaz. Olsa olsa arabanýn camýna ya-
pýþarak ölür ve bir müddet, görüþünün netliðini bozar. Ýman
ve öz güven silecekleriyle onlarý temizlemek çok kolaydýr. Bi-
lirsin, aynadaki yýlan sokmaz ya da ateþ yakmaz. Ýstersen bu-
na aynadaki býçak da diyebilirsin ki, o da kesmez... 

O sorular aklýna gelince kov gitsin. Gitmiyorlarsa kolilere
koy. Özenle yerleþtir. (Kitap gibi düþün) Gözlerini kapat. Her bir
koliyi bantla sýkýca, özenle baðla. Kargo þirketini telefonla ara.
Detaylara önem ver. Telefonun tuþlarýný iyice gör (hayalen). Ya-
ni resmen klip çek. 

Sonra görevliler gelip kolileri kurþun geçirmez çelikten
kutulara koyup kaynak yapsýnlar. Götürsünler. Camdan bak.
O çelik, büyük kutularý TIR’a yerleþtirsinler. TIR’ýn demirden
kapaklarýný dünyanýn en kalýn zincirleriyle baðlayýp, en büyük
asma kilitle kilitlesinler. 

Sonra kilidi fosseptik çukuruna atýp üzerine beton dök-
sünler. TIR’ýn üstünde dikkat edersen NASA yazýyor. Yani bu
yük ABD’ye gidecek ve uzay atýðý olarak atmosferin dýþýnda
nükleer bombayla patlatýlacak...

Her defasýnda gözlerini kapat ve bu ya da buna benzer
klip senaryolarý üreterek yaþa. Göreceksin kaybolacak. 

Yine de o sorularýn gerçekten cevaplarýný istediðin varsa,
mektupla bildir.

Baþarýlar dilerim. 
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ÇOK ÇÝRKÝNÝM, 
KENDÝME GÜVENÝM YOK

16 yaþýnda ortaokul mezunuyum. Arapça kursuna gidi-
yor, el iþi ve ev iþi yapýyorum. Sorunum; topluluða çý-
kamamak, utanmak, yüz kýzarmasý, ses titremesi vs..
Kendimi hiç sevmiyorum. Galiba biraz da çirkinim. Bir
de namaz kýlmayý çok istiyorum ama düzenli kýlamýyo-
rum. Birkaç gün hevesle kýlýp býrakýyorum. Annem ve
babamýn kendi sorunlarýndan bana bakacak halleri
yok. (Samsun, H.Y.)

Güzel kýzým, 

Sorununu okudum. Neredeyse kitabî olacak kadar sýnýrla-

rý belirgin bir sosyal fobi... Çaresi ve dermaný var. Ama mutla-

ka bir psikiyatriste gitmeli, yani psikolojik destek almalýsýn. Sa-

kýn ihmal etme. Ýlaç verecektir. Kesinlikle kullan. Ayrýca seni

görmeden senin güzel olduðunu söyleyebilirim. Çünkü her þe-

yin en doðrusunu bilen ve gören Allah’ýmýz bizlerin mükemmel

olduðunu söylüyor. Allah, “Biz insaný, en güzel bir sûrette ya-
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rattýk” diyor. Kitabýmýzda yazýlanlar doðru olduðuna göre sen
çok güzelsin. Kastettiðin estetikse o izafi (herkese göre deðiþen)

bir þeydir.
Öncelikle sen kendinle barýþýk olmalý, kendini sevmelisin.

Arapça ve el iþi kursuna gitmeni takdir ettim. Aslýnda istesen
okulu dýþarýdan da bitirebilirsin. Ama lütfen, önce bir uzmana
git. Ýbadetlerin de sosyal fobiden rahatladýkça rayýna otura-
caktýr. Yeter ki içindeki bu güzel heyecaný kaybetme... 

Saðlýklý günler kýzým.
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FAZLASIYLA UTANGACIM

Ben üniversite öðrencisi bir erkeðim. Sorunum utan-
mak, utangaçlýk ve öz güven eksikliði. Ýnanýn hayattan
býkýyorum çoðu zaman. (V.S.)

Sevgili V.S. 

1- Utangaçlýk, hemen herkeste belirli ölçü ve miktarlarda

vardýr. Haya ve edepten olabileceði gibi, yetiþme tarzý ve ço-

cukluðunuzda gördüðünüz muamelelerden de olabilir.

2- Utangaçlýk, öz güven sorunuyla birlikte ise, bu, sosyal

fobiye dek uzanabilen bir çizgide seyredebilir ve dediðiniz

gibi yaþam kalitenizi bozar.

3- Bu durumda sorun utangaçlýk deðil, her taþýn altýnda

karþýmýza çýkan öz güvenle direkt alakalýdýr ve uzman deste-

ði gerektirir.

4- Hiçbir zaman utanacaðýnýz þeyleri yaþamaktan, korku-

larýnýzýn üstüne üstüne gitmekten çekinmeyin. Bir yazýyý ya

da kitabý topluluða okumak, protokol yemeðine katýlmak, ko-

nuþma yapmak vs. vs. gibi... Zira korkuyu yaþadýðýnýz her
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deneyim, size güç ve öz güven kazandýrýr. Yapamayacaðýný-
zý düþündüðünüz her þeyi denemelisiniz.

5- Bazý insanlar bu durumda dozu gittikçe artan alkol alýr-
lar ve alkolik olurlar. Hem þikâyetleri geçmez, hem de tedavi-
ye bir de alkolizm eklenir.

6- Bazýlarý da kendilerine farklý bir hayat tarzý seçerek ne-
redeyse inziva hayatý yaþarlar; ama bu da, hem çözüm deðil-
dir, hem de utandýklarý þahýs ya da olaylarla hiç karþýlaþma-
yacaklarý anlamýna gelmez. 

Saðlýklý ve baþarýlý günler...
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BENÝ UZAK DÝYARLARA GÖTÜRÜN

19 yaþýnda üniversite öðrencisi bir bayaným. Son iki se-
ne içinde yanlýþ bir gönül yatýrýmý dolayýsýyla çok
üzüntü yaþadým. Ayrýldýk. Ancak bu olaydan sonra ben-
de bazý sýkýntýlar baþ gösterdi. 

1- Çok korkak bir insan oldum. Her gürültü ve her
olaydan etkileniyorum. Dakikam dakikamý tutmuyor.

2- Sebepsiz yere kalp çarpýntýlarým oluyor.

3- Ellerim ve vücudum titriyor. Bayýlýr gibi oluyorum.
O anda (etrafýmdakilerin söylediðine göre) hýçkýrýklarla
aðlayýp feryat ediyormuþum. Dizlerime vurarak ‘Beni
baþka yerlere götürün!’ diyor ve ilgisiz þeyler anlatý-
yormuþum... (Ankara T.Y.)

Sevgili T.Y., 
Öncelikle baþýndan geçenler için geçmiþ olsun. Gönül

yatýrýmýnda yaþadýðýn sýkýntýlar, baþka sýkýntýlarýnýn üstüne tuz
biber olmuþ zannediyorum ve o olay, bardaðý taþýran son
damla olmuþ... Belli ki, zaman zaman duygusal bir boþalým
yaþýyorsun. Bence güçlüsün, belki bunu atlatýrsýn; ama yine
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de vakit geçirmeden bir psikiyatriste müracaat et. Hatta
onunla da yetinmeyip bir check-up yaptýr. Kan þekeri, tansi-
yon, anemi, demir eksikliði vb. tahlillerini cebine koy... Ve
mutlaka neticeden beni haberdar et... 

Evet, her gün güneþ yeniden doðar ve her gün hayat ye-
niden baþlar. Bugün için yaþa, yarýn için hayal kur, dünden
öðren... Geçmiþe ait rüyalarýný yeniden yorumla ve hepsini
hayra yor. O ve onunla ilgili sýkýntýlar artýk yok. Kendini üz-
gün, hatta çok yorgun hissediyor olabilirsin; ama önce yaþa-
dýklarýný özümsemen ve çektiðin acýlarý unutman gerek. Biten
hikâyenin ardýndan yeni bir hayata baþlamak için, belki bir-
kaç hafta ya da birkaç aya ihtiyacýn olacak. Olsun varsýn... 

Hiç þüphesiz bu dönemi de atlatacaksýn. Sen hiç günler-
ce süren bir gece ya da yýllarca süren bir kýþ gördün mü?
Önemli olan bu fýrtýnalý geceyi, en az zararla atlatmandýr.

 Kendinle barýþýk ol. Vücudunu, ruhunu, aklýný karakteri-
ni sev. Kendine saygý duy. 

 Vücudunu dinle, açlýk hissedersen bir þeyler ye, yor-
gun olduðun zamanlar istirahat et.

 Hayatýna biraz neþe, renk ve heyecan kat.
 Hata yapmaktan korkma.
 Hayýr demesini öðren...
 Zaman zaman öfkeni dýþa vurabilmeyi öðren.
 ‘Yaþasýn özgürlük’ de sýk sýk. Ýntikam almayý da unut.
 Dostlarýný ara, mesaj çek.
 Aynanýn karþýsýna yalnýz olarak geç. Kendinle konuþ,

garip garip mimikler yap (çirkin ol) ve garip garip sesler çýkar.
Hatta baðýr. 

 Bebek kokla ve ayakkabýsýný giymeye çalýþan bir çocu-
ðu izle.
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 Keyif çayý iç. Rahat bir durumda içilen bir bardak çay,
insanlýðýn bugüne kadar geldiði en sýcak noktalardan birisi-
dir.

 Sabah erken saatlerde yürü...
 Dr. Can Abi’ne dua et. 

Baþarýlar...
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ÇOK YAKIÞIKLIYIM, 

BAÞIM DERTTE!

Beden eðitimi bölümünde okuyorum ve Allah’ýn verdiði
bir yakýþýklýlýða sahibim. Ama bu bana sorun oluyor. Ha-
yýrlý iþler yapmaya çalýþýyorum; fakat bu nedenden dola-
yý bende bir zaaf oluþtu... Yapacaðým iþleri bazen engel-
liyor. Bu beni çok oyalýyor. Ne tavsiye edersiniz? (Ý.D.)

Sevgili Ý.D. kardeþim.

1- Cansýz olmak, bitki ya da hayvan olmak ihtimalinin ya-

ný sýra insan olmaktan dolayý Yaratýcý'ya (c.c.) teþekkür borç-

luyken, bir de sizin gibi dikkat çekici olmak hali için, biraz da-

ha þükre ihtiyacýnýz olacak sanýrým...

2- Bunun þükrünü eda etmek ise, o bahsettiðiniz güzel ve

hayýrlý iþleri daha çok yapmakla ve insanlara güler yüzle iyiyi

telkin etmekle olacaktýr. Zira “Her nimet kendi cinsinden þü-
kür gerektirir.” Mesela zenginseniz, arabanýz varsa, insanlara

para ve taþýma hizmeti, âlimseniz ilim hizmeti vermeniz gibi.
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3- Mektubunuzu okurken Hz. Mus’ab (Sahabe Efendilerimiz-

den Mus’ab b. Umeyr) aklýma geldi. Bilmem ki, onun kadar yaký-
þýklý mýsýnýz? Bulunduðunuz þehirdeki tüm kýzlar, pencerelere
çýkýp size mendil sallýyorlar mý?

4- Ayrýca Hz. Mus’ab gibi, bulunduðunuz þehirde en zen-
gin delikanlý siz misiniz? Bunlar böyle olsa bile, neden hayýrlý
iþlere mani olsun ki?!... 

5- “Ashabým yýldýzlar gibidir. Hangisine tutunursanýz kur-
tulursunuz.” sözünden hareketle gelin, sizi milenyumun
Mus’ab’ý ilan edelim ve siz o Uhut þehidine tutunarak yaptýðý-
nýz hayýrlarý çoðaltýn...

6- Hz. Mus’ab, yakýþýklýlýðý ve güzelliði ile Efendimiz’e
(s.a.s.) benzediðinden Uhud'da þehit olunca, Mekkeliler, “Mu-
hammed'i (s.a.s.) öldürdük!” dediler. Ýstersen gel, kendi yaký-
þýklýlýðýný mukayese et. Bence Efendimiz’den bize devreden
en önemli miras olan iyiliði söylemek ve kötülükten men et-
mek mesleðini yürütmek üzere Mus’ab’dan bayraðý devral.
Yakýþýr sana... 

Baþarýlar...
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ÝNSANLARI MUTLU EDEMÝYORUM

Abi, 19 yaþýndayým. Ýnsanlarýn karþýsýnda rahat olamý-
yorum. Kendimi ifade edemiyorum, sýkýlýyorum. Ýster
istemez sessiz ve somurtkan biriymiþ gibi görünüyo-
rum. (Ö.P)

Sevgili Ö.P. 
Ýnsanlarýn sosyal ortamlarda farklý davranýþ kalýplarý içine

girmeleri belirli ölçülerde normaldir. Ancak ortamlarda yaþa-
nýlan deðiþikliklerin aþýrý boyutlarda olmasý, kiþilik özelliklerin-
de var olan bir eksikliðin de göstergesi sayýlabilir. Kabuðunu-
za çekilmeyin... Sýklýkla kadýnlar erkeklerin, erkekler de kadýn-
larýn karþýsýnda bu durumda olurlar... Bir uzmandan destek
alýn. Þikayetinizi yeneceðiniz inancýyla sabredin ve üstüne gi-
din. “Maalesef böyle bir huyum var ve bundan kurtulmaya ça-
lýþýyorum.” þeklinde itiraflarda bulunun. Bu sizi rahatlatacaktýr.
Zaman zaman sevdiðiniz insanlara; “Þu huyumu, bu tavrýmý
nasýl deðerlendiriyorsun... Aslýnda ben, bu deðilim. Þöyle
þöyle olmak niyetim... Bir deðiþim yaþamak istiyorum. Lütfen
bu sözümü ya da davranýþýmý görgümle ilgili görme.. vs. vs.”
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þeklinde rahatlatýcý açýklamalarda bulun. Anlatýma baþlarken,
direkt kendi fikirlerinizle girmeyin. Ya atasözü, ya erdemli bir
þahsýn bilinen bir cümlesi ya da bir gazete veyahut bir tele-
vizyon haberiyle baþlayýn ki; negatif oklarý süspanse edin...

Unutmayýn, bu iþi sonunda siz çözeceksiniz. Umutsuzlu-
ða kapýlmayýn. Umut öyle güçlü bir rüzgâr ki; umutsuzluðun
kapadýðý en güçlü kapýlarý dahi söker atar... 

Sevgilerimle...
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HAYATIN LEZZETÝ MÝ YOK, 
BANA MI ÖYLE GELÝYOR?

20 yaþýnda, hayattan hiçbir lezzet almayan bir kýzým.
Üç sene önce liseyi bitirinceye dek her þey çok güzeldi.
Ne olduysa ondan sonra oldu. Þimdi Açýk Öðretim Fa-
kültesi'ne gidiyorum. Puaným tuttuðu halde ÝHL mezu-
nu olmam dolayýsýyla istediðim bölüme gidemedim.
Amacým bir gazetede çalýþmaktý, ailem izin vermiyor.
Liseden kalma bir tek arkadaþým var, o da evli oldu-
ðundan sýk görüþemiyoruz. Sosyal yaþantým hiç yok.
Kalabalýklardan sýkýlýr oldum. Heyecanlanýyor ve ateþ
basmalarým oluyor. Bir þey konuþacak olsam, dilim tu-
tuluyor. Ailem bana hiç deðer vermiyor. Tek düþüncele-
ri beni evlendirmek. Bense düþünmüyorum. Son 1 sene-
de birkaç kez intiharý bile düþündüm. Ýnancým mâni ol-
du. Þiir yazardým, aslýnda güzel resim de yaparým.
Hepsi bitti benim için. Kendime güvenim yok. 4 yýl ön-
cesine dönebilecek miyim? Lütfen bana yardým edin...
(Antalya, F.K.)
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Deðerli okurum,
Öylesine paslý kilitler, zincirler ve prangalarla kendini yan-

lýþa kilitlemiþsin ki; hani derler ya neresinden baþlayayým, ne
diyeyim bilemiyorum. Evvela mektubunda (tabii kiþiyi görmeden

bir þey söylemek doðru deðil ama) buram buram sosyal fobi koku-
yor. Bu, evet çaresi olan ama derhal bir psikiyatrist desteði
gerektiren ve ihmale gelmeyen bir durum. Ýkincisi ise þu ki:
Büyük oranda ayný þartlar altýnda, ayný sebepler benzer neti-
celeri doðurur. Lisedeki sosyal þartlarýný tekrar oluþturmadan,
yani kendine arkadaþ, dost, iþ, sosyal çevre oluþturmadan bu
kaos bitmez, artarak sürebilir. Ayrýca normal þartlar ve mev-
zuat dahilinde niçin bir iþe giremeyesin ki?

Hangi makul gerekçe buna mani olabilir? Ailem istemiyor
dediðin zaman ve bu þartý baþtan kabul ettiðin zaman, Dr.
Can veya bir baþkasý, kim olursa olsun, ne yapabilir ki? Ken-
di kabullerimizin ve düþüncelerimizin hapsine girdikten sonra
demir parmaklýklarýn arasýndan ellerimizi uzatarak yardým is-
temenin anlamý olmaz...

Rüþtüne ermiþ bir kýz, babasýnýn kolundan tutup onu,
kâinatýn doðru sözlü Efendisi’nin karþýsýna çýkarýr ve; “Ya
Resûlullah. Babam beni zorla filancayla evlendirmek istiyor.”
der. “Mecbur muyum?” Cevabý biliyorsun. Hayýr.

Doðru bir tanedir, sevgili F.K. Eðer bu doðruya çevrende
muhalefet varsa, edep, ruhsat, hiyerarþi ve usûl dairesinde
mücadeleni sürdürmeli ve pes etmemelisin. Baþarýya ulaþa-
mayanlar, her zaman söylüyorum, yenilgiye uðradýklarýndan
deðil pes ettiklerinden baþarýsýzdýrlar.

Baþarýsýzlýk ecel deðil, öðretmendir,
Yenilgi deðil, gecikmedir,
Çýkmaz sokak deðil, virajdýr.
Baþarý haberlerini bekliyorum.
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MEÞRÛ DAÝRENÝN SINIRLARI NELERDÝR?

Bir yazýnýzda kýz-erkek ve genelde insan iliþkilerinin
meþru dairede olmasý gerektiðini, meþru dairedeki key-
fin keyfe kâfi geldiðinden bahsediyorsunuz. Ýliþkilerde-
ki sýnýr nedir? Þimdiden teþekkürler. (Uður)

Sevgili Uður kardeþim, 
Hipnotizmayla ilgilenen bir doktor arkadaþýmdan dinle-

miþtim. Hipnoz esnasýnda transa geçen kiþide, vücut tarafýn-
dan endorfin baþta olmak üzere serotonin vs.. birtakým iç sal-
gýlar salgýlanýyor. Dolayýsýyla bu kiþiler ameliyat olma, doðum
yapma, diþ çektirme gibi cerrahi iþlemlerde ve ayrýca ateþte
yürüme, tarikat seanslarýndaki þiþ sokma gibi iþlemlerde acý
duymadýklarýný belirtmiþti. Dahasý alkolizm ve esrar-eroin ba-
ðýmlýsý hastalarýnýn hipnoz esnasýnda bu keyif verici madde-
lerden aldýklarý hazdan daha fazla bir lezzet aldýklarý için hip-
noz seanslarý sayesinde alkol, esrar vs. baðýmlýlýðýndan kur-
tulduklarýný ifade etmiþti. Ayný doktor arkadaþým, Sn. Mehmet
Barlas ve o zamanlar Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný
olan Sn. Recep Tayyip Erdoðan’la birlikte bir televizyon
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programýnda bir kameramaný hipnoz ederek hayatýnda hiç
alkol almamýþ bu arkadaþa viski diyerek çeþme suyu yudum-
lattýðýnda, kameramanýn sarhoþ olduðunu, baþýnýn çok aðrý-
dýðýný, iki kiþi koluna girerek dahi yürüyemediðini ifade
etmiþti. Buraya kadar alkol, esrar, eroin vs. gibi baðýmlýlýklar-
dan alýnan (varsa) keyfin (ve keyif denecekse), insanýn kendi için-
deki iç salgý bezlerini harekete geçirerek, otohipnoz yaparak
elde edebileceði, içmeden sarhoþ olabileceði vs. sonucuna
varabiliriz... Tasavvuf ehlinin huþû, cezbe, vecd vs. tabir et-
tiði “hâl”lerin hipnoz kitaplarýnda trans-extaz olarak ifade
edildiðini de açýklayan doktor arkadaþým özetle þunlarý söy-
lüyordu: 

“Hz. Ali'nin, ayaðýna saplanan ok parçasýný “Ben namaz-
dayken çekebilirsiniz” demiþ olmasý, bir sahabinin kangren
olan ayaðýnýn Kur’an okurken kesilebilmesi de uhrevî hazlarýn
insanlarý çok renkli deðiþik boyutlara taþýdýðýnýn açýk bir gös-
tergesidir.”

“Keza savaþlarda âdeta doðranan Hz. Mus’ab, Hz. Ham-
za, Hz. Abdullah bin Cahþ ve daha yüzlercesinin cennetin ko-
kularýný tarif etmeleri de bunu gösteriyor. Yani dinî ve dünyevî
hayatýný meþru dairede geçiren ve yaþayan insanlar için her
türlü hazzýn doruklarýnýn yaþandýðýný; sadece namazýn bile ih-
san þuuruyla, Allah’ý görüyormuþ gibi kýlýndýðý takdirde, hip-
nozda elde edilen keyf ve hazlarýn yüzlerce misline denk bir
lezzet verebileceðini söyleyebilirim. Hz. Bediüzzaman “Yalnýz-
ca bir secdemde sahabiler gibi acayip zirveler yakalayabil-
dim” mealindeki ifadesine karþýn, evlenmeden ve neredeyse
aç geçirdiði ömrüne baktýðýmýzda, onun yaþamý, savaþlar,
mücadeleler, yýllarca hapis, defalarca zehirlenme, sürekli sor-
gulanmalarla dolu. Kendisine sorsanýz, “Dünya zevki adýna
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belki bir þey almamýþtýr, ama cefa deðil sefa sürdüðünü, ce-
hennem ateþlerinin bile ruhunu gül-gülistana çevireceðini”
söyler... 

N’olursun Uður kardeþim. Bana dokunmaktan, tutmaktan,
öpmekten ve bakmaktan sual sorma. Bunlar ilmihal ve fýkýh ki-
taplarýnda anlatýlýyor. 

Rabbim istikametten ayýrmasýn. Hoþçakalýn.
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GÜLMEK ACABA HASTALIK MI?

23 yaþýnda, evli ve 2 yaþýnda bir çocuk annesiyim... Ya-
kýn arkadaþlarýmla ve ailemle ciddi konularý dahi ko-
nuþurken gülüyorum. Kendimi tutamýyorum. Karþým-
dakiler kýrýlabiliyor. Aklýma komik bir þey gelmediði,
alay etmediðim ve mutlu olmadýðým halde bu oluyor.
Hastalýk mý? Çaresi var mý? Teþekkürler. (Manolya)

Sevgili Manolya, 
Bunu ciddi bir hastalýk olarak yorumlamak elbette müm-

kün deðil. Tabii ki bir AGRESYON var. Bunun sebebi de içi-
nizdeki öfke olmalý. Genelde bu, içinizde mevcut bir öfke, kýz-
gýnlýk ve sinir halinin dýþa vurumudur. Elbette sebeplerini
araþtýrýp etyolojik (hastalýklarýn sebeplerine yönelik) bir çare için uz-
man yardýmý almanýzda fayda var. Yüzünüz hep gülsün.
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19 YAÞINDAYIM AÞIRI ÞÝÞMANIM, 
NE YAPAYIM?

19 yaþýndayým ve 48 beden giyiyorum. Arkadaþlarým
gibi 38-42 giymek istiyorum. Hayata küstüm. Ýnsanlar-
dan uzak yaþýyorum. Ben neþeli, etrafýna gülücük sa-
çan hayat dolu bir kýz olmak istiyorum. Eðer zayýf ve
güzel bir bayan olsaydým, hayat benim için anlamlý ve
yaþanýlýr olacaktý. (Flordun)

Her nedense bana gelen kilo problemleri hiçbir þekilde

“saðlýk sorunu” ile deðil de hep estetik sorunuyla ilgili oluyor.

Ama kilo, esas itibarýyla saðlýk sorunudur. Estetik; öz güven-

den sonra belki de dýþ kapýnýn mandalý durumundadýr.

1) Öncelikle balýk eti, genç irisi, kilolu, þiþman ve obez gi-

bi kavramlarýn hepsi ayrý ayrý ele alýnmalýdýr.

2) Diðerleri saðlýðý etkilese de esas kendisi bir hastalýk

olan kavram ve durum sadece obezitedir.

3) Bazý kýzlarýmýz maalesef televizyondaki mankenlere ba-

karak (ki; güzellik kavramý medyamýzda bu þekilde veriliyor) garip bir
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özenti, inanýlmaz yanlýþ bir diyet ve komplikasyonlarla dolu bir
dizi ameliyatla ‘kaporta-pasta-cilalarýna’ þekil ve yön verece-
ðim diye, hem vücutlarýný hem de ruh saðlýklarýný zedeliyorlar.

4) Sana gelince güzel kýzým; evet belki henüz kalp, þeker,
tansiyon vs. problemlerin ortada yok ama, “Hayata küstüm,
kompleks yaptým, kimselerle görüþmüyorum” gibi ifadelerine
bakýlýrsa “Bu kilolar benim saðlýðýma zararlý deðil, yalnýzca
estetik açýsýndan þikâyeçiyim.” demen doðru olmaz. Bir yan-
dan depresyonla tango yaparken, diðer yandan hayata neþe
içinde bakmanýn þartlarý olmalý...

5) Öncelikle iradeni kullanabilmen bir öz güven konusu-
dur. Bunu çözmen mümkün deðilse bir uzmandan yardým al-
malýsýn.

6) Sana “her sabah bir kibrit kutusu peynir ye” demeye-
ceðim. Yediðin ve yakamadýðýn için kilo aldýðýn kesin. O hal-
de az yiyip çok yakacaksýn. Bu kadar basit. Bir kovaya üstten
ne kadar su koyarsan ve alttaki delikten ne kadarý akarsa ara-
daki farktýr kovada kalan. Eskiden 10 yerine 13 yiyorsan, þim-
di 10 yerine 7 yemelisin. Ama bunun için bir diyetisyenin ver-
diði kalori hesabý ve metabolizma ölçümlerine hiç itirazým ol-
maz, aksine iyi olur, derim.

7) “Su içsem yarýyor.” yalanlarýna inanma kýzým. Bilimsel
ol ve azmine sarýl. Bu iþ eninde sonunda senin çözebileceðin
bir iþ. Mideni boþaltmadan önce beynini ve ruhunu öz güven
ve iradenle doldur. Unutma ikisi de dolu olamaz. En güzel
sözlü peygamberimiz bak ne diyor: “Ýnsanoðlu midesinden
daha þerli bir kabý doldurmamýþtýr.” Miden doldukça ruhun
boþalýr. Neþe ve mutlulukla dolu yeni mektuplarýný bekliyo-
rum.
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BANA; ESMERSÝN, ÇÝRKÝNSÝN

DÝYORLAR, ÜZÜLÜYORUM

Sevgili Dr. Can Abi, ilkokuldan sonra okumadým. An-
nem yüzünden... Annem üzülmesin diye kendimi feda
ettim. Herkes benimle bu yüzden ve ayrýca esmerliðim-
den dolayý alay ediyor. Bana yardým edin. (Ormanlý, B.Þ.)

Güzel bir söz vardýr: “Sen doðarken herkes gülüyordu.
Bir tek sen aðlýyordun. Öyle bir yaþam sür ki, sen ölürken her-
kes aðlasýn. Bir tek sen gül kabrinde.” diye.

Þimdi, seninle herkes alay ediyormuþ. Eðer sen güzel

þeyler yaparsan, seninle alay edenler dönüp kendileriyle alay

edeceklerdir. Hani; futbol oynamasan da bilirsin. Bir takýmýn

diðerini 3-2 yenmesi normaldir, ama ayný takým 2-0 maðlup-

ken durumu 3-2’ye getirirse takýmýn, haftalarca bu oyunundan

övgüyle bahsedilir. 

Þu anda seninle alay edenler, varsýn 1-0 önde olsunlar.

O, skorboarddaki ýþýklý bir rakam sadece. O tabelayý, bir tek

sen 2-1 haline getirebilirsin. Yeter ki inan ve çalýþ...
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Esmerlik konusuna gelince... Burada, zaten 1-0 öndesin
sen... Öncelikle, tüm dünyada böyle bir kanaat yok. Belki se-
nin çevrende 1-2 kiþide olabilir. Ýnsanlarýn dýþ görünüþlerine
itibar etmemek ile ilgili âyet ve hadislerden onlarca yazabili-
rim sana. Sadece þu anekdota kulak ver: 

Bilirsin, Bilâl-i Habeþî esmerdi. Bir gün, Peygamberimiz’in
en çok sevdiði arkadaþlarýndan biri geldi ve Hz. Bilâl'in ten
rengi hakkýnda bir söz söyledi. Bunu duyan Peygamberimiz
(s.a.s.) çok üzüldü: “Senin bu sözünde cahiliye devri kokuyor.”
dedi. Bunun üzerine; arkadaþý çok müteessir oldu ve kendini
affettirmek için baþýný ateþ gibi kumlara dayayarak: “Eðer
Bilâl ayaklarýyla baþýma basýp geçmezse, ben de ölünceye
kadar buradan baþýmý kaldýrmam.” dedi. 

Sana esmersin, çirkinsin, ilkokuldan sonra okumamýþsýn
diyenlerin kulaðý çýnlasýn. O insanýn da ilkokul diplomasý deðil,
okuma yazmasý bile yoktu, siyâhî idi; ama milenyumu 3 geçe
hâlâ cahil kalanlara çikolata tadýnda öðretmenlik yapýp ders
veriyordu. Sana öyle diyenler onun nasýr tutmuþ, iri ayaklarýný
suratlarýnda hissedebilirler. Güzel günler.
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MÜCRÝM DÝYE BANA DERLER

Doktor abi, ben ODTÜ’de okuyorum. Geliþmeleri için
ilgilendiðim, yönlendirdiðim bazý öðrencilerim var. An-
cak ben, lise-1’den bu yana, bazen uygun olmayan sine-
malara gidiyorum. Bu, daha sonra bana inanýlmaz dere-
cede acýlar veriyor. Günlerce, gülmeyi kendime yasaklý-
yorum. Ýnsanlardan hep kaçýyor, hafakanlar yaþýyorum.
Kendimi, etrafýmdaki iyi insanlardan çok aþaðý ve alçak
görüyorum. Mutluluk bir yana, birazcýk huzura ihtiya-
cým var. Öylesine ikilemlerdeyim ki bir gün gelir, buna
dayanamam ve acý bir þekilde her þeyi býrakýrým diye
korkuyorum. Önerilerinizi bekliyorum. (M., Ankara)

Sevgili M.,

Benim de, hayatým bir zamanlar gecenin karanlýðýndan

daha zifirî, soðuk, sisli ve puslu idi... Bir an geldi ve bir gü-

neþ doðdu hayatýma... Yavaþ yavaþ içim ýsýndý; gözlerim ýþý-

dý ve sisler aralanmaya baþladý... Ama gel gör ki; yýllara rað-

men ruhumda, gönlümde, beynimde; hatta iz düþümü ola-

rak vücudumda hâlâ sekeller (izler) ve nedbe (yara izi) doku-
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larý durur. O yara izleri, bazý küsuf (güneþ tutulmasý) günleri
hâlâ sýzlar.

Bilirsin ki, vücudumuzda baðýrsaklar ve muhtevasý mev-
cuttur. Ama onun þekli, rengi, tadý, kokusu, mikrobu ve pisliði
periton dediðimiz bir zarla çevrilidir ve bedenimize, kalbimi-
ze, akýl, iman ve ruhumuza zarar vermez. Ayný þekilde içi boþ
yerlerimiz de vardýr. Sinüsler gibi. Ýþte; o boþluklar bize zarar-
sýz, hatta gereklidir. Eðer baðýrsaklarýmýzdakinden kurtulamý-
yorsak; hiç olmazsa onlarýn zararlý olmasýný engellemeliyiz...
Daha önceki günahlarýmýz iman edip müslümanca bir hayat
yaþamaya baþladýktan sonra sevaba kalb olur (dönüþür). Gü-
nahlarýmýz hala sürüyorsa, vazgeçmek için mücadeleye de-
vam... Demekki; Allah’ýmýz bizim kömür parçasýný elmas hali-
ne getirinceye dek dayanmamýzý istiyor. Bu mücadeledir ki,
Ebu Cehil’le, Ebu Bekir arasýndaki farký ortaya çýkarmýþ. Ayrý-
ca tevbe kapýsý diye bir þey var sevgili Memo... (Müstear isim ol-

duðu için yazdým.)

Sakýn, ümitsizliðe düþme! Bir dostum vardý. Diabet (þe-

ker) hastasý idi ve kiloluydu. Çay demler, yarým kilo baklava
yer; sonra da çayý tatlandýrýcý ile içerdi. Kendisine: “Madem
hasta olduðun halde baklavayý yedin, çaya neden þeker at-
mýyorsun? Zaten alacaðýn kadar glikozu aldýn?” dediðimiz-
de; “Bir hata yapýp, nefsime uyup baklava yedim; ama 8-10
bardak çay, 2’þer þekerden 20 þeker eder. Bari; býrakýn çay
içerken o kadardan korunayým!” derdi. Ve haklýydý... “Bir gün
gelir; bu acýya dayanamaz ve her þeyi býrakýrým.” demen son
derece yanlýþ. Bu, þeytanýn sana saðdan yaklaþýp seni devir-
meye çalýþmasýdýr. “Günahkârým. O halde; bu güzel iþlere
perde olmayayým.” dedirterek seni alaþaðý etmeye çalýþýyor.
Sað ve sol kulaðýna; meleklerin sabýr, azim, irade, inanç ve
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ibadet þarkýlarýný dinleyebileceðin bir kulaklýk tak. Sesi de so-
nuna dek aç ki; þeytanýn lakýrtýlarýný duymayasýn. Yaptýðýn iyi
þeyler, ma'siyetlere galebe çalýncaya dek sýk diþini... Sabýrla
mücadeleye devam. Ýnanýyorum ki, daha iyi meratibe de çý-
kacaksýn inanýyorum güzel kardeþim. Vazgeçmeyesin.
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NAMAZLARIMI GECÝKTÝRÝYORUM

Can Abi, ben üniversite hazýrlýktayým. Dersaneye gidi-
yorum. Namazlarýmý tam vaktinde kýlamýyorum. Ezan-
dan sonra, yaklaþýk 1 saat sarkabiliyor. Acaba sevabý
çok mu az olur? (Ýst., R.Y.)

Cýk cýk cýk... Tövbe... Tövbe... Tövbe... Ölür müsün, öldü-
rür müsün Dr. Can’ým! Þurada güzel güzel depresyon, panik-
atak vesaire yazarken, bu mektup da nereden çýktý? Belki de
cevap yazmaya en çok zorlanacaðým mektup bu... Zira; na-
maza gereken hassasiyeti gösteremeyen hem de temdit ab-
destiyle kýlan birisinin bu soruya cevap vermesi, herhalde
haddi olmasa gerek.

Güzel Rafet'im; adýný baþta gizlemiþtim, nazar deðmesin
diye; ama dayanamadým, bir hamd cümlesine bile melekler
taaccüp ettiðine göre, senin bir saat geç kalman onlarýn se-
vap yazmak için bu hâli atlatmalarý açýsýndan isabetli bile olu-
yordur belki (!).

Ama önemli olan, bu yaþta zamanýný yakalayýp, göklerin

kapýsýný çalmak... Elbette ki, ihlasla ve sadece O'nun rýzasý
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için kýlmak en önemlisi. Ve tabii ki; verilen süre içinde müm-

kün olan en erken zamanda verilen süre içinde kýlmak. Bir

büyüðümüz, sevdiðimiz bir insan ya da yaþadýðýmýz þehrin

valisi, bizi çaðýrsa veya bize randevu verse, nasýl tam daki-

kasýnda gitmeye çalýþýrýz? Aynen öyle, bu davete de vaktin-

de gitmemiz, O’na, sevgimizi, saygýmýzý ve verdiðimiz önemi

göstermek açýsýndan çok önemlidir. Ama bir de þöyle düþün.

Sen, bir saat namazýný geciktirince, bu, þeytanýn çok hoþuna

gider ve ümitle: “Bu vakti kýlmayacak, oh canýma deðsin.”

der. Tam bu sýrada, senin kalkýp ona inat namaza durman

onu kahrediyordur. Bu da ayrý bir zevk! 

Bir anekdot vardýr hani: Bilge bir kiþi, sabah namazýný ge-

çirmek üzereyken þeytan gelip onu namaza uyandýrmýþ...

“Bilge: Sen, böyle bir iyilik yapmazdýn.” deyince þeytan da:

“Bir keresinde sabah uyuyakaldýn diye günlerce oruç tutup

namaz kýldýn. Bir yerine, 1000 sevap aldýn. Kalk, iyisi mi adam

gibi zamanýnda kýl!” demiþ...

Sevgili kardeþim, bilirsin ki; yapýlan iþ ve ibadetler niyet-

lere göre ödüllendirilir. Günah-sevap, cennet-cehennem ko-

nusu sadece Allah tarafýndan takdir edilir. Ölen bir sahabe-

nin arkasýndan bir arkadaþý: “Ne mutlu sana, cennete gidi-

yorsun.” deyince, Peygamberimiz: “Sen, nereden biliyor-

sun, ben bilmiyorum.” demiþtir. Cennet ya da cehennem

için deðil, Allah emrettiði için namaz kýlýnýr. Bununla birlikte;

sevap konusunda, bebekliðinde aðlamasýn diye yengesine

Efendimiz'e süt vermesini tembihleyen amcasý Ebu Leheb’in

bu süt seanslarý esnasýnda cehennemden çýkarýlýp kendisi-

ne süt ikram edildiði anlatýlýr. Yani bu durumda temennim o

ki, senin de cennette önüne getirilen yemekler bir saat ser-
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vis gecikmesiyle olacaktýr! Olsun varsýn kardeþim. Ben ora-
da da yetiþirim sofrana... Nereden mi biliyorum cennete gi-
deceðimi? Þimdi sana yazdýðým için sen tam vaktinde kýla-
caksýn ya... Beni de, buna vesile olduðum için, kulaðýmdan
ve kalemimden çeke çeke götürecekler senin yanýna. Ortak!
Þimdi anladýn mý bugüne dek, niye geciktirmiþsin namazla-
rýný?

Haydi kardeþim, ezan okundu. Allah kabul etsin. (Amin)
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DOÐRU ÇÝZGÝ ÜZERÝNDE SABÝT

DURMAKTA ZORLANIYORUM

21 yaþýndayým, üniversite son sýnýfta okuyorum. Ham-
dolsun dünyalýk bir þikâyetim yok, ancak bazen hara-
ma meyil hali oluyor. Arkadaþlarýmýn ve çevremin,
hakkýmda aþýrý hüsnüzanlarý var. Günahsýzým diye,
ibadetlerde beni öne geçiriyorlar. Ama, ben kendimi
müflis olarak görüyorum. (SOS, G.M. Çanakkale)

Türkiye’nin neresinde doðmuþ olursa olsun, bir insanýn Ça-

nakkale þehrinde kýsa ya da uzun bir süre kalýp, o beldenin ko-

kusunu ciðerlerine çekmiþ olmasý çok büyük bir þans bence.

Nasýl, ciðerlerimiz kanýmýzý temizleyen bir organsa, Çanakka-

le’nin havasý, suyu ve tarihi de ruh, kalp ve benliðimizi temizle-

yen çok ciddi bir unsurdur. Ben oradan her geçiþimde, “Dur

yolcu! Bilmeden gelip bastýðýn, bu toprak, bir devrin battýðý

yerdir...” dizelerinin bir plak gibi beynimde dönüp durduðunu

hisseder, neredeyse pabuçlarýmý elime alýp, parmak uçlarýmla

yere basarak, bu topraklar da yatan þühedaya duyduðum min-
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net hissi altýnda ezilir; fatihalar okumaktan konuþamaz hale ge-
lirim... Bu þehrin Kordonunda rutûbetli gözlerim dikkat çekici
bir görüntüye takýlsa, ya bir þehidimizin torunu ya da yakýnýdýr
diye düþünerek irkilir, Bedir'in aslanlarýný örnek alan ve Be-
dir’de savaþan meleklere özenen melâikeye hitaben: “Ne mut-
lu sizlere; evlatlarýnýz, dünyanýn en çok kan ve zayiatýyla elde
edilen bu topraklarda ilim tahsiline gelmiþler. Hiç merakta kal-
mayýn. Onlarýn namuslarý ve inançlarý þimdi de bizlere ema-
net...” diyerek, o masum duygularýmý bir de Fatiha’yla süsleme-
ye çalýþýrým.

Sevgili dostum. Arkadaþlarýn günahsýzsýn diye seni öne
geçiriyorlarsa, bunu hüsnüzan her þeyden önce bir dua
olarak deðerlendir. Ýhtimal ki; onlar, nedamet gözyaþlarýn ve
vicdanî muhasebenle tertemiz yýkadýðýn gözlerinin ardýndaki
tertemiz ýþýðý görüyorlar...

“Ben, öyle olmasam da hüsnüzanlarýna binaen beni öyle
et Allah’ým!” diyerek bir de dua edersen, inþallah sen de
yaþadýðýn þehirdeki Çanakkale þehitleri gibi muamele görür,
onlarýn torunlarýnýn iffetine sahip çýktýðýn için, onlarýn nurun-
dan istifade edersin...

Ýnþallah; üniversiteni hayýrla bitirir, bu kutlu ve güzel yur-
dumun, kutlu ve güzel haným kýzlarýndan biriyle evlenir, gele-
ceðin kahraman ve hayýrlý evlatlarýnýn babasý olursun... 

Ön ya da arka saflarda yaptýðýn her ibadet için Can
Abi’ye de dua isterim, unutma. Bilirsin unutulmak zor gelir her
insana... 

Baþarýlar...
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AÝLEMÝN BASKISIYLA DÝBE VURDUM,
DUALARINIZI BEKLÝYORUM

Deðerli Doktor abi. Üniversite sonda okuyorum. Annem
ve babam hem hasta, hem ilgisiz, hem de maddî sorun-
larla boðuþuyor. Küçük yaþlardan bu yana hep sýkýntýlar-
la yaþadýk. Ablam, dayanamayýp akýl hastasý oldu. Ben
babama dinimi yaþamak ve kapanmak istediðimi söyle-
dim. “Hayýr üniversite okuyacaksýn.” diyerek izin verme-
di. Ben yine de mazbut yaþar, kapalýca giyinir ve ibadet
ederdim. Ancak çok dayanamadým. Açýldým, bazý kötü
alýþkanlýklar edindim, yalan söyledim. Anlayacaðýnýz di-
be vurdum, bataklýða düþtüm. Þimdilerde çok piþmaným.
Arada namaz kýlýyor ve tövbe ediyorum. Okul bitince ka-
panmak ve temiz bir evlilik yapmak istiyorum. Duanýzdan
ve dualardan güç alarak aydýnlýða çýkmak istiyorum. Ba-
na, dert ortaðý olun lütfen... (Goncagül)

Sevgili kýzým, 
Bir araba alýrýz; bu arabayý, bazen ilk günden, çoðunluk-

la da bir müddet sonra, problemleri olunca tamir ettiririz.
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Oturduðumuz evlerde de akmalar-kokmalar olur, biz, yeri
gelince bu evleri tamir ettirir, neticede, orayý sýcak bir yuva
haline getiririz. Eþi benzeri olmayan ustanýn, mükemmel bir
þekilde yarattýðý insanoðlunda da zaman zaman maddî-ma-
nevî arazlar olabiliyor. Sonuçta aslýmýza, genlerimizin, ruhu-
muzun, benliðimizin doðrultusuna döneriz. Yeter ki, doðru
teþhis koyalým ve iç arzularýmýzýn þelalesine kendimizi kaptýr-
mayalým.

Anladýðým kadarýyla; sen temiz bir kalbe, bilinçli bir bey-
ne sahip dürüst bir kiþi, âlî bir ruhsun. Zaman zaman aracýn
stabilize yola girse de, sen asfalta çýkaracak saðduyuya sa-
hipsin. Nitekim; son manevranla tekrar ýþýklý yola çýkmýþsýn. 

Mutluluk; ulaþýlacak bir menzil deðildir, güzel kýzým. O,
hayatýn her dakikasýnda, her an yaþana bilecek bir olgudur.
Mutluluk, detaylarda gizlidir. Hayatýn gidiþatýna bakarak, mut-
luluðu yakalayamayacaðýný düþünüp ümitsizliðe kapýlman
doðru deðil. Hayatýn içinde güzellikler ve çirkinlikler iç içedir.
Onu böylece kabul etmeli, her ikisine de hazýr olmalý. Zafer
veya yenilgilerle karþýlaþtýðýnda, her iki hokkabaza da ayný
þekilde muamele etmeli, ayrýntýlarda mutluluðu yaþamalýsýn...

Ayrýca dertlerine ortak olmak beni de rahatlatýr ve mutlu
eder. Ama, bunu ne kadar baþarabilirim bilmiyorum. Sen yi-
ne de yaz. Yoðunluðuma raðmen, her geçen gün senden da-
ha mutlu yazýlar almak benim de sevincimi artýracaktýr. Sana
tavsiyem:

1) Duygularýný kâðýda dök.
2) Dalgalarýn þarkýsýný dinlerken içinden dua et.
3) Keyif çayý iç.
4) Bugünü, dün kadar kolay harcama.
5) Bebek kokla.
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6) Yeni bir kitap al.
7) Umutsuzluða kapýlma. Yerdeki çamura çok dikkatle

bak ve arkasýndaki yýldýzlarý gör. Çünkü dünya yuvarlak,
ayaklarýnla ezdiðin çamurun dahi ardýnda parlak yýldýzlar var.
Huzurlu ve mutlu kal.
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LÜTFEN, 
KAFAMDAKÝ VÝRÜSÜ TEMÝZLEYÝN!

Üniversitede okuyorum. 4 yýldýr bir bayana âþýðým. Çok
acý çektim. Ýntiharýn eþiðine kadar geldim. Sonra kendi-
sine açtým. Reddetti. Acýlarým bir kat daha arttý. Allah
inancýyla ayaktayým. Bir yýldýr çok acý çekiyorum. Ka-
famdaki virüsü temizleyin lütfen... (Genç Osman)

Sevgili Genç Osman;
1) 4 yýldýr seviyorsun, ama son bir yýl, ona açýlmýþsýn. Da-

ha önceleri neredeydin?
2) Bu haným, 3 yýl boyunca senin sevginden habersiz,

haklý olarak kim bilir hangi gönül yatýrýmlarý yaptý?
3) Farz edelim ki, sen birisiyle sözlü, niþanlý vs. iken, se-

ni seven, ama senin bu sevgiden habersiz olduðun bir bayan
gelip sana açýlsa, sen: “Fazla mal göz çýkarmaz.” mý diyecek-
sin, yoksa red mi edeceksin? Ýþte; senin bu örnekteki duru-
munla, sevdiðin kýzýn vaziyeti ayný.

4) Bir de þöyle düþün: Biri seni seviyor; ama bunu sana 3 yýl
sonra açabiliyor ve bu arada intihar enlemine teðetler çiziyor.
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Sence bu insan, birtakým sosyal ve psikolojik sorunlar yaþýyor
olabilir mi? 

Niçin uygun aracýlarla, durumu karþý tarafa zamanýnda
iletmeyi düþünmedin? Eðer “hayýr” cevabý gelecekse 3 yýl ön-
ce gelecekti ve sen yeni bir yol çizecek, hayal dünyaný kö-
pürtmeyecektin. 

5) Ayrýca; “Hayýr” dediyse artýk, bunu kabullenmelisin Tek
taraflý bir sevgi ve iliþki zaten seni tatmin etmezdi... Ayrýca,
Genç Osman’ým, bir de olayý tersinden al... Çünkü, bazen ha-
nýmlarý anlamak oldukça zordur. Bu meselede evli olmak da
yetmez. Birçok mesele çýkabilir. Madem ki; sevginiz karþýlýk-
sýz;

1) Öfkeyi dýþa vur ve rahatla.
2) Yaþasýn özgürlük.
3) Ýntikamý unut.
4) Dostlarýný ara.
5) Hayallerine yüzme öðret.
6) Yaþlý insanlarýn anýlarýný dinle.
Unutma ki, gerçek dost ve sevgili; herkesin çýkýp gittiði

bir yerde içeri girendir. 
Saygý, sevgi, saðlýk.
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HAYAT, HEDEFSÝZ YAÞANMAZ

Ortaokul öðrencisi; 14 yaþýnda, neþeli, hayattan zevk
alan, çalýþkan, baþarýlý bir kýzým. Ancak bazen istediðim
ve sevdiðim þeyleri elde etmekte problem yaþýyor, en ya-
kýn çevremden baþlayarak pek çok kiþi tarafýndan hep
reddediliyorum. O zaman da ikileme düþüyorum ve ge-
ri adým atmakla ýsrarcý olmak arasýnda bocalýyorum.
Önerileriniz nelerdir? (N.D. (14)

Sevgili küçük, cici kýz, 

Yaþýn henüz o kadar küçük ki; bu, olgun deðilsin anlamý-

na gelmiyor; ama hayatta karþýlaþacaðýn daha pek çok sür-

prizler var. 

Pozitif düþün...

Bir kere, sürekli hayatýn olumsuzluklarýný düþünmek kim-

seye yarar getirmez. Aksine; olumsuz düþünmek gün gelir

sadece psikolojini bozmakla kalmaz, fiziksel olarak da seni

rahatsýz eder.

Mücadeleye devam... 
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Hayata pozitif yaklaþabilmek, gerçekten çaba ve müca-
dele gerektirir. Hani, derler ya: ‘Ömrümün sonuna kadar bir-
likte olacaðým þeyi, yoruluncaya dek arayacaðým.’ Sen de öy-
le yapmalýsýn. “Keþke” demek yerine “Bir dahaki sefere” de-
melisin.

Hedefsiz olmaz...
Her kaybettiðin anda, hayata yüzünü çevirmemelisin. 
Hedefsiz olmaz... 
Hayatýn uzun maratonu içinde kendine hedefler koy-

malý ve onlarý gerçekleþtirmek adýna yorulmamalýsýn...
Tekrar tekrar dene...
Sevgili küçük kýz;
Bahsettiðin olaylardan sadece biri için sana bir önerim

olacak.
Kazanýlmaya deðer hiçbir þey kolay deðildir. Tekrar tek-

rar ve deðiþik metotlarla bir daha dene. Býkma... Kýrk yol ka-
palý olsa da, kýrk birinci yol açýktýr; unutma...

Bir yabancý þarkýcýnýn dediði gibi,
“It’s gonna be okay!”
“Her þey güzel olacak” inþaallah... 
Baþarýlar...
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ÝDEALLERÝM KÜL OLDU

Baþörtüsü sorunundan dolayý üniversiteye gidemedim.
Psikolojik sorunlar baþladý. Tahammülsüz biri oldum.
Ýdeallerim vardý, hepsi kül oldu gitti. (Casminaz, Eskiþehir)

Deðerli okurum, 
Elbette ki, çok baþarýlý bir öðrenciyken üniversiteye de-

vam edememiþ olmaný, özgüven problemin için yeterli ve ge-
çerli bir mazeret olarak görüyorum ve senin için yeni aydýnlýk
ufuklarýn açýlmasý temennisinde bulunuyorum. Ancak; kendi-
ni ve mücadeleni býrakýp hayata küsüp, karamsarlýk girdabý-
na kapýlarak depresyona davetiye çýkarmaný, sana yakýþtýra-
mýyorum. Asr-ý Saadet’te yaþamayý kim istemez; ama her ba-
þý sýkýþanýn “keþke”lerle o devre sýðýnmasý halinde, bugün ya-
þadýðýmýz sorunlarla kim mücadele edecek?... O yýllarda ya-
þanacak tüm güzellikler, o kiþilerle yaþandý. Tâ ki bugünlerde-
ki zorluklarýn çareleri, çözümleri bulunsun, mücadeleyi býrak-
mayan ruhlar büyük ödüller kazansýn diye.

Bir de, o çaðlarda yaþayýp fýndýk kabuðunu doldurmayan
bir sebepten dolayý depresyona girdiðini düþünsene... Yanýn-
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daki güneþi göremeyenlerden de olabilirdik. Henüz, yaþýn
çok genç kýzým. Bir uzmandan yardým almakla baþla iþe. Son-
ra, öz güveninle tekrar randevulaþ. Kollarýný sýva ideallerin
için. Ve çalýþ... Bir gün, önüne açýlan yolda ilerlemen, bulutla-
ra dokunabilmen için þimdiden hazýrlýðýný yapmalýsýn. 

Baþarýlar...
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ÝNSAN, IÞIÐI SÖNMEYEN

GERÇEK REHBERE SIKI SIKIYA SARILMALI

Can abi, 25 yaþýnda, üniversite mezunu, bekâr bir kýzým.
Bir ailenin 11 çocuðundan 4'üncüsüyüm. 20 yaþýna kadar
hareketli, yoðun ve eðri-büðrü yollardan geçtim. Sonra,
tanýþtýðým arkadaþlar sayesinde ýþýðý fark ettim. Þimdi
yaþýmý soranlara, henüz 5 yaþýndayým, diyorum. Bu sýra-
lar, çevrem izdivaç konusunda baský yapýyor ve bir aday
öne sürüyor. Bilmiyorum. Kendimi yalnýz hissediyorum.
Kararsýzým. (Geç kalan)

Sevgili GEÇ KALAN, rehber kýzým, 

Önce tenkitle baþlayacaðým. Doktor aðabeyine kýzma.

Bir kere yazýn çok kötü ve küçücük! Okuyacaðým diye kan-ter

içinde kaldým. Bir de uzun olunca... Bana dua borçlusun

unutma. Ama; mektubun ibret doluydu, anlatýmýn çok hoþtu

ve sürükleyiciydi. Ýfadelerini beðendim.

Her þeyden önce rumuzunla ilgili bir þey söylemek istiyo-

rum: Hiçbir þey için geç deðildir. Aklýma, bir savaþa, arka-
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dan yetiþen Ebû Zer (r.a.) geldi. Sen de, sanýyorum asrýmýzýn
Ebû Zer’lerinden birisin. Geç gelecek, yalnýz yaþayacaksýn.
Ama bu yalnýzlýk -evlilik- olarak deðil tabii. Yapýlan yanlýþlýk-
lara baþ kaldýran, özünü bozmayan, dolayýsýyla insanlar ve
kalabalýklar arasýnda yalnýzlarý yaþayan olacaksýn... Halin-
den, dilinden anlayan insanlarý etrafýnda çokça bulamaya-
caksýn... Olsun güzel kýzým. “Dost istersen Allah yeter.” He-
pimiz ancak yarý belimize kadar adamýz. Hava gibi, su gibi,
ýþýk gibi þeffaf olamýyoruz. Toprak gibi kesif, yoðun ve karan-
lýðýz. Ama bilirsin Ýsm-i A'zam’a en yakýn mercidir toprak. Ve
biz oraya secde ederiz. Çünkü gülü orasý bitirir. Topraktan
geldik topraða döneceðiz. Önemli olan çamura bulaþma-
mak...

Gelelim þýklara...
1) Bazý yaþadýklarýný, Settar’a (c.c.) havale et. Hiçbir yerde

de söz konusu yapma.
2) Senin için uygun gördükleri adayla görüþ, sen uygun

görürsen hayýrlý eylemi gerçekleþtir.
3) Elde edilmeye deðer hiçbir þey kolay deðildir... Bugün

elde ettiklerin, dün yaþadýðýn “zor”lar sayesindedir. Yarýnkiler
de bugün yaþayacaklarýnýn...

4) Hiçbir þey için geç deðildir. Daima bir seçenek daha
vardýr. Her þeyin bittiði yerde, gelecek yine vardýr.

5) Rehber olmak kolaydýr. Önündeki rehberler sana ýþýk
tutar. Ama bunu muhafaza etmek ve arkandakilere örnek ol-
mak zordur. Gayret etmelisin.

6) Bunun için, ýþýðý hiç sönmeyecek olan gerçek rehbere
sýký sýkýya tutunmalýsýn. Baþarý ve saðlýk dileklerimle...
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ÜMÝTSÝZÝM, SANKÝ BÝR ADADAYIM

26 yaþýnda bir kýzým. Geçen yýla kadar okula gitmedim.
Nihayet, açýk öðretime kayýt yaptýrdým. Nasipse 40’ýn-
dan sonra üniversite bitecek! Kitap okumaya çok merak-
lýyým, fakat yalnýzca 2, 3 tane kitabým var. Dönüp dönüp
onlarý okumaktan býktým. Bana yardýmcý olur musunuz?
Bir de size, “Ümitsizim” adlý þiirimi gönderiyorum. 

Güzel kýzým, 
Ýfadelerinden ve yazýndan okuma-yazmaya yeni baþladý-

ðýn anlaþýlýyor. Bununla birlikte; gönderdiðin mektubun
oldukça akýcý. Bir yudumda okudum...

1- Ýlmin yaþý yoktur; güzel evladým. Seni, bu kutlu adýmýn
için takdir ve tebrik ettim.

2- Þakayla karýþýk bir ifade ile, “Ancak 40’ýndan sonra
okul bitecek. O zaman sizinle tanýþýrýz!” diyorsun. Sana söz;
ölmemiþ ya da öldürülmemiþ olursam seninle tanýþacaðým!
Olmadý; cennette bana kendini tanýt ve hatýrlat e mi...

3- Sana, elime geçen kitaplarý: söz vermiyorum; ama; in-
þaallah göndermeye çalýþacaðým...
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4- ‘Ümitsiz’ adlý þiirin çok ama çok; karamsar. Þiirde, ümit,
gözyaþý, yalnýzlýk gibi konular dikkat çekiyor.

5- Sevgili kýzým... Allah’tan; ancak O'na inanmayanlar
ümit keser. Gözyaþlarý ise, hadislerce kutsal sayýlmýþtýr. Ba-
zen kevserler kadar kýymetlidir onlar. 

Eðer O'nu (c.c.) dost olarak kabul edersen, tüm yanlýzlýk-
lardan kurtulursun. Ayrýca o Semi' ve Basîr'dir (Ýþiten ve gören-

dir). Sesin kýsýk da olsa, hiç konuþmasan da içinden geçenle-
ri bilir ve duyar. Sabýrlar ve baþarýlar kýzým...
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YAÞITLARIMDAN GERÝDE KALDIM

Doktor abi, yazýlarýnýzý çok beðeniyorum. Bu yüzden
ilk mektubumu size yazýyorum. 17 yaþýndayým. Lise
1'de problemler yaþadým ve açýk liseye geçtim. Yaþýtla-
rým, bu yýl üniversiteye gidecek. Ben geri kaldým. Çev-
remden de rahatsýz edici bir sürü laf geliyor. Meslekî
bir eðitim ve staj görmem gerek. Ama malum sebepler
yüzünden gidip gitmemekte mütereddidim. (Z.E., Ýzmir)

Sevgili kýzým, 
Gül kokulu mektubun için teþekkürler ediyorum. Çok ince

ruhlu olduðun belli. Ayrýca, ortaokulda aldýðýn takdirlere baký-
lýrsa, bu ülke senden çok þey bekliyor.

1- Elinde bir hurma olduðunu farz edelim. Onu
yediðinde, 15 saniyelik. geçici bir lezzet alýrsýn ve o biter.
Onu ekersen, belki o aðaç olur; yýllar içinde on binlerce mey-
ve verir.

Sen de bu örnekteki gibi, ne yap, et stajýna git, okulunu
bitir. Ýdealin olan yuvayý aç. Kültürlü ve çalýþkan bir öðretmen
olarak binlerce çocuða þefkatini daðýt!
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3- Ýlk yýl geçirdiðin sýkýntýlar; depremle ve ergenlik sorun-
larýyla ilgiliydi. Artýk; kiþiliðin oturmuþ ve kimlik sahibi olmuþ-
sun. Bundan sonra yalpalamazsýn.

4- Okuduðun kitaplar ve çizdiðin yol, çok aydýnlýk görü-
nüyor. Allah yolunu ve bahtýný da açýk etsin evladým.
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MÝLLET OLARAK ORTAK NOKTALARIMIZI

ASLA UNUTMAYALIM

16 yaþýnda, inançlarýný yaþamaya çalýþan bir kýzým.
Sorunum, çok sevdiðim bir arkadaþýmla ilgili. Kendisi
kapanmak istiyor; ama bir türlü yapamýyor. Ne tavsiye
edersiniz? (Z.T. Acýgöl-Nevþehir)

Sevgili Z.T.,

Dünya, doðum yapmak üzere. Bazýlarý, ýþýðý gördüler.

Bekleyelim; diðerleri de görsün. Arkadaþýnýn ve çevrendeki-

lerin mutlu olmasýný istemek adýna beyin sancýsý çekmeni tak-

dir ettim. Ancak...

1) Daha önce de yazdýðým gibi. “Bir damla; ancak kendi-

ni tamamladýðý zaman damlar.”

2) Kur’an’da dahi; geceyi örten bir âyet olduðu halde

iman konusunda belki 600 yerde iþaret var. Yani; önce þuu-

raltýný imanla lebalep doldurmak, beslemek gerek. Trene da-

hi istasyona gelmeden binilmiyor.
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3) Her þeyin bir zamaný var. Bilirsin, bazen martta karlar
birkaç günde erir, güneþ açar, sýcak olur. Bazý aðaçlar erken
uyanýr, yaz geldi diye mutluluk çiçekleri açar. Ancak sonra
tekrar soðuk olur, ve bu aðaçlarýn meyveleri “don” sebebiyle
verimsiz olur...

4) Zeytin ve incir de öyle. Erkenden koparýlýp, iþlenmeden
yenirse, belki de en acý meyvelerden olurlar.

5) Dinimizde zorlama yoktur, bilirsin. Ayrýca ülkemizin gü-
ler yüzlü, sýcak insanlarý (açýk ablalar-teyzeler), kapalýlar konu-
sunda nasýl hoþgörülü ve demokratikse ve bu dinî vecibeye
saygýlý davranýyorsa, tesettürlü kardeþlerimiz de en az onlar
kadar müsamahalý olmalý.

6) Millet olarak, bizi birbirimize baðlayan öyle ortak yan-
larýmýz ve asgari müþtereklerimiz var ki... Ayný Allah, ayný pey-
gamber ve ayný dinin mensuplarýyýz. Ayný ülkede, ayný vatan-
da yaþýyor; ayný dili konuþuyoruz. Ayný þeylere gülüyor; ayný
dertlere aðlýyoruz. Ayný geçmiþe sahibiz. Geleceðe de ayný
adýmlarla, el ele, yürüyoruz. Yurdumuzun bir karýþ topraðý
için, kadýný-erkeði, genci-yaþlýsý, kapalýsý-açýðý, Alevî’si-
Sünnî’si, yüz binlerce þehit vermiþiz.

7) Sana düþen; iyi, çalýþkan, baþarýlý, þefkatli örnek bir kiþi
olmak ve kardeþlerin için bolca dua etmektir. Gerisini Al-
lah’tan beklemelisin. Saðlýklý günler.
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MUTLU OLMANIN

YOLLARINI BULABÝLÝRÝZ

Sevgili Dr. Can, 29 yaþýndayým. Güzel bir iþim ve sos-
yal çevrem var. Ama her þeye raðmen mutlu deðilim.
(Ýsa Miyaki)

Sevgili Ýsa, 

Mutluluk; ulaþýlmasý gereken uzak bir hedef deðil, hayatý-

mýzýn her anýnda ulaþabileceðimiz bir duygudur. Mutluluðu,

“50 yaþýna geleyim, emekli olayým, çocuklar evlensin, aldýðým

evin bahçesinde maydanoz yetiþtireyim ve mutlu olayým” di-

yerek ertelerseniz bu, hayata dair ciddi bir yanýlgý olur. 

Gerçek þu ki, daha fazla mutlu olabilmek için, içinde bu-

lunduðumuz andan daha iyi bir zaman yoktur. Eðer þimdi mut-

lu olamayacaksak ne zaman olacaðýz? Yaþantýmýzda, her za-

man birçok þeyle mücadele ederiz. En iyisi, bunu baþtan ka-

bul etmek ve ne olursa olsun, mutlu olmaya karar vermektir. 

Yaþadýðýmýz her âný bir hazine gibi yaþamalýyýz. Unutma-

yýn, zaman hiç kimseyi beklemez. Bunun için beklemekten
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vazgeçin. Yeni bir ev ya da araba alacaðýnýz günü; aldýðýnýz-
da ödemelerinin bitmesini, çocuklarýn evden ayrýlmasýný, tek-
rar okula dönmeyi, diploma almayý, 10 kg. zayýflamayý, evlen-
meyi, boþanmayý, yazýn gelmesini, baharý, kýþý, güzü, vs. bek-
lemekten vazgeçin. Mutlu olmak için, þu andan daha uygun
bir zaman yoktur. Ýþte size tavsiyeler:

Hayatýnýzý yenileyin...
Kendi çocuklarýnýza ya da baþkalarýnýn çocuklarýna örnek

olmaya çalýþýn.
Çevrenizi deðiþtirin. Yeni ortamlara girin.
Evinizde, ufak tefek deðiþiklikler yapýn.
Hayatýnýza yeni bir yön çizin. Yapmak istediklerinizin lis-

tesini çýkarýn ve harekete geçin.
Ýlginizi çekecek yeni bir yol bulun.
Kimseye söylemeden deniz kýyýsýna gidip, rahat ve hu-

zurlu bir hafta sonu geçirin.
Ýhtiyacýnýz olan enerji için bol vitaminli bir karýþým yapýn.
Her zamanki sýký iþ elbiselerini çýkartýp yeni spor giysiler

deneyin.
Kendinizi dinleyin, bebek koklayýn, yeni kitaplardan satýn

alýn.
Günlük tutun.
Ruhunuzun ilham dolu mesajlarýna kulak verin.
Ýnançlarýnýz doðrultusunda, Yaratýcýnýzla (c.c.) konuþun.

Dertleþin ve bol bol dua edin.
Gürültü ve telaþýn ortasýnda, sükûnetle barýþýn ne demek

olduðunu hatýrlayýn.
Zaman zaman aðlayýn,
Ýlahî kelimeyi dinleyin,
Kutlu sese kulak verin,
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Aydýnlýk mesajý duyun,
Onunla doyun...
Mutluluklar...
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KEKELEYEREK DE

GÜZEL KONUÞABÝLÝRSÝNÝZ

Sevgili Can abi, lise öðrencisi bir kýzým ve maalesef ke-
kemeyim. Çok baþarýlý olmama raðmen okuldan soðu-
ma durumundayým. Çevrem ve ailem. Zaman zaman
hayatýmýn kararmasýna sebep oluyor ve neredeyse ide-
allerimden vazgeçecek duruma geldim. Sürekli, insan-
lardan ve olaylardan kaçmaktan býktým. Lütfen yardým
edin! (Sinem, Batman, 17)

Sevgili Sinem, 
Profesyonel bir destek alýncaya dek, bizzat senin yapa-

caðýn birçok eylem planý olduðunu unutmamalýsýn... Bunlarý
sýralamadan önce; içlerinde (hiçbir zaman) hayatýný karartmanýn
ve ideallerinden vazgeçmenin olmadýðýný bildirmeliyim!

1- Gerek günümüzde, gerek geçmiþ zamanlarda ve ge-
rekse gelecekte çok konuþmak hiçbir zaman revaçta olan ve
aranan bir durum deðildir, olmamýþtýr ve olmayacaktýr da...

2- Kekelemek eðer bir eksiklikse (ki bence deðil) hýzlý konu-
þarak anlaþýlmamak ya da çok konuþmak da bir eksiklik; hat-
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ta daha büyük kusurdur. Bilirsin, fazlalýk da bir eksikliktir. Bir
elde 6-7 parmak olmasý gibi... Ýfrat, tefriti doðurur...

3- Dolayýsýyla az, yavaþ ve tane tane konuþmalý, genelde
susmalýsýn... Gel gör ki, kekelemeyen bizler bunu baþaramýyo-
ruz.

4- Bir de nefes egzersizleri ile, bu iþ tamam olacaktýr.
5- Çiçero gibi, dünyanýn en iyi hatiplerinden biri olmaya

namzetsin... Bilirsin, kendisi kekemeydi...
6- Birçok harika icat, bu zorluk ve sýkýntýlarýn zorlamasýy-

la ortaya çýkmýþ deðil midir? Demek ki, öz güven, azim, hýrs
ve sabýr gerekiyor...

7- Futbola ilgin var mý bilmiyorum. Sezon baþýnda kötü oy-
nayan ve bir futbolcusu haksýz yere kýrmýzý kart gören ve de ay-
ný dakika 1-0 yenik duruma düþen Galatasaray hýrs yaptý, öz
güvenini eline aldý, gölgede 41 derecede çok koþup terledi ve
G. Antep’i deplasmanda 2-1 yendi. Ayný durumun tersini birkaç
hafta önce Konyaspor, Cim Bom'a karþý gerçekleþtirdi. 

8- Bana, edebiyatý ve Türkçe’yi sevdiren de orta sondaki
kekeme hocamýzdý. Okul bittikten birkaç ay sonraya kadar
onun gibi olabilmek için kekeme konuþtum ben...

9- Hocalarýn hocasý, tanýdýðým en iyi Ýngilizceci (adýný gizle-

miyorum) olan Kâþif hocamýz da zaman zaman kekelerdi. An-
cak öyle muhteþem konuþurdu ki... Ýngilizce’yi Ýngilizler’den
iyi konuþan ve bilen bir adamdý...

Gördüðün gibi Sinem’ciðim; heyecanýný yeniyorsun,
“Rezil olurum” düþüncesinden sýyrýlýyorsun, önünün ve di-
linin açýldýðýný görüyorsun... Dualarýný dilinden eksik etmi-
yorsun. Göreyim seni, azmine sarýl, iradenle her þeyin üste-
sinden gelebileceðine inan... Ba-þa-rý-lar!
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BÝR KERE UYUMAK

VE BÝR DAHA HÝÇ UYANMAMAK!

Sevgili Dr. Can, çok küçükken babamý kaybettim. An-
nem bir yere gideceðimizde: “Uslu ol, düzgün otur,
hiçbir þeyi elleme, konuþma, gülme, aðlama vs.” der-
di... 20 yaþýma geldim. Hâlâ öyleyim. Toplum içine çý-
kamýyor, konuþamýyorum. Yüzüm kýzarýyor. Evden dý-
þarý çýkmak istemiyorum. Hatta, bir uyuyup bir daha
hiç gözlerimi açmak istemiyorum. (E. Kuþçu-Urfa)

Sevgili kýzým, 

Bir uyuyup bir daha hiç gözlerini açmak istememeni, ben,

herkesin aksine uzun uzun uyumak olarak algýladým. Ama bu-

na pek gerek yok; zira son derece edepli ve terbiyeli bir anne-

miz, iyi niyetli olarak, edebli olasýn, terbiyeli yetiþesin diye,

senin içindeki öz güveni hep ninnilerle uyutmuþ. Uyanýnca da

maalesef gördüðün depresyon ve sosyal fobi rüyalarýn gerçek

olmuþ. Ama üzülme. Öz güveni tekrar kazanmak mümkün ve

bu da senin elinde.
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Antalya’dan bir bilge dostum, bana kandilde þöyle bir me-
saj çekmiþ. Sana da çok uygun: “Dün bir rüya idi, yarýnsa ha-
yal. Rüyalarý yeniden tabire koyulup hayra yormak ve hayalle-
rini gerçekleþtirmek ise, bugünü umutla yaþamaya baðlý.” 

Haydi sen de uzman psikiyatristlerle tanýþ. Tedavinin ka-
pýsýný çal. Önce sosyal fobini, elinin tersiyle it. Sonra, da kal-
bini tatmin edecek sözlü ve fiili dualarýný yap. Unutma, bir gün
hepimiz gözlerimizi kapatacak, sevimli ve cana yakýn (hem de

çok yakýn) ölüm meleðinin güvenli kollarýnda berzahý geçecek,
sihirli ve hiç görmediðimiz muhteþem dünyalarýn kapýlarýný
aça aça, Sevgililer Sevgilisi’ne ve gerçek yurdumuza ulaþa-
caðýz. 

Ümitsizlik yok sevgili E. Kuþçu, bunu asla unutma!
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ÖLÜMDEN ÇOK KORKUYORUM

16 yaþýndayým. Örtünüyorum. Yakýn zamana kadar na-
mazlarýmý da kýlýyordum. Ama ne olduysa gevþedim.
Ölümden, borçlu gitmekten, þefaatten mahrum kalaca-
ðýmdan ve “Rýza”ya mazhar olamayacaðýmdan korku-
yorum. (LiLi-Denizli)

Sevgili LiLi,
Ölüm, her an yaný baþýmýzda. Ondan kaçmak ve kurtul-

muk söz konusu deðil. Ama; bunun her þeyin sonu olduðu ve
ýstýraplarýn, gazaplarýn baþladýðý anlamýna gelmediðini de bil-
meyiz. Bir kere o, hayatýn bir parçasý. Dünya hayatýnýn son
bölümünde yer alan bir parça... Daha geniþ, daha güzel bir
yere gitmek üzere bir karne, bir tezkere, bir bilet. Bu gerçeði
görmezden gelemeyiz; ancak ondan kurtulmak için de onu
aklýmýza getirmemek, bir çare deðildir; aksine ölüm gibi bir
gerçeði görmezden gelmek insanýn kendisini kandýrmasý an-
lamýna gelir ki; bunun pek de yararý olduðunu söyleyemeyiz. 

Týpký ölümü unutmak gibi, sürekli olarak ölümü düþünmek
de kiþiye zararlýdýr. Kaçýþ olmadýðýný bilip onu kabullenmenin
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ötesinde sürekli onu hasta olacak derecede düþünmek de
olumsuz bir durumdur. O noktada, Cenab-ý Hakk'ýn “Rahîm”
ismi devreye girmeli ve biz, O’nun rahmetine sýðýnmalýyýz.

Ölüm, her öðrencinin aldýðý karne gibidir. En iyisi, iyi bir
öðrenci ve iyi bir adam olmaktýr. “Adam olmak” bir deyim.
Adam; aslýnda “Âdem” demek: insanoðlu. Âdem’in Arapça
yazýlýþýnda ise elif, dal ve mim vardýr. Elif ayakta durmak; “ký-
yam”ý, dal ise eðilmek; yani “rüku”yu, mim de yere kapan-
mak; yani “secde”yi ifade eder. Yani; adam olmak için Âdem
(a.s.) ve diðerlerinin yaptýðý gibi namaz kýlmak gerekiyor. Sa-
nýyorum, sen de ölüm olayýndan çok, mektubunda belirttiðin
gibi borçlu gitmekten korkuyorsun. Yani; adam olmaya niyet-
li, adanmýþ ve azimlisin. 

Genelde ibadetlerini yapan insanlarda zamanla gevþeme
olmasý, hafif de olsa bir depresyona iþâret edebilir. Üstüne
üslük bir de ergenlikle tanýþmýþken...

Normaldir, geçecektir. Ama özellikle ölüm korkusu, gün-
lük hayatýný çok olumsuz etkiliyorsa, bir psikiyatriste danýþ-
malýsýn. Ancak, Dr. Can abine dua etmek için ibadetlerine
baþlayacaðýn âný beklemene gerek yok. Hemen ellerini kaldýr
bence. Evet ecelin yaþý olmaz; ama bilirsin; 46, 16’ya naza-
ran yýldýzlara daha yakýn.
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ACI VE SEVÝNÇ

Hayatta en çok istediðim þeylerden biri, üniversite öðren-
imi görmekti. O, benim için bir araçtý, insanlara yardým
ve hizmet için. Rotterdam Ýslam Üniversitesi’ni çok be-
ðenmiþtim; olmadý. 97 ÝHL mezunuyum. 1 yýl fabrikada
çalýþtým. Biraz para biriktirdim. Ama okuyamadým diye
çok üzülüyor ve acý çekiyorum. Sevinçlerim hep kursa-
ðýmda kaldý. Teselli edin n’olur... (Bahar Gül, Hollanda)

Sevgili Bahar Gül,
Üniversite de okuyarak insanlýða dikenler yerine, güller,

bataklýklar yerine, nilüferler sunmak isteðini çok iyi anlýyor ve
bu konuda çektiðin beyin sancýný ve hissettiðin “acý”yý fazla-
sýyla takdir ediyorum. 

Sevgili okurum Soylu Hilal’e de aynen katýlýyor ve “acýnýn
da sevincin de aslýnda rýzk, ecel vb. gibi takdir edilip, taay-
yün ettiðine” inanýyorum...

Senin durumun da buna uyuyor, Bahar kýzým. Ýnsanlar ya
“soylu mefkûre”leri için, birtakým sýkýntýlara katlanacak, ya da
bu sýkýntýlardan kaçacak, kolay yolu tercih ederek evinde
oturmayý düþünecektir.
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Sonuç deðiþmiyor. Ýkisinde de acý var. Önemli olan bu
acýnýn dünyalýk ve ucuz deðil, deðerli ve ulvî bir acý olmasýdýr.
Yüce idealler uðruna çekilen acýlar öyle konsantre, öyle de-
ðerlidir ki; sulandýrýr sulandýrýr, tüm dünyaya sevinç ve huzur
olarak daðýtýrsýn da bitmez, ahirette de ondan istifade eder-
sin.

Ýþte; bu yüzden madem bu acýyý çekeceðiz, hiç olmazsa
kaliteli bir þekilde deðerlendirmeliyiz. 

Saygýlar...
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HEP BEN MÝ?

Nereden bir yardým isteði alsam, koþarým. Acil iþlerimi
býrakýr, cebimden ve zamanýmdan harcarým. Ama ayný
þahýslardan yardým talep ettiðimde, onlar yardýmcý ol-
madýklarý gibi beni tersliyorlar. (Aletteke-Hastek.)

Sevgili Aletteke, 
Krizden önce, faturalý bir cep telefonu hattým vardý... Her

ay belki çeyrek milyar fatura öder, bayram ve seyranlarda da-
tamdaki 1000 civarý tanýdýk, eþ ve dosta tebrik ve kutlama me-
sajý gönderirdim... Sonra yaþý benden küçük bir büyüðüm,
elimdeki telefonu alýp iptal ettirdi... Kriz baþlamýþtý ve bana tam
1 yýl sonra kartlý bir telefon verdi... Aldýðým kontörleri de ayda
100 ile sýnýrladý... Ýki sene önce 300-400 milyonluk kontör az
gelirken, þimdilerde 10 milyonluk kontör fazla geliyor... Nasýl
mý? Meðer, hep ben arar; uzun uzun konuþurmuþum... Þimdi
kimseyi aramýyorum ve beni arayan hiç yok! Kontörlü telefonu-
ma, ilk bayramda 10 kiþi tebrik mesajý gönderdi, ben de mu-
kabele ettim... Sonra; yýl baþýnda bu 10 kiþi yine kutladý. Mu-
kabele etmedim... Derken, 2 ay sonra, diðer bayramda bu sa-
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yý 3’e düþtü... Onlarla konuþtum. Bir tanesi: “Farkýnda deðilim,
bu iþi sekreterim yapýyor.” dediði için, o gün bu gündür bay-
ram ve kandillerde yalnýzca 2 arkadaþýmla mesajlaþýyoruz...
Belki: “Oh ne güzel. Masraftan ve angaryadan kurtulmuþsun.”
diyeceksin. Ama, maalesef hayýr. Kazýn ayaðý öyle deðil! Ýþte
hatalarým:

1- Karþýlýk beklemiþim... Halbuki yaptýðým iþ, karþýlýk bek-
lenecek bir iþ deðil; fedakârlýktý.

2- Tek taraflý aramak bana sevap kazandýrýyordu... Þimdi
o sevabý kaybettim...

3- Aradýklarým arasýnda, beni arayamayacak kadar fakir
olanlar vardý... Onlarý, güle ulaþmak için basýp geçtiðimiz pa-
patyalar gibi ezmiþim...

4- Kardeþlik adýna yapýlan harcamalar israf deðildir. Rýzk
ve kazanç noktasýnda Allah’tan beklemeyip, krizden korktu-
ðum için uhuvveti zedelemiþim...

5- Ýnsanlarý; arayanlar dostum, aramayanlar riyakârlar ola-
rak yargýlamýþ; büyük bir günaha ve yanlýþlýða düþmüþüm...

6- Ferâgat insaný olmak meziyetimi yitirmiþim...
7- Vefâ ve sadâkat hasletimi yitirmiþim...
Ýnan ki kardeþim, kendimi: “Demek ki, senin dostun yok.

Onlar, seni enayi yerine koymuþlar.” düþüncesine kapýlarak
korkunç bir yalnýzlýk hissine yuvarlanmýþ hissettim. “Hatasýz
dost istersen, dostsuz kalýrsýn” sözüne muhatap oldum. 

Bir bedevi gelerek, Efendimiz'in (s.a.s.) elbisesini çekip
boynunu mosmor edinceye dek sýkmýþ ve: “Ver. Bana da ver.
Babanýn malýndan mý veriyorsun ki!” deme saygýsýzlýðýnda
bulunmuþtur... Bilirsiniz ki, efendimiz: “Ne kadar gerekiyorsa
o kadar verin!” buyurmuþtur. Sabret kardeþim, vermeye de-
vam et. Allah her þeyin farkýnda deðil mi?
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KÝMSE GELMÝYOR!

34 yaþýnda, 4 çocuk annesiyim. Isparta’ya gurbete gel-
dik. Çay günlerinde, anlatýcý ve çalýþtýrýcý rolü verdiler.
Mutlu bir yuvamýz var. Ancak, arkadaþlarla günlerden
çýktýktan sonra görüþemiyoruz. Özellikle yaz günleri...
Þehir dýþýna çýkanlar, 2-3 ay yoklar. Þehir dýþýndakiler
de düðün, dernek vs. kendi dertlerindeler. Aþaðý kat
komþularým dahi, kapýmý çalmýyor. Neden böyle? Ne-
den yalnýzým? Derslerde her þey çok iyi, ayrýlýnca bir
arayýp soran yok. Yalnýzým... (H.E., Isparta)

1. Pencere:

Deðerli kardeþim H.E.,
Bazý peygamberler uzun yýllar risalet görevinde bulun-

muþlar; ancak bazen bir (1) bazen de birkaç kiþilik ümmete
sahip olabilmiþler. Birçok veli de öyle. Hatta velilerden biri, bir
çadýr kurup orada müritlerini kesiyormuþ gibi yapýp bir koyun
kesmiþ de, çadýra, sadece bir erkek bir de hatun mürid gir-
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miþ. Diðerleri þeyhi terk etmiþler. Biliyorum ki, kardeþleriniz
sadýk ve vefalý; dostlarýnýz, çadýrlar dolusudur.

2. Pencere:

Vazifeniz, yalnýzca anlatmak. Ama hidayete ermiþ bu in-
sanlarýn sizi ihmal etmelerinin makul sebepleri olabilir. Her
daim (sohbet harici) onlarý ziyaret edip, nezle dahi olsalar bir
çorbayla yanlarýnda bitseniz ve buna mukabil kendileri ayný
duyarlýlýkta olmasalar, bu sizi küçültmez. Ayrýca; bu insanlýk
hizmeti, karþýlýk beklenmeden yapýlýr, bilirsiniz.

3. Pencere 

Size gelmek istemiyorlardýr, sevgili H.E. Çünkü;
1) Yeteri kadar dedikodu yapmýyorsunuzdur.
2) Gýybet etmiyorsunuzdur.
3) Ballandýra ballandýra, dünya iþi anlatmýyorsunuzdur.
4) Pasta, börek, kýsýr tariflerinden haberiniz yoktur.
5) Ýman hakikatleri anlatýp, insanlarý “sýkýyorsunuz”dur(!)
6) Magazin programlarý, artistler hakkýnda uzun uzun ko-

nuþacaðýnýza Ashab-ý Kiram’dan, ya da Irak’ta ölen çocuklar-
dan bahsediyorsunuzdur.

7) Herkesin hülyalarýný, ABD’ye ve Avrupa’ya gitmek süs-
lerken, siz konuyu hac ve umreye çekiyorsunuzdur.

8) Evinize gelenlere pasta börek ikram ederken, “Efendi-
miz bu lüks þeylerden hiç yememiþti.” diyorsunuzdur.

9) Komþular: “Uludað’a tatile gidelim.” derken siz pusula-
nýzý, Barla’ya Çam daðýna ayarlýyorsunuzdur.

Eee... H.E. kardeþ... Bendeniz Dr. Keçeli de olsam size
gelmezdim doðrusu!...
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Hele hele kýþ gelmiþken kendime güzel giysiler alaca-
ðým þu günlerde, bana: “Senin 10 tane paltonun var, o pa-
rayla fakir üniversitelilere “sako” alalým.” dersiniz diye, Af-
yon’a giderken Isparta’dan bile geçmez, Burdur’a sapar-
dým. Deðerli eþinize saygýlar. Üzülmek, kýskanmak, aðla-
mak, gücenmek ve yalnýzlýk hissetmek yok. Hizmete de-
vam. Kim bilir evinize her gün ne sýrlý misafirler gelip gidi-
yordur da sizin haberiniz yoktur. Þöyle bir dikkat edin ba-
kalým. Teyakkuzda olun. Isparta’nýn nadide güllerinden bir
demet vazonuzda bulunsun... Hoþçakalýn... 
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ASIL ÞÜKÜR ALLAH’A

Sayýn Can. Geç de olsa cevabýnýz için binlerce teþek-
kürler. Asýl, yoðun olacaðýnýzý ben akýl etmeliydim.
Ama düþünemedim. Baðýþlayýn... Neyse ki, aracýlýðýnýz-
la stres dolu günleri atlattým. Hem de çok güzel bir þe-
kilde... Allah’a þükür. Size de teþekkür. (Y. Akkuþ)

Sevgili Yücel, 

Aslýnda, teþekkür mektuplarýný yoðunluktan yazamýyoruz.

Ancak mektubunun nezaketi ve Allah’a olan teþekküründen

dolayý yazmak istedim.

Evet, oldukça yoðunuz ve bendeniz yoðun bakýmý gerek-

tirecek rahatsýzlýklar geçirdim ve el’an da devam ediyor. An-

cak; hastalardan mektuplar, hastalara mektuplar ve okurlarý-

mýn samimi ifadeleri ile ayýldým... Evet;

Þu dünya eðer daimi olsaydý,

Ve yolumuzda ölüm olmasaydý,

Ve ayrýlýk rüzgarlarý esmeseydi,

Ve musibetli gelecekte kýþ mevsimleri olmasaydý,
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Ben de diðer tatilciler gibi keyfime bakacak; yoðunluða
aldýrmadan, þezlonguma uzanýp denizin þarkýlarýný dinleye-
cektim...

Fakat, madem dünya bir gün bize “haydi dýþarý” diyecek,
feryadýmýzdan kulaðýný kapayacak... O bizi kovmadan, biz bu
hastalýklarýn ikazýyla onun aþkýndan vazgeçmeliyiz, dedim.

Evet, hastalýklar bana âdeta haykýrýp dedi ki: “Senin vü-
cudun taþtan demirden deðildir. Her an hastalanýp daðýlma-
ya müsait maddelerden oluþmuþtur. Gururu, mýzmýzlanmayý
býrak, vazifeni bil, eline kalemini al... Eðer bu aðýr musibetle-
re raðmen yaþýyorsan; bu, cevapladýðýn mektuplarýn sayesin-
dedir.” Ýþte o zaman; manevî bir ibadet hükmünde olan has-
talýklarýný ve cevapladýðým mektuplardaki manevî þifayý düþü-
nüp, ben de senin gibi Allah’ýma (c.c.) teþekkür ettim. 

Saðlýcakla kal.
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GURBETTEYÝZ HEPÝMÝZ

Sevgili Can abi. Cevabýnýz beni öyle rahatlattý ki; “Al-
lah razý olsun” demekten baþka bir kelime bulamýyo-
rum. Erzurum’daki üniversiteyi kazandým. Size teþek-
kür için, bir yazýmý gönderiyorum. (N.E. / Ýzmir)

Bu yazýyý kaç kez okuduysam aðladým. Ne yazmaya ne
de yorum yapmaya mecalim kaldý. O yüzden, sadece içinde
geçen Erzurum, güzel Ýzmir, vefa ve gurbet kutlu halkasýyla il-
gili birkaç satýr karalamaya çalýþacaðým, bir his yumaðý için-
de...

Erzurumlu bir büyük tanýdým güzel Ýzmir’de... Belki de o
yüzden, her Ýzmir adý geçtiðinde; Urfa’ya þanlý dediðimiz gi-
bi Ýzmir kelimesinin önüne güzel sýfatýný yerleþtiririm... 

Hümeyra, yaþýný henüz doldurmuþtu. Ev sahibi, misafir
kaldýðý süre içinde, zaman zaman sevmesi için, kýzý Hümey-
ra’yý o büyüðe, alt kata indirir; onun þefkatli kollarýna býrakýr-
dý... Sýk sýk aðlayan bu güzel bebek, onu görünce mutlu
olur; þirinlikler yapmaya baþlardý. Orada birkaç gün kaldýk-
tan sonra o büyük centilmen, evin duvarlarýyla dahi vedala-
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þýr, canlý cansýz her varlýða hüzünlü bakýþlarla göz gezdirir,
Hümeyra’yý aðlamaklý bir edâ ile kucaklar, sonra da et-týr-
naktan ayrýlýr gibi, yaþlý gözlerle ayrýlýrdý. Vefâ ve sadâkat in-
saný... Ev sahibinin kendisini ara sýra, saða sola götürdüðü
yerli arabasý, bir gün küçük bir kaza geçirmiþ; bir tarafý az
da olsa hasar görmüþtü. Arabayý görmek için parka gitti.
Mütevazý ve üzgün bir þekilde, pamuk gibi elleriyle o hasar-
lý yerleri okþayýp bir taraftan da mýrýldanýyordu: “Lütfen,
üzülme cefakâr araba, ilk günkü kadar güzel ve saðlam ola-
caksýn!..”

“Erkekler aðlamaz;” evet, “Erkekoðlu erkekler aðlar, að-
lar!” sözünü ondan öðrenmiþtim... Koþarak parkýn uzak köþe-
sine gidip bir güzel aðladým...

Bu, belki daha çok çocuklarda olurdu. Oyuncaklarý canlý
sanýp onlarla konuþurlardý. Hayýr hayýr, o bir çocuk deðildi;
ama onlar kadar masum ve temiz, milletine olan sevdasýna ve
inancýna olan tutkusundaysa tam bir fenomendi; iþin delisiy-
di...

Sevgili Nesibe kýzým, gelelim gurbet halkasýna. Hani gü-
zel bir söz vardýr: “Birbirini seven iki sevgiliden biri ölünce,
esas ölen yaþayandýr.” Bunu þöyle de alabilirsin: “Birbirini se-
ven iki sevgiliden biri gurbete gidince, asýl gurbete giden, git-
meyendir!” Þimdi, gitmeyen Türkiye, gurbet çekenler ise bu-
radaki sevgililerdir! Bir gün uzaklara gönderdiði ve gittiði için
deðil, kendisinden ayrýlacaðý için üzülen bir talebesine: “Ne-
den hüzünlüsün?” diye sormuþtu da, talebesi ona kýsýk bir
sesle: “Gurbet!” diyebilmiþti... Ýþte; o zaman tatlý bir tebes-
sümle “Topraðýn altýnda gurbet yoktur!” cevabýný vermiþti.

Bu sözüyle; gerçek sevenlerin orada buluþacaðý müjde-
sini de vermiþ oluyordu.
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Koþmaktan çatlayarak meçhul bir durakta, isimsiz bir
künye olarak düþmemize beþ kala, topraðýn altýný bizlere sev-
dirdiðin için teþekkürler, tüm sevenlerin beyaz atlý ýþýk süvari-
si... Ve teþekkürler güzel gözlü Nesibe’leri doðuran Türki-
ye’m...
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POZÝTÝF DÜÞÜNEMEME SIKINTISI

23 yaþýnda, üniversite son sýnýftayým. Hayatta; her za-
man, her iþte, hep kötü ihtimaller aklýma geliyor. Bu da
beni çok tedirgin ediyor. Hiçbir zaman üniversiteye gi-
remeyeceðimi düþünürdüm. Girdim. Þimdi de beni me-
zuniyete 6 ay kala, iþ bulamayacaðým korkusu sardý.
Makul ölçülerde 2 kýza evlenme teklifinde bulundum,
reddedildim. Þimdi de evlenemeyeceðim endiþesi taþý-
yorum. (A.D., Malatya)

Sevgili A.D., 
Anladýðým kadarýyla pozitif düþünemiyor, pozitif olamýyor

ve pozitif yaþayamýyorsunuz. Ancak görüldüðü kadarýyla yaþ
23-24’e gelmiþ, ilk-orta-lise ve üniversite bitmiþ bile. Bu güne
kadar, bazý hedef ya da hayallerin gerçekleþmemesi onun
ilânihaye olamayacaðý anlamýna gelmez. “Bir kýzý yüz kiþi is-
ter, biri alýr.” derler. Bazý bayanlar öyle hemen, “Benimle ev-
lenir misin?” teklifine, “Olur ama þu an müsait deðilim. 45 da-
kika sonra evlenelim.” diyemezler ve bu, gayet normaldir. Mi-
sal abartýlý olabilir. Bir de olaya þöyle bakalým: Meselâ; bir iþ
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olmayacak gibi görünüyor. Ýster pozitif ister negatif düþünün,
olmayacak. Eðer pozitif düþünürseniz, sadece zararýnýz o iþin
olmamasýdýr. Negatif düþünürseniz, hem o iþ olmamýþtýr, hem
de beden ve ruh saðlýðýnýza zarar vermiþ olursunuz.

Bunu, hayatýnýzýn her karesine uygulayabilirsiniz. Ailecek
Akdeniz’e tatile giderken arabanýz, Toroslar’ýn zirvesinde bir
yerde arýza yaptý, diyelim. Oturup sýzlanmak yerine; burun di-
reklerinizi sýzlatan kekik kokularý arasýndan, hiç de alýþýk ol-
madýðýnýz bol oksijenli havayý önce bir içinize çekin. Mevcut,
mütevâzi tesislerden birinde konaklayýn. Misafirperver insan-
lar etrafýnýzý çevirecek, aracýnýza gerekli mekanik yardýmý ya-
pacaklardýr. Sonra çoluk çocuk hep beraber, neredeyse dün-
yanýn sadece bu bölgesinde bulunan salep orkidelerini
görün. Akþam, tüm yýldýzlarý en parlak haliyle seyredin. 5-6
saat uykunun, 12 saat klimalý deniz kenarý uykusundan daha
dinlendirici olduðunu hayretle hissedip, sabah horoz sesle-
riyle uyanýn. Kahvaltý menüsünde çiçek balý, sade yað, kýzar-
mýþ köy ekmeði, keçi peyniri ve sýzma zeytinyaðlý kekikli çö-
kelek vardýr...

Ýnanýn; televizyonu bile açmak istemeyeceksiniz. Ayrýlýr-
ken etraftaki yörük çadýrlarýndan el sallayan ve sizden gaze-
te isteyen çocuklarla, topladýklarý dut ve inciri ördükleri sepet-
lerde satan kýzlarýmýza da selam verin, arkanýzdan, “Hayýrlý
yolculuklar” dileyeceklerdir zira...

Daima sabýr göstermeli, pozitif düþünmeli, “Hayýrlýsý” di-
yebilmeli... “Keþke” yerine: “Bir dahaki sefere inþaallah.” sö-
zünü slogan edinmeliyiz. “Ýyi” günler...
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DEÐÝÞÝM SANCISI

Selam Can abi... Ben, lise son sýnýftayým ve sevdiðim
insanlarý kendime düþman ediyorum. Vaktimin çoðunu,
ney üfleyerek geçiriyorum. Ama bunalýmlardayým. Si-
garaya baþladým. Bu satýrlarý yazarken, inanýn aðlýyo-
rum. Namazlarým eskisi gibi deðil. Çok yalnýzým. Bir
tek dostum bile yok. Bedelini sanýrým çok aðýr ödeyece-
ðim. N’olur yardýmcý olun. Ýnsanlarla iletiþimim gittik-
çe kötüleþiyor ve karanlýða sürükleniyorum... Sonum
hiç iyi deðil. (E.B., Ýstanbul)

E.B. kardeþim... 
Kimsenin sonunun ne olacaðýný Allah’tan baþka bilen

yoktur, olamaz da... Ancak; belli bir süredir bazý þeyler ters
gidiyor, mutsuz oluyorsanýz, ya bir deðiþim yaþýyorsunuz, ya
da bir deðiþim yaþamak durumundasýnýz, demektir... Aslýnda;
hayatýn her aþamasýnda bir deðiþim yaþamak ve bunu yaþar-
ken de zorluklarla karþýlaþmak kaçýnýlmazdýr. Zira; içinde ya-
þadýðýmýz hayatýn temeli, deðiþim ve kendini yenilemek üze-
rine kuruludur.
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Birçok insan, hayatýn hep ayný þekilde sürmesini ister.
Ama, her daim aynýlýðý korumak imkânsýzdýr. Deðiþim olurken
bir süre sular bulanýk akar ve neyin hangi tarafta olduðu bel-
li olmaz. Ne eski, eskisi gibi kalýr; ne de yeni, son haline göre
þekillenir. Ama, her doðum bir sancý gerektirir...

Doðurmamakta inat eden anne adayýna sancý iðnesi ya-
parlar. “Herhalde ben deðiþiyorum.” diyerek de doðrularýnýz-
dan vazgeçmeyin. Unutmayýn, kâinattaki en küçük bir atom-
dan, gökteki yýldýzlara kadar, her þey her an deðiþmektedir...
Ve siz, bu mektubu yazdýðýnýzdan bu yana, takribi 100 milyar
hücrenizden belki 3-5 bin tanesi hariç, tamamen deðiþtiniz.
Hâlâ eski E.B.’nin sorunlarýyla mý yaþýyorsunuz yoksa kuzum?
Deðiþeyim derken, “baþkalaþmayýn” yeter.
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ÇARE EVLENMEK BÝLÝYORUM; 
AMA ÞÝMDÝ EVLENEMEM

24 yaþýnda, özel bir dersanede öðretmenlik yapmakta-
yým. Lise 1’den sonra tanýþtýðým insanlar sayesinde ha-
yatým düzene girdi. Geçen yýla kadar iyiydi. Bir dersa-
nede öðretmenlik yapmaya baþlayýnca, karþý cinse olan
zaafým tekrar ortaya çýktý. Çareyi biliyorum; evlen-
mek... Ancak aileme baktýðým için en az 2 yýl evlene-
mem. Oruç da tutuyorum; ama olmuyor. (A.B.,)

A.B. kardeþim... 
Ýki yýl; geçmek bilmeyen, çok uzun bir süre deðildir. Sa-

nýrým bu mektup yayýnlanýncaya kadar zaten 3-6 ay geçmiþ
olacak. Yavaþ yavaþ söz, niþan derken iki yýl geçer. Bir gün
(Ben sað olursam) oðlun bana mektup yazar ve der ki: “Sevgili
Dr. Can Dede... Babam, size: ‘Ýki yýl geçmez.’ demiþ. Ben as-
kerden geleli iki yýl oluyor... Nasipse evleneceðim... vs. vs...”

Evet, ayrýca oruç insaný dizginler. Ama orucu gerektiði þe-
kilde tutmazsan, dizginlemek yerine; azdýrýr elbet... Nasýl mý?
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1) Oruçluyken 10-12 saat aç kalýnýr. Bu sürenin 7-8 saati-
ni uyku ile geçirilir.

2) Geri kalan sürede (namazlar dahil) akla hep yenecek ye-
mekler ve kötü þeyler getirilir.

3) Oruçlu zamanlarda, sair zamanlarýn üç misli daha faz-
la yenir.

4) Oruçluyum, affedilirim nasýlsa diye, ayýp þeyler daha
bir fütursuzca düþünülür.

5) Fakir-fukara ve açýn halini anlayýp onlara acýnacaðýna
aç mideye, aç arzulara acýyor ve akþama kadar televizyon-
dan yemek tarifleri alýnýr.

Daha çok uzatabilirim, sevgili A.B. Ama, açken ne kadar
çok yemek düþünür, mutfak etrafýnda tavaf ederseniz, mide-
niz o kadar asit salgýlar, aynen oruçluyken de þehvet düþü-
nürseniz salgýlarýnýz o ölçüde olacaktýr. Saygýlar.
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HAYAT, KARLI BÝR FIRTINA GÝBÝ

O zamanlar 9 yaþýndaydým. Bazý þeylerin farkýnda deðil-
dim. Memuriyetten dolayý Yüksekova’da idik. Kýþýn kar
yaðar, üçüncü kattaki evimizin balkonuna gelen kar, yol-
larý da kapatýr, 10-12 gün okula gidemezdik. Okul yolun-
da donarak ölenler olurdu. Çatýþmalarsa ayrý âlem. Gün-
lerce, sadece karanlýk “hol”de yaþardýk. Mutfaða gidile-
ceðinde annem eðilerek gider, yiyecek alýr, gelirdi. Lise
1’de, Bursa’ya tayin olduk. Ancak, bende fobi baþladý.
Evden dýþarý çýkamadým. Üç senelik liseyi, evden çýkma-
dan dýþarýdan 2,5 yýlda verdim. Tedavi oldum, iyileþtim.
Ancak þimdi de temelsizlikten ve dershaneye gidememek-
ten ÖSS’yi üç yýldýr kazanamýyorum. Duanýzý bekliyo-
rum. Sizin iþinizi çok takdir ediyorum. Ben de okuyup tüm
insanlara hizmet etmek ve özellikle 7 kardeþime bakýp
onlarý da okutmak istiyorum. Saygýlarýmla... (Pýnar/ Bursa)

Hafif mora kaçan lila renginde (çok sevdiðim renk) bir zarf
ve mükemmel bir yazý. Adres yok. “Pýnar-Bursa” diyor.
“Keþke olsaydý” dedim içimden. “Umarým içine yazmýþtýr.”
diye mektubu hýzlýca açtým. Nasýl, güzel bir pul yapýþtýrdýy-
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san, zarfýn pulu da alýnýp bir koleksiyonu süslemiþ. Mektu-

bun üfül üfül masumiyet, mahzuniyet, mahcubiyet, mazlumi-

yet, maðduriyet ve mahkûmiyet kokuyor... Açtým; içine þöy-

le bir baktým... Tekrar, zarfýn üstünü okudum. 

Mektubunda, o dehþetli çatýþmalarý, aç kalmalarý, so-

ðuk, kar, tipiyi, eðitim sorunlarýný anlatan; ama o tatlý þekilde

anlatan ifâdeler... En acýlýsýndan çið köfte yiyorsun ve her

yerinden acý fýþkýrýyor; ama gören, seni baklava yiyorsun,

zannediyor. “Kar”lar da kaymak yerine geçiyor sanki... Her

þey bir yana da tüm bu sýkýntýlarý yaþadýðýn Yüksekova’yý, o

denli bir vefayla ve o kadar cici bir özlemle anlatýyorsun ki,

mektubunu, Los Angeles Laguna Beach’te güneþin Pasi-

fik’ten batýþýný seyrederken okusam, “AH ÞÝMDÝ YÜKSEKO-

VA’DA OLMAK VARDI” diyeceðim gelirdi içimden...

Sevgili Pýnar...

Þehit olmak için ille de savaþ meydanýnda ölmek gerek-

mediði gibi, gazi olmak için de illâ ki savaþta yaralanmak ge-

rekmez... Sen; ruhlarýn katýldýðý büyük bir savaþta incinmiþ,

aðýr yara almýþ; ama bu yaralarýn etkisiyle boyutlarý belirsiz

derinlikler kazanmýþ, dünya pýnarlarýndan cennet kevserlerine

terfi etmiþ, soylu bir hanýmefendisin kýzým.

Sen, ÖSS’de optik okuyucular karþýsýnda baþarýsýz gibi

görünen bilirsin; ancak sen okuyarak deðil; yaþayarak zaten

psikoterapist olmuþsun. Sen bu güzel Türkiye’mizin gerçekle-

ri arasýnda bulunan kardeþ kavgalarýný bizzat yaþayýp, kanat-

larýndan yara alan bir meleksin ki; haline bakmayýp, gerideki

7 kardeþini büyütüp, okutup, yüksek yüksek ovalara öðret-

men olarak göndermek isteðiyle yanarken, ben sana daha ne

yazabilirim ki?..
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“Baþarýsýzlýk, baþarýnýn getirdiði mutluluk ve neþeyi anla-
mak için gereklidir. Her þeyde baþarýlý olursanýz, o zaman hiç-
bir þeyde baþarýlý olmuþ gibi hissetmezsiniz” diyor bir yazar.
Senin ÖSS’yi kazanýp üniversiteyi nasýl bir baþarýyla yudum-
ladýðýný görmek isterdim. Heyhat!.. Ben yaptýðý bestelerinin tý-
nýsýný Berzah’a kadar ulaþtýrabilen altýn bir neslin geliyor oldu-
ðunu görüyorum ve gözlerim arkada kalmýyor. Müjdeler ol-
sun...
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ÝLK ÇARE, SON ÇARE

18 yaþýnda lise 3’te okuyan bir kýzým. Hayatýmýn gittik-
çe berbatlaþtýðýný hissediyorum. Önceleri ibadet arzum
vardý. Þimdi, her þey boþ geliyor bana. Halimi kimseye
açamýyorum. Açsam da beni anlayan yok. Kendimi
derslere vereceðime hayaller kuruyorum boþ boþ. Tam;
her þeyi býrakacakken aklýma son çare siz geldiniz...
(S.S. Ankara)

Sevgili kýzým... 
Her zaman ve her yerde ilk çare, son çare ve “en çare”

hep Allah’týr (c.c.). Ben, elimden geldiðince okurlarýma yar-
dýmcý olurum ve çaresizlik diye bir þeyin olmadýðýný anlatma-
ya çalýþýrým elbette. 

Her türlü sorunla baþa çýkmak ve her türlü zorlukla müca-
dele etmek için öncelikle kendine güvenmelisin. 

Kendi hayatýna yapacaðýn tüm müdahaleleri öncelikle
sen, kendin için yapmalý; daha sonra baþkalarýnýn sunacaðý
çareleri gözden geçirmelisin. Ben, insan hayatýnýn yardým
alarak ve yardýmlaþarak sürmesini; ancak birey olarak da
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omuzlanmasý ve mücadele edilmesi gerektiðini savunurum
hep. 

Elbette yapýlacak olan þeylerin el birliði ile, dayanýþmayla
yapýlmasý güzel bir þey. Ancak ilk ve son çare, tek umut, biri-
cik kurtarýcý olma sorumluluðu çok aðýrdýr. Düþün bir kere,
binlerce kiþi Dr. Can’ý “son çare” olarak görüyor. Ve Dr. Can
da bir insan! Onun da süngüsünün düþtüðü anlar olabilir.
Tabîb el-kulûb (kalplerin doktoru) ancak Cenab-ý Hak’týr. Hoþça
kal.
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ASIL ENGELLÝ OLANLAR

SAÐLAMLAR OLMASIN!

5 yaþýndaydým. Bir sabah kalktýðýmda ayaklarýmýn tut-
madýðýný fark ettim. Felç geçirmiþtim, yürüyemiyordum.
Birçok yakýnýmýn daha o günler, “Ölse, bundan daha
iyi.” sözleri hâlâ kulaðýmdadýr. Okul çaðýna geldiðimde,
okula almadýlar. 9 yaþýnda baþladýðým Ankara’daki or-
topedik özürlüler okulunda 8 yýl okudum. Liseyi memle-
ketimde okumak istedim. Devlet okullarý kabul etmedi.
Dýþarýdan bitirdim. Doktorluk hayalime, “elveda” de-
dim. Ailemin durumu nedeniyle çalýþmak istedim, iþe al-
madýlar. Üniversite, bilgisayar vs. gibi özellikler istedi-
ler. Yüksekokul da bitirdim, bilgisayar diplomasý da al-
dým; ama yine de fayda etmedi. Evlilik konusu da
hâkezâ. Hiçbir þekilde iþe yaramaz ve hiçbir þeyde hak-
ký olmayan bir varlýk olarak görülüyorum. Ben insan de-
ðil miyim? Engelli ve özürlü insanlarýn, haysiyetleriyle
yaþama hakký yok mudur? (SEÇÝL-KONYA)

170



Güzel kýzým, Seçil...
Özellikle hanýmlarý, milyonlarca haddini aþmýþ insanýn be-

ðenisine sunup güya “güzel” seçenlere nispet, ben de seni
yýlýn en iyi kalpli, en duygulu kýzý seçiyorum. Senin gibi bir gö-
nül insanýna özel yazý yazmadan geçemezdim.

1- Her þeyden evvel, yazdýðýn uzun mektubu içim darala-
rak okudum. Bunun da bazý sebepleri vardý.

a) Özürlüler konusunda henüz katedilen yolun bir hiç ol-
duðunu farketmem.

b) Kiþi, kurum, dernek ve hatta devletin bu konuda iyi ni-
yetli dahi olsa, yapýlan çalýþmalarýn çoðu zaman oy kaygýsý, bü-
rokratik engel, duygu istismarý ve rant engellerine takýlmasý...

c) Etraftan, okullardan ve þahýslardan aldýðýn genel tepki-
lerin, cahilce, hatta acýmasýzca tahkirler olmasý sebebiyle ru-
hunda oluþan erozyonun boyutlarýnýn incitici olmasý.

d) Bu konuda, Dr. Can’ýn þahsi çaresizliði ve aþýrý teessü-
rü, bu sebepler arasýnda sayýlabilir. 

2- Sana asla acýmadým. Çünkü asýl acýnacak olanlar, sa-
na o gözle bakan insanlar; okul idarecileri, iþ sahipleri, ka-
yýnvalide adaylarý vs. idi. Sen, bunun farkýndaydýn. Mektu-
bundan anladýðým kadarýyla kýskanýlacak, takdir ve gýpta
edilecek olan sen, acýnýlasý bu insanlara acýyordun. Bu, ho-
þuma gitti. 

3- Mektubun bittiðinde yanýmda olsan, çelimsiz ve yürü-
yemeyen ayaklarýna kapanarak dua isterdim senden. Bura-
dan da isteme imkâným var ve istiyorum. 

4- Eðer yürüseydin, belki yürüyerek gittiðin bir yerde ka-
za geçirip, bu dünyadan gidecektin. Belki de O’ndan (c.c.)

uzak olup ahiretini yakacaktýn. Yani, demek istiyorum ki; “ka-
derin senin hakkýndaki takdirine razý ol!”
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5- Hem dünyamýzda mükemmel bir insan olarak var-
sýn. Hem de inancýn, sabrýn, güzel ruhunla ve sana yapýlan
saygýsýzlýklar karþýsýnda gösterdiðin sabýrla, haþirde inþal-
lah dupduru, pýrýl pýrýl kalkacak; beyaz bir gelinlikle neþe
içinde koþacaksýn. Lütfen o dehþetli hesap gününde, sað-
lam ayaklarýnla bizlerin de dizlerine derman ol. Allah’a
emanet ol.
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KENDÝMÝ ÇÝRKÝN BULUYORUM

23 yaþýnda, kendini çok çirkin bulan, öz güveni olmayan,
kimseyle arkadaþlýk edemeyen, dostu bile olmayan bir
gencim. Tek dostum; ortopedik sýkýntýlý olan kuzenim. Sýk
sýk onunla konuþurum. Onu dýþarý çýkarýr, gezdiririm. Bir
ara, bir arkadaþla hayýrlý bir iþ için görüþtük, beni “çir-
kin” bulmuþ olmalý ki devamý gelmedi. Kendime dünyayý
zindan ediyorum. Ne yapayým? (M.G., MERSÝN)

1- Hz. Bilal-i Habeþi’yi bilirsin, siyahî bir Müslüman’dý. Kar-
deþi de öyle... Önceleri çok iþkence gördü; tüm yüzü ve vücu-
du ateþ gibi taþlarla daðlandý. Yüz ve vücudundaki bu izlere,
bir de girdiði sayýsýz savaþlardaki kýlýç, mýzrak darbelerini ek-
le. Yaþý bilmem kaç olmuþ, kardeþini yanýna alarak evlenecek
iki kýzý olan bir adanýn evine giderler. Belki ayakkabýlarý da yok,
ya da yýrtýk... Yanlarýnda ne gül buketi, ne çikolata..

Bilal-i Habeþi: “Ben Bilal, bu da kardeþim. Biz Ýs-
lam’dan önce zelil ve aþaðý bir köleydik. Ýslam’dan sonra
aziz olduk. Kýzlarýnýzý istemeye geldik.” der ve aziz olan bu
þerefli insanlar muradlarýna ererler.
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2- Allah (c.c.) kullarýný “en güzel þekilde” yarattýðýný söylü-
yor. Güzel, çirkin, yakýþýklý, yakýþýksýz diye ayýrmýyor ve Sevgi-
li Efendimiz (s.a.s.): “Allah; sizin dýþ görünüþünüze, takým elbi-
senize, menkul ve gayrimenkullerinize bakmaz. O, sizin kalbi-
nize, içinize, imanýnýza, öz güveninize, niyetinize, sabrýnýza,
sevginize, ruhunuza bakar.” diyor. 

3- Ýstersen bir de, “O, size þah damarýnýzdan daha yakýn-
dýr.” âyetini düþün...

4- Sýra geldi, hadis-i þeriflere...
a) “O (c.c.), hiçbir yere sýðmadý; kulunun kalbine, gönlüne

sýðdý.”
b) “Siz Allah’a bir adým yürürseniz, o size koþar. Eðer si-

zi severse gören gözünüz, yürüyen ayaðýnýz, tutan eliniz
olur...”

Þimdi sevgili M.G:
1- O (c.c.) senin kalbine sýðýyor ve her tik-takta O’nun te-

celliyâtý var.
2- O, (c.c.) sana þah damarýndan daha yakýn.
3- O, (c.c.) senin dýþ görünüþüne deðil; içine bakýyor.
4- Ve sen, ortopedik özürlü bir gence moral, hayat, moti-

vasyon veriyorsun ve inançlýsýn.
Ayaklarýn inþallah hep doðruya gidiyor, ellerin hep güze-

le uzanýyor ve sen oturmuþ: “Yakýþýklý deðilim galiba, ben þim-
di n’apýcam!” diyorsun. 

Bunun bir tek açýklamasý var: Öz güven eksikliði... Ýster-
sen bir uzman desteði talep et. Aynalarýn bir anda optik bir
mutasyon geçirdiðini fark edecek, diriliþ aynasýnda ruhunun
resmini görebileceksin. Yakýþýr sana. Selamlar.
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HAYATIN MÂNÂSI

77 doðumluyum. Birçok alanda yetenek sahibi iken, so-
runum, hiçbir þey yapamamak. Üniversitede okuyorum.
El sanatlarýnda mahirim. Fotoðrafçýlýktan makale yaz-
maya kadar her alanla ilgiliyim. 3 yýldýr evliyim. Hami-
leyim. Ama nedense evde oturuyor ve bol bol yiyorum.
Stresimin çocuðuma da geçeceðinden endiþeliyim. Ken-
dimi iþe yaramaz bir nesne olarak görüyorum. Hayatýn
mânâsý nedir? Çözemiyorum!.. (Þ.O. / Edibe-Üsküdar)

Edepli kýzým Edibe... 
Aslýnda mektubunun sadece son satýrlarýný yazsaydýn, ce-

vabý, bu sayfalara sýðdýrmak çok zor olacaktý. Zira; hayatýn
mânâsý, genel bir sorudur ve hayat, her insan için farklý anlam-
lar taþýr. Mektubunun yeterince açýk olmasý, hayata dair çok
þeyleri zaten yapýyor olman, üniversitede okuyor olman, her
dalda bir parmaðýnýn, her parmakta 10 marifetinin olmasý vs.
benim iþimi kolaylaþtýrdý. Aslýnda “hayatýn sýrrý”ný çözme konu-
sunda epey yol almýþsýn. Görünen o ki; pek çok anne adayý gi-
bi, genellikle hamilelikte ardýna kadar açýlan ‘depresyon kapý-
sý’nýn eþiðindesin.
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Yaþama dair birkaç söz söylemeden önce; deðerli eþinle
birlikte bir uzman desteðine, baþvurmanýn, yararlý olacaðý ka-
naatini taþýmaktayým. Hayatýn tarifini yapmak üzere farklý yön-
temlere baþvursak da, her birey bu sorunun cevabýný, özelde
kendisi için verirken, farklý þeyler hissedecek ve düþünecektir.
Ama Yüce Rabbimiz’in yaratýlýþ gayemizi anlatan þu kelâmýný
genel olarak hiç aklýmýzdan çýkarmamalýyýz: “Ben cinleri ve in-
sanlarý, bana kulluk etsinler diye yarattým.”

Hayatýn “ne olduðu” ve “neden böyle olduðu”na dair, in-
sanlarýn doðru bir þey söylemesi için, illa ki 90 sene yaþama-
larýnýn gerektiðine inananlardan deðilim. Pek tabii ki, senin 30
yýl içinde, yaþamdan öðrendiklerini, kimi insan 100 yýl yaþasa
da öðrenemeyebilir.

Öncelikle; nefes almanýn ve milyonlarca lütuf içinde bu-
lunmanýn; yani yaþamanýn mutluluk için yeterli olduðunu bil-
mek ve bu ihsanlardan dolayý þükretmek gerekiyor. Yaþamýn
deðerini fark etmek için, onu, kaybetme ihtimalinin ortaya çýk-
masýný beklemeden, günümüzü en iyi þekilde deðerlendirmeli
ve idrak etmeliyiz.

“Neciyim, nereden geldim ve nereye gidiyorum?” gibi so-
rularla muhasebemizi yapýp, her fýrsatta, “Hayat nedir?” soru-
sunu kendimize sormalý ve sordukça yaþamýn tüm sýrlarýný tek
tek öðreneceðimizi ve onu daha iyi anlayacaðýmýzý unutma-
malýyýz... 

Sevgili Edibe... Yaklaþýk senin yaþlarýnda, bilge bir kiþi
yaþamýný þöyle ifade ediyor:

Bir tek kalbin, kýrýlmasýný önleyebilirsem, 
Boþuna yaþamýþ sayýlmayacaðým. 
Bir yaþamdan acýyý alabilir,
Veya bir acýyý hafifletebilirsem,
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Ya da bir ardýç kuþunu, 
Yeniden yuvasýna koyabilirsem, 
Boþuna yaþamýþ olmayacaðým.

Bugünlerde bir bayram þekeri kývamýnda olan bu tarife,
sen bir de iman eklersen inan, bu “hayat” tadýndan yenmez.
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ÝRADE PROBLEMÝ

Merhaba Can Bey... 24 yaþýndayým. Sorunum, iradesiz
olmak. Kendime hakim olamýyorum. Günaha dalýyo-
rum, harama bakýyorum. Kendime çok söz verdim;
ama baþarýlý olamýyorum. Sanki içime iþlemiþ. Ne tav-
siye edersiniz? (A.A., Ýradesiz)

Sevgili A.A.,

Yüce Yaratýcý, birçok sýfat ve isimlerinden, okyanustan bir

damla misali kullarýna da vermiþtir. O (c.c.), baðýþlayýcýdýr, biz-

de de mikroskobik ölçülerde vardýr bu. Bunun gibi ondaki

küllî iradeden küçük bir parça olan cüz’î irademizle, biz de

hayatýmýzý nurlara ya da karanlýklara çevirebilir, baþarýlý veya

baþarýsýz olabiliriz. Bir saray düþünün ki, dünyadaki en muh-

teþem sanat eseri olsun... Ýçinde yok yok. Ýçinde en güzel, en

ziynetli, en deðerli, en modern ve en kullanýþlý þeylerden ol-

sun. Elektrik ve ýþýklandýrma tertibatý ise göz kamaþtýrýcý... Ve

elinizde bir kumanda var. Aklýnýzdan ne geçirirseniz geçirin,

“aç” tuþuna bastýðýnýzda, önünüze gelsin. Elektrikler de öy-

le... “On” tuþuna bastýðýnýzda yanýyor, basmazsanýz ya da

“off”a basarsanýz sönüyor. Bunun gibi, size ait ve size veril-
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miþ dünya büyüklüðünde bu sarayýn kumandasý sizin küçük
iradenizdir... “Yok” derseniz, bu verilen nimeti inkâr; saray sa-
hibini suçlamak olur. Ancak mevcut kumandamý kullanamýyo-
rum, derseniz, o zaman da, doðrusu size ve muhteþem sara-
yýnýza yazýk olur...

Harama ilk bakýþta günah yoktur, gözlerinizi “off” edip
kapayýnýz ya da baþka baþka yöne çeviriniz diyen bu sara-
yýn Rehber’i (s.a.s.): “Eðer kumandayý doðru kullanýrsanýz
hem bu sarayda rahat eder, hem de saray sahibinin size ik-
ramý olan çok büyük saraylar kazanýrsýnýz.” diyor... Bunu da
elindeki sarayýn kullanma kýlavuzuyla ya da el kitabýndaki
cümlelerle teyid ediyor.

Evet, ayrýca o kitapta ve onun yardýmcý kitaplarýnda, sa-
ray sahibinin size þah damarýnýzdan yakýn olduðu, bu saray-
lara ve köþklere sýðmadýðý halde kalbinize sýðdýðý, eðer ku-
mandayý iyi kullanýrsanýz, sizin gören gözünüz olacaðý da
yazýlý...

O halde; sevgili A.A... “Yapamayacaðým, edemeyece-
ðim.” yerine, hatta “iradesizim” yerine, “Ýradem var, bugüne
dek varlýðýný bildiðim el kitabýný iyi okumamýþ ve rehberin söz-
lerine iyi kulak vermemiþim... Bundan böyle; kumandamý iyi
kullanarak nefsimin kumandaný olacak, bu muhteþem sarayý,
daha binlercesini elde etmek adýna deðerlendireceðim!” de-
melisin. Aslýnda bu, kolay. Bugüne dek, 24 senedir, her gün
farkýna bile varmadan yüzlerce kere açýp kapadýðýn gözlerini,
bazý kereler farkýnda olarak kapatacaksýn o kadar...

Dememelisin ki; günümüzde bu çok zor. Günaha gir-
mek an meselesi... Evet, öyledir; ama tersi daha büyük bir
gerçektir. Eskiden, bir yürüyüþ esnasýnda birkaç hatun gö-
rür ya da görmezdiniz... Onlar da belki tesettürlü olurdu.
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Ama þimdi, Ankara Kýzýlay’da, Ýzmir Kordon’da ya da Ýstan-
bul’da herhangi bir caddede, birkaç yüz metre yürümek du-
rumunda kalýr da göz kapaklarýnýzý, kalbinizi kumanda ede-
bilirseniz; dikey, ýþýnsal, helezonik bir çýkýþla arþýn eteklerin-
den dökülen mücevherlere ulaþabilir, yýldýzlara kaldýrým taþý
gibi ayaklarýnýzla basabilirsiniz... Ama, zaman zaman kuman-
danýn 5 pilini þarz cihazýna koymayý da unutmayýnýz... 

Baþarýlar.
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KUTLU MAÐARALAR

Biz, bir arada yaþayan ve üniversiteye hazýrlanan 3
genciz. Adana, özellikle yazýn günaha girmek için çok
müsait. Evde, dört duvar arasýnda, ateþ gibi sýcak bir
odada, kendimizi korumaya çalýþýyoruz. Ama karar
verdik. Diþimizi sýkýp gelecek yýl üniversiteli olacaðýz
ve evliliði uzun süre erteliyoruz. Lütfen, bize etkili bir
çözüm yolu tavsiye edin... (AFSDMA - Adana)

Sevgili gençler, 
Keþke Adana’da o cehennemî sýcakta olup, dudaklarýmý

alýnlarýnýza dayayýp tebrik ederken, meleklere fotoðraf karele-
ri verseydim. “Etkili bir çözüm” diyorsunuz; ama bunun tek
çözümünün, irade, iman, sabýr ve iki mukayeseden geçtiðini
biliyorsunuz:

1) Ötedelerde, bazý mekânlar Adana’daki odadan daha
sýcaktýr. (www.cehen.net!!!)

2) O haným kardeþlerimiz; bazýlarýmýzýn kýzý, kýz karde-
þi, bazýlarýmýzýn annesi, halasý, teyzesi. Ayrýca irade, inanç
ve sabrýn ise burada biraz terleyene; ama orada klimalý bir
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eðlenceye denk (pardon denk deðil, biri, 75-15=60 yýl diðeri 60 kat-

rilyon x sonsuz asýr...) olduðunu bilmek.
Kur’an’da, Ashab-ý Kehf köpekleriyle birlikte 300 küsur yýl

yaþadýklarý ortamýn kötülüðünden, dolayý bir maðarada kalýp
cennetle müjdelenmemiþler miydi? Ayrýca her peygamberin
hayatýnda maðara gibi yerlerin önemli izleri yok muydu?  

Ýþte; ben sizin gibi bazý gençlerin böylesine kendilerini
günahlardan uzak tutarak evlerde oturup, klima yerine üfül
üfül cennet esintileriyle mest olmasýný, bu kutlu maðaralarýn
cennetlik ashabýnýn hallerine benzetiyor, þimdi olduðu gibi
gözlerimin rutubetinden yazýmý tamamlayamýyorum. Selamla-
rýmla...
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“KEÞKE” DEMEK YERÝNE, 
“BÝR DAHAKÝ SEFERE” DÝYEBÝLMEK

20 yaþýnda, ÝHL mezunu bir kýzým. Anne ve babamdan
sevgi ve ilgi adýna hiçbir þey görmedim. Üniversite, uzak
da olsa hayalim. Elektrik, diksiyon, bilgisayar kurslarý-
na gittim. Karateye de yazýldým. Babam engelledi. Özel-
likle kültür seviyesi yüksek insanlarýn yanýnda konuþ-
makta ve hareketlerimde sýkýntý çekiyorum. Kiþisel geli-
þim konferanslarý, tarihî yerler, müzeler, resim sergileri
vs. kültür etkinliklerine bayýlýrým. Ama imkâným yok. Ba-
na ailemin sevgisi ve desteði olmadan, nasýl baþarýlý
olabileceðimi yazabilirseniz sevinirim. (Sevda - Adapazarý)

Sevgili Sevda, 
Öncelikle uzun mektubunda yazdýðýn; ama benim nak-

letmediðim: “Bir psikoloða gitmek istedim; ancak büyükle-
rim: ‘Sakýn ha, böyle bir hata yapma, kitap oku iyileþirsin.’
dediler.” cümlesi üzerinde durmak isterim.

Evet; belki psikolog ya da psikiyatrlar büyücü deðildirler
birlikte, ve ellerinde sihirli deðnekleri yok. Bununla nasýl bir
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bademcik ya da beyin tümörü hakkýnda yazýlmýþ tüm kitapla-
rý okusan, hatta sayfalarýný kaynatýp içsen dahi bu hastalýktan
kurtulamazsýn, aynen ruhsal sýkýntýlar da öyledir. Bu tür sýkýn-
týlar da, uzman, psikoterapi ve ilaveten ilaç tedavisi gerektirir. 

1) Öncelikle anne-baba sevgisinin ve ilgisizliðinin sen-
de oluþturduðu öz güven sorunu neticesi sahip olduðun
depresyon bazlý sosyal fobini, doðru bir psikiyatrist ve
doðru bir terapiyle bertaraf etmelisin.

2) Üniversite; hangi þartlarda ve kaç yaþýnda olursan
ol, her zaman hedefin olmalý. Mektubundan anlayabildiðim
kadarýyla; psikolojik danýþmanlýk, sosyoloji, rehberlik, sana
uygun branþlar. Ýlahiyata da gidip, eðitim psikolojisi vb.
konularda yüksek eðitim yapabilirsin.

3) Anne ve babaný, bu saatten sonra sana el bebek-gül
bebek davranma konusunda deðiþtirebileceðini sanmýyo-
rum. Ara sýra sana verdikleri sevgi kýrýntýlarýný sen sulandýra-
rak artýrýp, onlarý öyle kabul etmeli ve davranýþlarýnda onlara
karþý saygý, edep ve yumuþaklýðý elden býrakmamalýsýn. Yapý-
larý ve kültürleri itibarýyla onlar bu kapasitede, kendilerine gö-
re en iyisini vermeye çalýþýyorlar. Seni okutmuþ olmalarý bile
bu konudaki iyi niyetlerini ortaya koyuyor. Bunu aþmalý, buna
takýlmamalýsýn. Tabii ki, önce sosyal fobi aradan çýkmalý.

4) Gittiðin kurslar isabetli. Umarým, yararý olmuþtur. Kiþi-
sel geliþim seminerlerine gidemesen bile tonlarca kitabý var;
onlarý okuyabilirsin. Hiçbir surette, kendi kabuðuna çekilip,
umutlarýný kaybedip mücadeleyi býrakmamalýsýn. Sürekli kar-
þýna çýkan engelleri ve sýnavlarý aþmak için çalýþmalýsýn. Sý-
navlar, baþarýldýðý zaman bir üst sýnýfa geçmek içindir. Baþa-
rýlamadýðýnda bir alt sýnýfa inilmez. Ayný seviyede kalýnýr. Te-
lafisi vardýr her sýnavýn. “Keþke” demek yerine, inþallah bir
dahaki sefere” demelisin, Sevda kýzým. Baþarýlar.
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KARÝYER MÝ, ÇOCUK YAPMAK MI?

Fransa’da doðup büyüdüm. Liseyi bitirdim. Þimdi,
Adapazarý’nda bir “hendeðe” düþmüþ gibiyim. ÖSS’ye
girip Fransýzca filoloji mi okuyayým, yoksa Ýstanbul’da
büyük bir Fransýz firmasýna mý gireyim? Þaþkýn vazi-
yetteyim. Kariyer danýþmanlýðý yapar mýsýnýz? Hem
çocuk hem de kariyer yapabilir miyim? (Ç.K., Hendek)

Deðerli kýzým,
Herkesin bir hayali var. Bu, hayaller sadece çalýþýp pa-

ra kazanmaktan ibaret deðildir. Kimi kitap yazmak, kimi ço-
cuk yapmak ister. Hayallerini, inandýðýn projelere dönüþtür-
melisin.

Bugün pek çok iþsiz insan, üniversite mezunu ve dil bili-
yor. Peki, seni farklý yapan nedir? Kendi içine yönel. Beyninin
ilham dolu kývrýmlarýnda gez, ruhunun mesajlarýný dinle, farký-
ný keþfet ve onlar üzerinde çalýþ.

Baþarýlý insanlarýn önemli sýrrý þudur: Güçlü ve zayýf yön-
lerini bilirler. Zayýf yönlerini geliþtirmeye uðraþýp vakit kaybet-
mezler. Güçlü yönlerini geliþtirmeye çalýþýrlar.
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Öncelikle, bir hedef belirlemelisin. Ve bu hedef için bir yol
haritasý çizmelisin. 6 aylýk, yýllýk, hatta 5 yýllýk... Týpký, bir þirket gi-
bi planlar yapýp bu planlarýn neresinde olduðunu takip etmelisin.

Karamsarlýk, öz güven eksikliði, patron, sistem, kasaba,
köy vs. gibi etkenleri suçlayýp, bunlara takýlýp kalmamalýsýn...
Bunlar, enerji kaybýndan baþka bir iþe yaramaz. Kendi kendi-
mizin freni olmamalý, rehavete kapýlmamalýyýz. Rahatýn baþla-
dýðý yerde, kiþisel geliþim ve üretim durur.

Fransýzca’n mükemmel. Ýngilizce, hatta Almanca’ný da mut-
laka ilerletmelisin. 10 yýl içinde, yaþlý nüfusa sahip Avrupa ülke-
leri, ekonomilerinin ölmemesi için özellikle teknik konularda
genç beyin gücü ithal etmek zorunda kalacaklardýr. Özellikle
otomotiv, bilgisayar, iletiþim, mühendislik, e-business konularýn-
da genç nüfus eksikliði var. Aradýklarý, neden sen olmayasýn?

Monster, jobpilot.de, jobs.com, stepstone.com gibi site-
lerde her gün uluslararasý ilanlar çýkýyor ve buraya bütün ülke-
lerden baþvurular yapýlýyor. Takip etmeli, özgeçmiþini (CV)

göndermelisin.
Bir iþe baþlamasan bile, danýþmanlýk þirketlerine baþvurup

deðerlendirme mülakatý yaptýrmalýsýn. Unutma, herkes gibi,
sen de bir “ürün”sün ve “isim”sin, kendi kariyerinden sorumlu-
sun. Þikâyeti býrakmalý ve sürekli araþtýrmalýsýn. Elinin altýnda
internet ve benzeri iletiþim araçlarý var ve bunlarý kullanmalýsýn.

Hiç kimse sana güvenmezken
Sen kendine güvenebilirsen,
Senin hakkýnda yalan söylerler de
Sen yalanla iþ görmezsen,
Eðer senden nefret ettikleri zaman
Sen nefrete kapýlmazsan,
Eðer hayal eder de
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Hayallerini gerçekleþtirebilirsen,
Eðer düþünebilir de
Düþüncelerini amaç edinebilirsen,
Eðer zafer ve yenilgiyle karþýlaþýp
Bu iki hokkabaza da ayný þekilde davranabilirsen,
Eðer geçen 1 dakikayý
60 saniyede koþup geri getirebilirsen,
Sen bir adam olursun kýzým,
Üstelik yeryüzü ve üzerindekiler de senin olur.
Baþarýlar...
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KURTARICI BEKLÝYORUM

Lisedeyim. Çok açýk sözlüyüm her konuda, ama özel-
likle dinî konularda bu özelliðim ön plana çýkýyor. Ki-
tap okumak ve bunlarý anlatmak suç mu abi? Ayrýca,
çok az çalýþarak iyi notlar alýyorum. Arkadaþlar kýska-
nýyorlar. Ýçimde, hep birisi gelecek ve o kurtarýcý saye-
sinde hayatýmýz deðiþecek inancý var. (M.K. / Elbistan)

Sevgili M.K., 
Önce mektubunun ikinci kýsmýndan baþlamak istiyorum.
a) Her genç kýz, beyaz atlý bir prens bekler.
b) Durumu kötü olan her insan, yolda kalmýþ, gemisi bat-

mýþ, þiþme botla okyanusta yüzen vs., bir kurtarýcý gözler.
c) Her ülke, ilmî, siyasî, askerî veya ekonomik alanlarda

bir lider bekler.
d) Çaresiz her hasta, bir lokman hekim; her aç ve para-

sýz da, bir hýzýrýn yolunu gözler.
e) Dinimizde de; mehdi, mesih inancý ve müjdesi vardýr. 
f) Bize þah damarýmýzdan yakýn olan, hiçbir yere sýðmayýp

sadece kalbimize sýðan, sevdiði vakit, tutan elimiz, yürüyen

188



ayaðýmýz olan sadece ve yalnýz Allah’týr. Gerçek kurtarýcý
O’dur. O’nun saðlam ve kopmaz ipine sarýlan kurtulur. 

g) Allah (c.c.), her asýrda “mürþid” gönderdiði gibi, zaman
zaman da müçtehid ve âlimler göndererek bizi aydýnlatmaya de-
vam eder. Yani; kurtarmaya vesile olanlarý da O (c.c.) gönderir.

h) Önemli olan, bu beklentinin bizi tembelliðe sürükleme-
mesidir. Hatta; karþýlaþtýðýmýz sýkýntýlarda, yükün altýna girip,
yük omuz verip, kurtarýcýyý beklemeden çabalamaktýr. Kim bilir,
belki de o kurtarýcý sensin! Beklemeyi býrak, kurtarmaya bak...

Birinci meseleye gelince...
a) “Ata et, ite ot verilmez.” diye bir söz vardýr. Herkesle;

ihtiyacý olaný, sevdiði bir ambalaj içinde vererek, empati ya-
parak, onun gözündeki güzele endeksli olarak konuþmak ve
görüþmekte yarar var. Yani, karþýdaki insan vejetaryen ise
ona kebap deðil, yoðurtlu ýspanak ikram etmeli.

b) Her zaman doðruyu söylemeliyiz; ama zamanlamasýný
iyi yapmalýyýz. FB’nin þampiyon olup sevinç gösterileri yaptý-
ðý sokakta “En büyük Cim Bom!” diye biz de baðýrýrsak bu
belki doðruyu ifade etmek gibi görülebilir; ama saðlýðýnýz açý-
sýndan sakýncalý olabilir!

c) Gerçek öðreten / öðretmen odur ki; koyunlar gibi, ça-
murlu otlar yese bile kuzularýna, dünyanýn en gýdalý ve temiz
sütünü verir. Sen de öðrendiðin ve elde ettiðin parça pürçük
þeyleri ayýklamadan, yýkamadan, temizlemeden ve karþýdaki-
nin mide-baðýrsak yapýsýna uygun hale getirmeden ikram
edersen hazýmsýzlýk yapar... 

Sevgili M.K., 
Ýnsanlarýn gýpta damarlarýný tahrik ve tahrip etmeden, in-

sanlar içinde ve insanlardan bir insan ol... Unutma ki, gelecek
kurtarýcý da o bir insan olacak... Selamlarýmla...
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TIRNAKLARIMI YÝYORUM

25 yaþýnda bir öðretmenim. Niþanlýyým. Ýlkokul son sý-
nýftan bu yana týrnaklarýmý yiyorum. Özellikle, canýmýn
sýkkýn olduðu günler, ellerim irade dýþý olarak aðzýma
gidiyor. Her çareye baþvurdum. Çok utanýyorum. Acý
duymama raðmen bunu yapýyorum. Önerilerinizi bek-
liyorum. (T.Y. / Ýst.)

Sevgili T.Y., 

Çocukluk döneminde karþýlaþýlan birtakým hadiseler; itil-

me, kakýlma, horlanma, azarlanma, anne-baba kavgasý, za-

man zaman ayrýlýklar, kýyaslanmalar, suçlanmalar, ilgisizlik ya

da çok aþýrý ilgi vb. maalesef, puberte (puberte, çocukluk ve eriþ-

kinlik arasýndaki kiþinin, cinsel olgunluk ve üreme yeteneði kazandýðý dö-

nemdir.) baþlangýcýnda öz güven eksikliði, çeþitli kiþilik prob-

lemleri vs. gibi nevrotik rahatsýzlýklara yol açabiliyor.

Siz bu örnekleri çoðaltabilirsiniz. Bu hadiselerden her-

hangi biri sizin rahatsýzlýðýnýz sebebi olabilir.

Netice itibariyle; siz de bir týrnak yeme baðýmlýsý olmuþsu-

nuz ve olabilecek diðer arazlara nazaran bu, ehven-i þer

sayýlýr. yakalanmýþsýnýz.
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Sanýrým; bir psikolog ya da psikiyatra müracaatýnýz, sonu-
ca gitmeniz açýsýndan daha az vakit kayetmenizi saðlayacak-
týr. Eðer uzman bir hipnotist (hipnoz eden) de bulabilirseniz ke-
sin çözüm için iþinizi saðlamlaþtýrmýþ olursunuz.

Bu konuda isim, adres ihtiyacýnýz olursa lütfen adýnýzý, so-
yadýnýzý ve açýk adresinizi de yazdýðýnýz bir mektup gönderi-
niz. Zira; bu mektubunuz isimsiz, adressiz ve rumuzsuzdu.
Ýçinden yalnýzca ýsýrýlmýþ bir týrnak çýktý(!) Saygý, sevgi ve
esenlikler sayýn hocam...

191

Ç a r e s i z i m ,  N e  Ya p m a l ý y ý m ?



KENDÝMÝ NASIL YETÝÞTÝREBÝLÝRÝM?

Bilgisayar mühendisliði, 1. sýnýfta okuyorum. Problem-
ler karþýsýnda, saðlýklý ve isabetli mantýklý kararlar ala-
bilme yeteneðimi geliþtirmek istiyorum. Kýsacasý; iyi ye-
tiþmek istiyorum. Ne yapmalýyým. Hangi kitaplarý tavsi-
ye edersiniz? (A. Karapunar)

Bir saray düþün sevgili A.K. Dünyada bir eþi daha
olmayan, muhteþem bir saray olsun bu. Bu sarayý, 100 kiþilik
bir grupla ziyarete gitmiþsiniz. Sizi bir rehber karþýlamýþ ve
her birbirinize bu sarayýn planýný, programýný, yaþama biçimi-
ni, âdetini vs. içeren bir katalog vermiþ ve baþlamýþ anlatma-
ya...

Senin þikâyetlerinde, bu dünya sarayýnda yapýlmasý gere-
ken þeylerle ilgili. Önümüzdeki en iyi örnek kutlu insan; Efen-
dimiz (s.a.s.), elimize tutuþturduðu katalog ise Kur’an... Þimdi;
sen diyeceksin ki: “Can Abi, benim psiko-sosyolojik dertlerim
var. Sen doktorsun ve ilaç önerirsin diye, mektup yazdým. Sen
de Ahmet Þahin Hoca gibi bana din kitabý tavsiye ediyor-
sun...” 
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Sevgili A.K., Ýþte yanlýþýmýz burada baþlýyor: O’nu, sade-
ce din adamlarýna, imamlara gelmiþ bir kitap olarak görmek,
O’nu cenazede, mezarlýkta okunan ve ipek kýlýflar içinde du-
vara asýlýp, öpülen, birinci hamurdan yapýlmýþ bir eser olarak
algýlamak! 

Halbuki o; içindeki ilim, sosyoloji, psikoloji, matematik,
edebiyat, fizik, kimya, biyoloji, saðlýk vs. vs. muhtevasýyla tam
bir “hayat bilgisi” kitabýdýr. Onda “insan kitabý” ile “kâinat ki-
tabý” arasýndaki mükemmel uyum anlatýlýr. Öðretmeni Efendi-
miz’dir, okulu dünyadýr. ÖSS’si, ‘Ölümün Sihirli Sevimliliði’dir.
Üniversitesi ise, ‘Sonsuz Mutluluk’tur. Evet, kitap tavsiyesi is-
tiyorsun. Kur’an, Kur’an tefsiri, Kur’an meali ve Kur’an en-
deksli diðer kitaplar. Tabii ki bunlar, bahsettiðin sorunlarýn
çözümü için ve ruhunla, kiþisel geliþiminle ilgili. Okuduðun
gazete, dergi ve diðer kitaplarýn yanýnda olarak...

Evet, bizler kendimizi tanýmak adýna hep aynaya bakar,
saçýmýzý tarar, 90-60-90 ölçülerine ulaþmaya çalýþýr, yüzümü-
zü gerdirir, kravatýmýzý düzeltiriz. Bir de, “diriliþ aynasýnda ru-
humuzun resmini” görebilsek ve onun boyutlarýný sezip, neler
baþarabileceðimizi farketsek, irademizin fotoðrafýný çýkartýp,
öz güvenimize kavuþsak, yani kýsacasý, “kendimizi bilebilsek,
kendi kitabýmýzý okuyabilsek;” korkarým, Dr. Can iþsizlikten ve
parasýzlýktan helak olurdu. Umarým, buna en çok ihtiyacý olan
(ben de,) “kendi kitabý”mý okur, ruhumun damarlarýnda dolaþýr,
þah damarýma yakýn bir yerlerdeki ýþýðý fark edebilirim. Ýyi
okumalar.
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VERÝMSÝZLÝKTEN KURUYORUM!

23 yaþýnda, AÖF, 1. sýnýfta okuyan bir erkeðim. Ýþlerim
verimli gitmiyor. Perþembe Pazarý’nda çalýþýyorum.
Ýngilizce kursuna gidiyorum. açýk öðretimde bir yýl kal-
dým ve þu an çalýþamýyorum. Ýngilizce kursuna hevesle
baþladým. Þimdi ise, kursu býraktým. Sadece, çalýþtýðým
yerde baþarýlara imza attým. Ýstediðim yerde olmasam
da mesafe kat’ettim. Geleceðim, okulum, Ýngiliz’cem,
hobilerim vesaire hepsi verimsizlikten kuruma noktasý-
na geldi. Yardým!! (Beyt Sevim)

Küçükken, babam beni bisikletinin önüne oturtur,
dükkânýna götürürdü. Bir pedal çevirirken, “Lâ ilâhe illallah;”
diðer pedali çevirirken de, “Muhammedürrasûlullah” derdi.
Tahta sandýklara, mallarý bir bir koyarken, kelime-i þehadet
getirir, çekiçle çivileri çakarken de, çaktýðý her çivide, “Al-
lah” derdi. Eve dönünce bakla, bezelye ya da barbunya
ayýklanacaksa baþýna geçer, her bir barbunya açýþýnda bir
Ýhlas okurdu. Sýra zeytin çizme iþine gelince de tüm kardeþ-
ler oturur; her zeytinde bir kelime-i tevhid mýrýldanýrdýk. Gö-
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renler, “Yine zeytin ayini baþlamýþ.” derlerdi. Kutlu bir zikir

halkasý içinde, kilolarca yeþil zeytini nasýl bitirdiðimizi anla-

yamazdýk. Dahasý var. Babam her sabah olgunlaþan zeytin-

lerden 36 tane yer; 33 tanesinin çekirdeðiyle tabaðýna tes-

bih þekli yapar; diðer 3 taneyi de imame olarak þeklin baþý-

na yerleþtirirdi. Ve her daim þöyle derdi: “Müslüman tükürür-

se sel deðirmeni, üfürürse yel deðirmeni döndürmeli.

Müslüman’ýn bir saniyesi dahi boþa gitmemeli,” hayatýnda

hiç, vakit israfý yapmamalý...”

“Peki Can Abi, baban böyleydi de sen ondan ders aldýn

mý?” diye soracak olursan cevabým þu: “Ne gezer...” Ge-

çenlerde ikindi için bir camiye gittim. Avluda üç, eski dos-

tumla karþýlaþýnca muhabbete daldýk... Yan sokakta bir çay

ocaðý. Kahveci çýraðý çaylarý tepeleme doldurmuþ, “Çay fre-

kansýndan yayýn” yapýyor. Paçalar ve kollar sývanmýþ, güya

abdest alacaðýz. Siirtli garson çocuk, (Mevlüt, 14 yaþýnda) sü-

rekli çay getiriyor. Gelsin çaylar; gitsin boþlar... Tam, 16 çay

içmiþiz. Mevlüt bir ara geldi ve “Aðabeyler maðrip ezanýna

az kaldý.” dedi. Kollarýmýzý yýkadýk mý, baþýmýza mesh ettik

mi ve kaç rekat kýldýk hatýrlamýyorum... 

Sevgili Beyt. Ýnanýyorum ki, günlük yaþantýmýz içinde,

pek çok zamanýmýzý boþuna israf ediyoruz. Televizyon sey-

rederken, cep telefonuyla konuþurken, lak lak yapýp çay sa-

atlerini uzatýrken, neredeyse her gün 2-3 saatimiz boþa gi-

diyor. Bu saatleride okul dersi, birinde yabancý dil, diðerin-

de hobi, spor, kitap vs. ile uðraþsak, daha verimli olacaðý-

mýz kanaatindeyim... Bir arkadaþým: “Eðer televizyonda film

izleyeceksem, alt yazýlý Ýngilizce filmleri tercih ediyorum.”
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der dururdu. “Hadi caným!” derdim içimden “Türkçemiz bat-
tý mý?...”

Geçenlerde karþýlaþtýk, “Artýk alt yazýlarý okumuyorum,
sözlerin yüzde 80’ini anlýyorum. O da yetiyor.” dedi. Takdir et-
tim. 

Bir de Beyt’cim... Sanýyorum limitimize göre iþ yapmamýz
gerekiyor. Ayný anda üç karpuz taþýmak zor olabilir. Düþürün-
ce elimizde bir karpuz dahi kalmayabilir. Unutma; HER ÞEY
YAPMAK ÝSTEYEN HÝÇBÝR ÞEY, BÝR ÞEYÝ YAPMAK ÝSTEYEN
HER ÞEYÝ BAÞARABÝLÝR... Baþarýlar sana.
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ÝMDAT ÇIÐLIKLARINI

GÖZ ARDI EDEMEYÝZ

Derginizde çýkan bir yazýda, 24 yaþýnda bir genç arka-
daþýn evlilikle ilgili yazýsýný okudum. Bu sorunlarýn
gençler arasýnda yaygýn olduðunu bilmekle birlikte;
üzülüyor ve þaþýrýyoruz. Günümüzün þartlarýný kavra-
mýþ bir insanýn bu duygularýn aðýna düþecek kadar va-
kit bulmasýna inanamýyoruz. Cevapta da dediðiniz gibi
kendimizi kýsýtlamak deðil aþmalýyýz. Bence fuhuþun
panzehiri zihindir. Bekâr kiþi, bunu zihninde bitirmeli-
dir. Evlilik sadece alternatiftir. (Elif K.)

Deðerli Elif kýzým... 
Ayný yazý ile ilgili, iki kardeþimizden: “Niçin bunu yayýnla-

dýnýz, biz de ayný mesleði yapýyoruz. Ýnsanlara nasýl izah ede-
riz?” gibi teessür ifade eden mektuplar aldým. Sen de, konu-
nun bir baþka boyutuna parmak bastýn.

Her þeyden önce þunu ifade etmek gerekir. Medyada bir
doktorun edebe mugayir bir hareketini konu alan bir haber
nasýl diðer doktorlara ve týp ilmine leke sürmemeli ise, burada
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da, bir kiþinin içindeki zayýf halkayý dile getirip çare aramasý,
diðer meslektaþlarýný etkilememeli.

Bunu bir hata olarak görmektense sebeplerini araþtýrýp,
çareler bulmalýyýz.

1- Her þeyden evvel bu hal, insan fýtratýna ve doðasýna
verilmiþ bir kuvvedir. Týpký yiyip-içme gibi. Bazý insanlarýn ye-
me-içmeye iþtahý olduðu gibi, kimilerinin de karþý cinse aþýrý
bir ilgisi olabilir ve bunlar da ayrý ayrý imtihan konusudur.

2- Asr-ý Saadet’te de bunun örneklerini görüyoruz. Ashab
efendi ve hanýmefendilerimiz, telaþ, panik ve üzüntü içinde
ahiretlerinin helak olduðunu ifade ederek Efendimiz’e (s.a.s.)

gelip bu konuda “þöyle yaptým, böyle ettim, tüh vah” diyerek
çare istemiþlerdir. Ya da bir kadýn, tüm erkekler içinde gelip,
en mahrem konularda sorular sorup, kutlu insaný memnun et-
miþtir. Öyle ki; O (s.a.s.): “Þu Medine kadýnlarý ne mübarektir
ki, dinlerini öðrenmek adýna her türlü konuyu gelip rahatlýkla
ve ýsrarla sorup öðrenmek istiyorlar.” demiþtir.

3- Ayný hislerin daha fazlasýný yaþayýp da: “Aman caným,
bunda ne günah var!” diyerek duyarsýzlaþan gençlerimize
nazaran, bu mektup tebrik edilesidir. Ahiretinin kaygýsýyla, ya-
na yakýla çare arayan birini ben “tenkit” deðil “tebrik” ederim.

4- Bu arkadaþýmýz, gizleyip umudunu yitirseydi, çöplükte-
ki metan gazý gibi. GÜNAH KOKULU bir yalnýzlýkta, infiale se-
bebiyet veren çok daha büyük boyutta bir patlamayla hem
kendini hem bizleri sarsacaktý. Dualarýnýzla...
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HÝÇ KEÇÝM OLMADI, 
BELKÝ DE KAÇTILAR!

Normalde, kendi kendime konuþmalar yaparým. Bazen
bir þahsa kýzar, yüzüne bir þey söyleyemem; ama evde
yalnýzken ya da yolda giderken, ona cevaplar verir, ba-
zen kýzar, baðýrýrým... Yolda çýðlýk attýðým da olmuþtur.
Bu konuþmalarým; herkesle, ailemle, annemle, tüm in-
sanlarla olabiliyor. Daha dün doðmamýþ, belki de hiç
olmayacak çocuðuma uzun bir konuþma yapýyordum
kendi kendime. Keçilerim de yok ki kaçýrayým. Belki,
hep kaçtýklarý için de yoktur. Bilgisayarcýyým. Alakasý
olabilir mi?.. (F.D. Hadýmköy)

Sevgili F.D., 

Keþke her okurum ve tüm insanýmýz senin gibi duyarlý ola-

bilse. Birçok kiþi gerçekten keçilerini; hatta sürüyü kaybeder-

ler; ama sorduðunuzda hiçbir þikâyetleri de yoktur. Bir insa-

nýn kendini ýrgalamasý, sýk sýk sorgulamasý, otokontrolü býrak-

mamasý, zaman zaman pusulasýna göz atýp gidiþatýný kontrol
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etmesi ne güzeldir. Hani, “Acaba buluttan nem kapýp nezle
olmak derecesi mi?” diyeceksin; ama öyle deðil. 

Detaylý ve uzun mektubundan seni tanýdýðým kadarýyla,
güzide bir üniversitemizde, bilgi iþlemde çalýþýyorsun ve he-
pimizde olduðu gibi “iþin delisi” olduðumuz bazý dönemler,
aþýrý yüklenmenin verdiði bunaltýyý, sen de zaman zaman ko-
nuþarak bir ototerapi yaparak yok ediyorsun. Ben, ciddi bir
ruhsal patoloji ya da davranýþ bozukluðu hissetmedim. Aksi-
ne ben de, bir hastama vereceðim telkinleri, çoðu zaman
daha onunla görüþmeden, evde ya da arabamda tiyatral þe-
kilde ve yüksek sesle çalýþýr; ödevimi hazýrlarým. Seninki biraz
daha farklý ve fantastik bir yöntem, o kadar. Bunu biraz daha
ileri götüren; meselâ, baþbakanýn, bir yabancý büyükelçiyle
konuþmasýný ya da þampiyon bir halterciye ödül verirken yap-
týðý konuþmayý, henüz konuþma olmadan yapan, veyahut bir
teknik direktörün maç sonrasý söyleyeceklerini tahmin edip
mýrýldanan, iþi uzatarak ertesi gün hangi spor yazarýnýn bu
sözlere hangi deðiþik yorumlar yapacaðýný bilen ve anlatan,
ruh saðlýðý yerinde, bütün keçileri evinde meleþen arkadaþla-
rým var! Sonuç olarak; “Bazý doðrularý, bazý kiþilerin yüzüne
direkt söylememeli” kaidesini de hatýrlarsak, senin hareketin,
aslýnda doðru ve güzel bir davranýþ. Ancak, bazen de bir sö-
zü yerinde ve zamanýnda, doðru insana söylemekten de çe-
kinmemeli.
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HAYATIMIZI, KAYBETTÝÐÝMÝZ ÞEYLERE

BORÇLU OLABÝLÝRÝZ

23 yaþýndayým. Gelecekle ilgili hayallerim vardý, suya
düþtü. Ýdeallerim adýna üzerime düþen her þeyi yaptýðý-
ma inanýyorum. Ancak; irademle istediðim hedeflere
ulaþamadým. Sürekli yapamadýðým þeyleri hayal edi-
yor, “þöyle yapsaydým keþke” diyorum. Ehliyet sýnavý-
ný dahi veremedim. N’olucak benim halim? (Memo ax)

“It’s gonna be okay”, yani her þey çok güzel olacak, Max
kardeþ. Geçenlerde bir kertenkele ile karþýlaþtým. Kuyruðu
kesilmiþti, ama mutluydu. “Nasýl mutlu olabiliyorsun?” dedim.
Gülümseyerek: “Kaybettiðim þeye, hayatýmý borçluyum” dedi.
Belki ehliyeti alsaydýn, otomobiline binip kaza yapacak ve ha-
yatýndan olacaktýn, bilemiyoruz.

“Keþke” demek yerine, “Bir dahaki sefere inþallah.” de-
meyi denemelisin. Geçmiþte yapamadýðýn þeyleri düþünmek-
tense, gelecekte yapmak istediklerini hayal etmelisin. Ayrýca
hayallerine de yüzme öðretmelisin...
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Sevgili Max., geçmiþe ait tüm rüyalarýný yeniden tabire
koyul ve hepsini hayra yor. Kutlu insanýn tavsiyesinde olduðu
gibi “se”li, “sa”lý (yani “keþke...” diyerek) konuþma. Yani; öyle ol-
saydý þöyle olurdu, böyle yapsaydým bunlar olmazdý gibi...
Hepsini K.K.K.’ya at (Kaderin kapalý kutusu.) Bir gün, tüm eþya ve
hadiselerin en pozitif yorumunu deþifre edeceðine inanýyo-
rum. Baþarýlar...
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“HAYIR” DÝYEBÝLMEK BAZEN

“HAYIR”LIDIR

Ýnsanlarla diyaloðu çok seven bir insaným. Ancak bir
zaafým var: “HAYIR” diyemiyorum. Dolayýsýyla tüm
planlarým altüst oluyor. Bazen “HAYIR” desem de, bu
kez vicdan azabýndan uyuyamýyorum. 8 aylýk evliyim.
Eþimin de programlarý altüst olduðundan tartýþýyoruz.
Çok mu iradesizim acaba? (Nurdoðan - Gelincik)

Sevgili Gelincik, 

Öncelikle bunun bir hastalýk olmadýðýný belirtmeliyim. An-

cak; insanlarýn mizaç ve kiþilikleri, bazý enfüsi (içsel) süreçler-

den yola çýkarak davranýþlarýný etkiler.

Eðer, “hayýr” cevabý veremiyorsan, bu, insanlarla kurdu-

ðun iliþkilerde ve iletiþim biçiminde çocukluðundan bugüne

öðrendiðin þeylerle ilgili olabilir.

Yaþama bakýþ açýn ve insan iliþkilerin, ebeveynlerinin se-

ni nasýl eðittiði ve çevrenin nasýl yönlendirdiði ile alakalýdýr.
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Menfaat dünyasýnda, iþ hayatýnda ya da özel hayatýnda
bu özelliðini keþfedip bundan yararlanmak isteyenler olursa,
arazlar, sýkýntýlar derin boyutlara ulaþabilir.

Kiþisel özellikleri deðiþtirmek zor olsa da, imkânsýz deðil-
dir. Çaba ve sabýr ister. Deðiþmeyi istemeli ve bunun için ça-
lýþmalýsýn. Gerekirse, iletiþim üzerine sunulan eðitimlere katýla-
rak kendini eðitmelisin. Lütfen buna da: ‘HAYIR’ deme, e mi!
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HÝÇBÝR ÞEY SÖYLEMESEN BÝLE

YANINDA OLMAN YETERLÝDÝR

Üniversitede okuyorum. Arkadaþýmýn babasý kanserdi.
Vefat etti diye haber geldi. Arkadaþýn en yakýný benim;
ama tek kelime teselli sözcüðü çýkmýyor aðzýmdan. Do-
nup kaldým. Neler yapabilir ve neler söyleyebilirim?
(Sýddýka Uygur)

Güzel, aziz ve ‘Sýddýka’ evladým, 
Öncelikle; kaybettiðiniz, belki de aslýnda kazandýðýnýz

zat-ý muhterem için Allah’tan rahmet dilerim. Yapabilecek ya
da söyleyebileceklerine gelince;

1) Bir kere ölüme çare yok... Bu, iyice bilinmeli. Bu ger-
çeði sürekli düþünerek kendimizi hazýrlarsak, vefiyatlarda
(ölümlerde) daha metin olabiliriz. Hz. Âdem’den Hz. Süley-
man’a, oradan kâinatýn nuru Peygamberimiz’e kadar herkes
bu dünyadan göçtü. Hz. Ebubekir’in dediði gibi: “Kim
Resûlullah’a inanýyorsa, biline ki o ölmüþtür. Kim Allah’a ina-
nýyorsa, O, Bâkidir, ölümsüzdür.”
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2) Hiçbir þey söylemesen bile, arkadaþýnýn yanýnda ol-
man yeterlidir. Onu yalnýz býrakmamalýsýn.

3) Her nefis, ölümü her an tatmaktadýr. Saniyenin onda
birinde dahi, Allah’ýn HAY ismi tecelli etmete. Her an “Hay” is-
miyle, hayat ve ölüm arasýnda gidip gelmekteyiz zaten. Nefes
almasak ölürüz, aldýðýmýz nefesi vermesek yine ölürüz. Yani;
her nefeste iki kez hayatýmýz tekrar baðýþlanýr. Yiyecek-içe-
cekler de öyle... Anlaþýlýyor ki, bu dünyada alýnacak nefes sa-
yýsý, nasip olan su ve gýdalar bitmiþ. Týpký anne kordonundan
aldýðýmýz rýzkýn bitmesi, dünyaya gelmemiz, nefes almamýz
gibi, þimdi rýzýklanma sýrasý ve yeri cennete gelmiþtir. Yani,
mekân deðiþikliði söz konusu. 

4) Ölüm; yok olma, hiçlik, karanlýk ve zulmet deðil; tam
tersi dünyanýn sýkýntýlarýndan kurtulup renkli, rahat ve huzurlu
ahiret diyarýna bir terhis ve mezuniyet diplomasýdýr.

5) Hayat, nasýl bir nimetse; aslýnda ölüm de öyle bir nimet-
tir. Binlerce bakteri çeþidinden sadece biri ölmese 1 yýl içinde
dünyanýn üstü, o bakterilerle birkaç metre kaplanýr. Düþünse-
ne, ayný evde yaþlarý 326 ile 785 arasý deðiþen dedeler, büyük
büyük anneler, kalp hastasý ve felçli halalar, Çanakkale’de ko-
lunu, bacaðýný kaybetmiþ yaþlýlarýmýz ve sürekli altýnýn temiz-
lenmesi, ilaçlarýnýn verilmesi gereken binlerce akrabalar bu-
lunsa, hayat onlar için de bizim için de ne kadar zorlaþýrdý.

6) Kanserden vefat edenlerin þehit olma ihtimallerini de
düþünürsek bu da ayrý bir teselli konusudur.

7) Peygamberimiz’in (s.a.s.) doðumundan önce babasý vefat
etmiþti. O, (s.a.s.) Kasým ve Ýbrahim gibi çocuklarýný da kendi el-
leriyle topraða verdi. Annesi ise, malum, 6 yaþlarýnda vefat etti.
Yetim kaldý. Yetim ve öksüzlere hep sevgi ve þefkatle yaklaþtý.
Kur’an-ý Kerim’in yetimlere verdiði önemi de anlatabilirsin.
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8) Aðlamasýný engelleme. Babasýnýn; sað olsaydý, kendi-

ni parçalamasýný, üzülmesini deðil güzel iþler yapmasýný iste-

yeceðini anlatmalýsýn.

9) Sen, hiçbir þey yapamadým sanýrsýn; ama onun yanýn-

da olmak, ondan ayrýlmamak ve senin, onun babasý için dua

ederken dudaklarýnýn kýpýr kýpýr oynadýðýný görmesi, öyle bü-

yük bir tesellidir ki, bilemezsin.

10) Sevgili Sýddýka, arkadaþýnýn sýk sýk baþýný okþa. Omu-

zuna, sýrtýna, elinle teselli dokunuþlarý yap. Ona sarýl. Hýçkýrýk-

larý dininceye dek sarýl. Gözyaþlarýný elinle sil. Arada bir 3-5

dakikalýðýna dýþarý çýkar, hava aldýr.

11) Üç günden sonra aðýrlýklý taziye iþlemlerini býrak.

Acýlarýný tazeleyecek konuþmalarýn yapýlmasýný engellemeye

çalýþ. 60-70 günden sonra, ileri derecede “YAS” hali devam

ediyorsa, bir uzmandan profesyonel yardým iste.

12) Bir vefatýn arkasýndan en iyi teselli, dinî telkinler ve

gerçeklerdir. Haþir akidesini anlat; mezarda meleklerin “HO-

ÞAMEDÝ”lerle karþýlamalarýndan, cennet bahçelerinden bah-

set. Rahmetlinin ne kadar iyi bir insan olduðu gerçeðinden

söz et sýk sýk.

13) Önemli bir husus da, “Babama layýk bir evlat olama-

dým. Onu üzdüðüm çok olmuþtur.” duygularýnýn doðru ol-

madýðýný anlatarak, babasýnýn kendisinden hep hoþnut oldu-

ðu telkinlerinin verilmesidir. “Ben orada da þahit olacaðým ki

sen, babaný çok seviyordun, o da seni seviyordu ve baban

için elinden gelen her þeyi, en iyi niyetinle yaptýn, sen hayýrlý

evlatsýn” vs. tarzýnda þeyler söyleyebilirsin.

Cennet yurdunda buluþmak üzere...
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DERTSÝZ BAÞA DERT SARMAK!

19 yaþýndayým. Çevrem ve ailemle aram çok iyi. Allah’a
görevlerimi de yerine getiriyorum. Ara sýra mutsuzlaþý-
yorum. Arkadaþlarým bir erkek arkadaþa ihtiyaç duydu-
ðumu söylüyorlar. Ne yapabilirim? (Hatice-Sakarya)

Sevgili Hatice;
1) Ne yaparsan yap; el âlem böyle dedi, þöyle dedi, diye

yapma. 
2) “Kendim istedim; kendim yaptým. Kimseyi suçlamýyo-

rum. Cezamý da çekiyorum.” diyen adam ne yaptýysa iyi yap-
mýþtýr. Hata dahi iþlesen bundan ibret alýr, kendini düzel-
tebilirsin.

3) Yarýn, öbür gün, “bulacaðýn” kiþiyle dünyevî ve uhrevî
sorunlar yaþasan, arkadaþlarýn bunun vebalini üstlenecekler
mi? 

4) Yaþýn gereði, bu tip duygular içinde olman anlaþýla-
bilir; ama bu iþler, son derece ciddiyet isteyen iþlerdir. Sýrf
ara sýra yalnýzlýk çekiyorum diye, çarþýdan patlamýþ mýsýr
alýr gibi, erkek arkadaþ edinilmez. Evlilik; sevgi, dostluk, ar-
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kadaþlýk, paylaþým, duygusallýk, mantýk gerektiren bir konu-
dur. Malum, nasip-kýsmet iþidir de. Yoksa; hemen her gün,
gazetelerin üçüncü sayfalarýnda gördüðümüz gibi sonu
hüsranla biter. Ýçinde, “ara-sýra” oluþan mutsuzluðu mumla
ararsýn. Lütfen haline þükret, dertsiz baþýna dert açma.
Tüm güzellikler senin olsun. 
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FUKARALIK DA MEVSÝM GÝBÝDÝR, 
GELÝR GEÇER!

Eskiþehir, Anadolu Üniversitesi, Ýngilizce son sýnýfta
okuyorum. 10 çocuklu, Doðulu bir ailenin son çocuðu-
yum. Hem zamaný geldi hem de anneme yardýmcý olur
diye, inancý ve karakteri bana uygun bir bayanla, taka-
cak yüzüðümüz olmaksýzýn niþanlandýk. 2004 yýlý so-
nunda, nasipse evleneceðiz. Ancak nasýl olacak bilemi-
yorum. Zira; birtakým elbisem dahi yok. Babam, tek
oda, tek salon, gecekondu dahi denemeyecek bir yerde
ailemle oturuyor ve babamýn 503 milyon lira geliri var,
100 milyon TL’sini bana gönderiyor. Hamdolsun, bu
kadarýný bulamayanlar da var. Ama ne yapacaðýmý bi-
lemiyorum. Dua istiyorum. (ALÝCAN)

Sevgili Alican, 
Elimden geldiði kadarýyla; duygusallýktan arýndýrarak ký-

salttým mektubunu. Adýnýn sesli harfleri bana, “Allah”ý, “iffet”i
ve “aþk”ý hatýrlattý. Ayrýca “Ali”si Hz. Ali’yi (r.a.), “Can”ý da Dr.
Can’ý çaðrýþtýrdý. Hz. Fatma validemizle evlenirken kesilen ve-
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lime koyununun (orada deðildim ama) çok zor þartlarda, belki de
borç alýnarak tedarik edildiðini, her et yemek nasip olduðun-
da, içimde bir sýzý duyarak hatýrlarým. Hayal aleminde, her as-
rý saadeti ziyaret ettiðimde, Hz. Ali Efendimiz’in kâh kýþýn yaz-
lýk bir gömlekle soðukta dolaþtýðýna, kâh parasýzlýktan kýlýcýný
satýlýða çýkarttýðýna þahit olurum...

Hani “zaman”ýn alimine birkaç hasta ve fakir genç gelip
dua isterler. O da; aslýnda bu hastalýkla ne kadar rahmet için-
de olduklarýný izah edip: “Asýl, ‘saðlýklý’ insanlara dua etmek
geliyor içimden, sizler rahmetle paçayý kurtarmýþsýnýz.” diye-
rek onlarý teselli eder ya... Ýþte ben de neredeyse senin mek-
tubunu okuyunca, asr-ý saadetten bir kývýlcým çaktýðýn için se-
vincimden aðladým, bilesin... 

Evlendiðim zaman eþimin hediye ettiði kiracý olduðum
evin askýsýnda asýlý olan, tek, takým elbisemi göndereyim de-
dim; ama hem sana olmazdý hem de tek olduðu için giymek-
ten “TAK”ý gitmiþ “IM”ý kalmýþtý...

Sevgili Alican... Anlaþýlan ya bu iþi biraz tehir edeceksin,
ya da dünya düðünü yerine ruhlarýn uhrevî izdivacýný yapa-
caksýn.

Giyecek bir þeyi olmadýðý için kilime sarýlýp onu dikenler-
le tutturan Hz. Ebûbekir gibi, inanýyorum ki düðün kýyafetin
göklerde meleklerce dolaþtýrýlacaktýr. Unutma, yokken sabýr,
varken þükür gerekir. Yarýn nimetlere gark olduðunda, bu-
günlerini asla unutmayasýn. Her iki cihanda da saadetler dile-
rim...

ÖÖnneemmllii NNoott::
Niþan yüzükleri almaksýzýn niþanlanan ve evlenmeleri için

býrakýn diðer eþyalarý, bir takým elbise dahi bulamayan sevgi-
li Alican ve eþi için: “Yoksulluk da mevsim gibidir, gelir ge-
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çer.” anlamýnda yazdýðým bu cevabý, deðerli okurlarým doð-
rulama yarýþýna girdiler âdeta ve himmetlerini esirgemediler.
Mektubunda bir harfle dahi böyle bir talepte bulunmayan Ali-
can evladýmýz evlendi, tahsilini tamamlýyor ve bir iþe girdi. Ta-
kým elbiseden mobilyaya, oradan nakit takviyesine kadar in-
þallah, birçok ihtiyaçlarý yavaþ yavaþ da olsa tamamlanýrken,
belli bir düzen içinde yardýmlar devam etmektedir, edecektir.
Birçoklarý isim zikretmemi istememiþ de olsa, dua maksadýy-
la isimleri zikretmek istiyor ve teþekkürler ediyorum efendim:
Vahdettin Bey (Bursa), M. Karaaslan (Konya), Erkan Bey (Ýzmir),
Dr. Ferruh Bey (Denizli), Özlem Dursun (Almanya), Emine Haným
(Etiler), Mukaddes Haným (Ankara) ve Mahmut Kýlýç (Ankara).
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ÝNSANLAR ÇOK BENCÝL

23 yaþýnda, avukatlýk yapan bir bayým. Ýþim gereði, ba-
zý insanlarla birlikte olmam ve çalýþmam gerekiyor. An-
cak bu insanlar, genellikle kendini beðenmiþ, özveriden
uzak, kompleksli kimseler. Ben, sessiz sakin biriyim. Bu
insanlarla ayný mekâný ve mesaiyi paylaþmak zorunda
olmak, beni çok üzüyor. Benim gibi bir-iki kiþi daha
var; fakat onlar bunu dert etmiyorlar. Sorun, aslýnda
bende mi acaba? (Etan, 81)

Sevgili Etan... 
Daima, büyük idealleri olan, olgun insanlarýn etrafýnda

onlarýn halinden, dilinden anlamayan kiþilerce sarýlmýþtýr. Bu,
mevcut imtihanýn büyüklüðünü gösterir. Bu iþ yerinde, sen,
her türlü insan tipiyle birlikte olarak, onlara karþý nasýl bir stra-
teji uygulayacaðýnýn eðitimini de alýyorsun aslýnda...

Eðer beklemesini bilir ve beklemekten yorulmazsan,
Eðer sana güvenmezlerken sen kendine güvenebilirsen, 
Eðer aðzýndan çýkan bazý gerçekleri çarpýtýp, bundan çý-

kar saðlamayý umut edenlere katlanabilirsen, 
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Eðer bu olumsuz kalabalýklar içinde yaþayýp onurunu yi-
tirmezsen,

Etrafýndaki dikenlere raðmen, gonca gül olma vasfýný kay-
betmezsen eðer...

Sen bir ‘adam’ olursun, Etancýðým ve üstelik, yeryüzü ve
üzerindekiler, gelecek dönemlerde senin olur. 

Baþarýlar. Sabýrlar...
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RENKLERÝN DÝLÝ!

Büyük bir þehrin yakýnýndaki bir köyde, 1 yýldýr öðret-
menlik yapýyorum. 10 aydýr, bir hanýmla düzeyli olarak
görüþüyorduk. Sonunda; hayýrlý iþ için talebimiz ailesi-
ne iletildi. Ben biraz fazla “esmer” olduðum için aile-
si: “O çocuk, zenci gibi!” diyerek kýzlarýna karþý çýk-
mýþ. Bir de, benim Cuma namazlarýna gitmem mesele
olmuþ. Çaresiz durumdayým. (Karakedi)

Sevgili köy öðretmenim Karakedi, 
Hem rengin koyu imiþ, hem de Cuma’ya gidiyor; hatta kö-

yün imamý ile arasýra sohbet ediyormuþsun! Oldu olacak, bir
de camiye gidip Bilâl-i Habeþî gibi ezan okusaydýn! 

Burada bir anektod aktaralým: Bir siyahî camide abdest
alýyormuþ. Bir beyaz da gelip hem abdest alýyor hem de ga-
rip garip zenci kardeþi seyrediyormuþ. Zenci dönmüþ ve þöy-
le demiþ: “Ne bakýyorsun öyle! Boyayý mý, yoksa boyacýyý mý
beðenmedin!”

Sayýn hocam, öðretmen bir köyün her þeyidir. Aslýnda;
muhtaç insanlara ilim, kültür, medeniyet, sevgi, kardeþlik,
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hoþgörü ve irfan götürmek yönüyle, bu, bir peygamber mes-
leðidir de... Köylü bayramda, düðünde, sünnette, özel gün
ve gecelerde, cenazelerde hep öðretmeni arar ve ister. Ta-
bii, öðretmen de bunun hakkýný vermelidir. Cami ve okul, kö-
yün iki direðidir. Camide düþmanlýklarý, kini silip kardeþliði
getiren ilahî bir hava vardýr. Okullarda da cehaleti kaldýrýp
yerine medeniyeti getiren ilim rüzgarlarý eser. Öðretmen, ca-
mi cemaatini tanýmayýp köyün kutsal varlýðýna ters düþer;
imam da okulu küfür alameti olarak görürse, o köyde fitne alýr
baþýný gider. Halbuki öðretmen-imam kaynaþmasý; hem köye
huzur getirir, hem de herkesin hasretle arzuladýðý bir þeydir. 

Güzel bir vecizedir: “Kalbin nuru dinî ilimler, aklýn nuru da
fen ilimleridir.” Ancak; ikisinin birleþmesiyle hakikat ortaya çý-
kabilir. Birbirlerinden ayrý düþerlerse, ya taassup ya hile ya da
þüphe ortaya çýkar. Yani, uzun sözün kýsasý; sevgili öðretme-
nim, iyi yapýyorsun ve doðru olaný yapýyorsun! Varsýn imanlý
ve “esmer” diye kýzlarýný vermesinler. Sen tüm bu sýkýntý ve
olumsuzluklara raðmen öðrencilerine, köye ve köylüye en gü-
zel ve doðruyu vermek durumundasýn. 

Lütfen hocam; sen de o kara tenin, bembeyaz diþlerin gi-
bi, hakikatleri söyle bebelere...

Lütfen hocam... Sen, ýþýk saç talebelerine...
Lüften öðretmenim, sen de o Bilâl (r.a.) gibi kollarýnla ku-

cakla köylüyü ve cemaati, kalbindeki sýcaklýk ve ruhundaki
aydýnlýkla... 

Ýþte o zaman... Selamlar...

216

Ç a r e s i z i m ,  N e  Ya p m a l ý y ý m ?



YAÞ 21, ELDE BÝR ÞEY YOK! 

Açýk Öðretimde okuyorum. Üniversiteye gidememenin
acýsý, gün geçtikçe artýyor. Abimle bile konuþmak iste-
miyorum. Herþeyden nefret ediyorum. Býktým ve ümit-
sizim. Özenmekten bir hal oldum. AÖF ne kadar basit-
se, okuyanlarý da gözüme o kadar basit gözüküyor. Yaþ
oldu 21. Sýnav sistemi deðiþecek, ama ne zaman ve na-
sýl? (Yakup1453)

Sevgili Yakup, 
Bu güzel ülkemizde; hatta dünyanýn birçok yerinde, gü-

zel iþler ve hizmetler yapan insanlarýn, üniversite deðil lise
dahi okumamýþ olduðunu ya da en üst mevkilerde bulunup,
kariyer yapmýþ olmanýn asýl hedeflere ulaþmak ülkemize fay-
dalý olmak için yetmediðini, görüyor, duyuyor ve biliyoruz.

Rahmetli Sakýp Sabancý’nýn ortaokul mezunu olduðunu,
geçirdiði zatürree sebebiyle liseyi terk etmek durumunda kal-
dýðýný ve çok üzüldüðünü; ancak mücadeleden hiçbir zaman
yýlmadýðýný hatýrlayalým.

Þu anki baþbakanýmýzýn da ÝHL menþeli olduðunu düþü-
nürsek, asýl önemli olanýn istemek, çalýþmak, azmetmek, sab-
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retmek olduðunu anlayabiliriz. Ayný þekilde; ülkemizin sanat
ve spor gibi branþlarýnda çalýþan, para ve ün kazanan, halkýn
sevdiði kiþilerin de fakülte bitirme oranlarý çok yüksek deðil-
dir. Tekrar edecek olursak, alýnan diploma ya da bitirilen okul
deðil; insanýn gayreti, inancý ve azmi onu bir yerlere getirir. Yi-
ne de depresyonel bir durumdaysak, Oxford da bitirsek ba-
þarýsýz ve mutsuz oluruz.

Baþarýlar Yakup kardeþ. Kendine 1453 rumuzunu almýþ-
sýn. Fatih’in Ýstanbul’u fethettiði yaþtasýn!
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HER ÞEYDEN ÖNCE “CÝDDÝYET”

Yazýlarýnýzý ilgiyle takip ediyorum. Haziran ayýnda
“Çaresiz” rumuzlu okurunuza yazdýðýnýz yazý beni að-
lattý. Benim de bazý sorunlarým var. Bazen söylenenle-
ri yanlýþ anlýyorum. “Hayýrlý iþ”le ilgili süreç için pek
çok soru ve sorunum var.. (S/Yozgat)

Sevgili güzel kýzým S.,
1) Öncelikle, gözlerini yaþlandýran yazým için özür borçlu-

yum. Bazen bir doðru doðrudur; ama onun tersi de yanlýþ de-
ðildir. Yani bazen birden çok doðru olabilir. Hz. Ömer: “Biri
gelse, Efendimiz’e soru sorsa, da biz de öðrensek derdik.
Edebimizden soramazdýk.” diyor. Þimdi dinini öðrenmek için
birinin gelip Efendimiz’e soru sormasý, EDEPSÝZLÝK mi olu-
yor? Hayýr.

2) Bundan iki yýl kadar önce kýymetli âlim bir zâtý bundan
ziyarete gittik. 14 doktor arkadaþtýk. Ben o sýralar kilolu idim.
Ziyaretten hemen önce aðýr yemekler yemiþtik. Soðuk bir gün-
dü. Ve üzerimde kalýn giysiler vardý. Sobanýn yanýna da otu-
runca ben terlemeye baþladým. O zât, bana mendilini uzata-
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rak “Hayânýzdan terliyorsunuz Can Bey” dedi... Gördüðüm en
kibar insandý. Ancak oradaki sair 13 arkadaþým bu sözü, hiç-
bir þekilde kendilerine söylenmiþ, “HAYASIZLAR sizi... Niye
terlemiyorsunuz ki!” þeklinde algýlamadý...

3) Bir insan kýz olsun erkek olsun, özellikle 15-30 yaþlarý
arasýnda, karþý cinse, fýtratý gereði ilgi duyar... (Ýstisnalar bu ka-

ideyi bozmaz.) Karþý cinse duyulan bu ilgi de normaldir ve yara-
týlýþ gereðidir. Bunu kimse inkâr edemez.

4) ‘Ben Yozgat’ýn bir ilçesindeyim ve 24 saat evden çýk-
mýyorum.’ gibi deseniz bile televizyonda seyrettiðiniz maga-
zin-dizi vs. programlardan; gördüðünüz resimlerden etkilen-
miyorum, diyemezsiniz Bu, ya yalan olur ya da bedenî ve ruh-
sal bir arýzaya iþaret eder. 

5) Eðer, ben yolda yürürken önüme bakarým, bana göste-
rilen ilgiye de kulaðýmý týkarým, televizyonda da öyle program-
larý izlemem diyorsanýz, bu hepimizin yapmaya çalýþtýðý þeydir. 

6) “Çaresiz” rumuzlu okurumuz, bir büyük þehre okula
gönderilmiþ. Hedefinde okumak, diploma ve mesleðini eline
almak, erkekse vatan borcunu tamamlayýp iþe girmek ve ev-
lenmek var. Görüldüðü gibi evlenmek burada son basamak...

7) Evet, nezahet çerçevesinde: “Ben size ilgi duyuyorum.
Sizinle, Okul, iþ, askerlik olayýndan sonra, mutlu bir yuva kur-
mak istiyorum. Eðer lûtfedip kabul ederseniz gerekli meþru
prosedürü takip ederek (Mesela 4 yýl sonra) evlenebiliriz” gibi bir
teklife elbette kimsenin itirazý olamaz...

8) Nezahet çerçevesinde baþlatýlan ve yürütülen iliþkile-
rin dýþýndaki ilgi ve teklifler, baþta genellikle hüsranla sonuç-
lanmaktadýr. 

Mutluluklar... 
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DEPRESYON”DAYIM”; 
“DAYIM” NAMAZ KILMIYOR!

24 yaþýndayým ve üniversitede okuyorum. Ýbadetlerimi
yapýyorum. Ancak, imanýn lezzetini alamýyorum. Da-
yým ve kardeþim namaz kýlmýyorlar. Cehennemi düþün-
dükçe elim ayaðým kesiliyor, dizlerimin baðý çözülüyor.
Yanlýþ bir þey yapacaðým diye ödüm kopuyor. Akraba
ve çevremi hatýrlayýp kalbim feryat ediyor. Ýdeallerim
kalmadý, hedeflerimi yitirdim. Yüzüm gülmez oldu. Dü-
þünceli, sýkýntýlý, üzgün ve karamsar bir halde gezer ol-
dum. Ýçim âdeta “Yüce”nin hikmetine ters düþüyor. Bir
ehl-i keþfin 40 kiþiden ancak birinin imanla kabre
girdiðini keþfetmesini hatýrlýyor ve kalkamýyorum. (Sa-

im S. Ank.)

Deðil 40’ta bir, 40 milyonda bir de olsa, umarým o benim-
dir, derim... Ama herkes kurtulmuþ bir kiþi yanacak, deseler,
acaba o ben miyim? diye endiþelenirim. Önemli olan bu.
Ümit-endiþe ekseninde gidip gelmelere raðmen ruh saðlýðý-
mýza “zede” getirmemek ve annenin yavrusunu sevmesin-
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den daha çok kullarýna merhamet ve sevgisiyle yaklaþan,
Allah’ýn rahmetine sýðýnmaktýr.

Ben, Mesih soluklu dev insanlar gördüm. Ýnsanlardan
birinin bir arkadaþýn eline, diline, beline hakim olamamasý
karþýsýnda, haftalarca beli kýrýk sancýlar içinde yattýðýna ve na-
mazlarýný âdeta sürünerek kýldýðýna þahit oldum...

Ben; mehdi yürekli, âlî bakýþlý, inanç mimarlarý gördüm.
Onlarýn, “Milletimin imanýný selamette görürsem cehennemin
alevleri için de yanmaya razýyým.”  dediklerine þahit oldum. Ve
ben; henüz kundaktayken “yüzüklerin” deðil Kâinatýn Efendi-
si’ni rüyamda gördüm... “Ümmetim, ümmetim” dediðine þahit
oldum. Misalleri 3’ten 3 milyona, 3 milyara deðiþik versiyonlarý
ile artýrabilir ve pýrýltýlarý, benden daha canlý renkleriyle sen de
görebilirsin Saim’ciðim. Ancak bu eþhasýn hiçbirinde sendeki;
“Ýdeallerim kalmadý, hedeflerimi yitirdim, yüzüm gülmez oldu,
düþünceli, sýkýntýlý, karamsar, üzgün gezer oldum. Ýçim yüce
hikmete âdeta ters düþüyor” serzeniþlerine rastlayamayacak-
sýn... “40 kiþiden ancak biri imanla gitti.” keþfine mukabil, “Ýçle-
rinden birinin yüz suyu diðerlerine de gusül aldýrýrdý.” müjdesi-
ni hatýrlatýrým.

Sevgili Saim, yüreðini serin tut. Endiþelerine katýlýyorum,
takdir ediyorum ve saygý duyuyorum. Ancak þu ana dek yaz-
dýklarým A. Þahin Hoca’mýn emanet kalemiyleydi. Kendi kale-
mimi alýyor ve “depresyonel uzmana danýþ,” diyorum. Sana
“deli” deneceði endiþesini de taþýma. Zaten “bayram”dan ye-
ni çýktýk ve zaten “size deli denmedikçe kâmil bir insan deðil-
siniz.” sözü var ortada.

Keþke ben ve hepimiz bu mânâda “iþin delisi” olsak ve
her günümüz bayram o bayram olsa. Alvarlý kutup yýldýzýmýza
da buradan selam çakýyorum. 
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SABIR, SABIR, SABIR

Ben, 42 yaþýnda, iki çocuk annesi iken, Avrupa’da mas-
ter yapan oðlumu amansýz bir hastalýktan dolayý kay-
bettik. Birkaç ay önce de, kýzým intihar teþebbüsünde
bulundu. Periþan olduk. Lütfen bizi aydýnlatýn. (Dertli an-

ne Yeter / Ýst.)

Deðerli Yeter anne... Temelde yalnýzlýk, engellenmiþlik,

ümitsizlik, karamsarlýk, çaresizlik ve kýzgýnlýk hisleriyle örülü;

ölmekten çok, dayanýlmaz nitelikteki duygusal acýya “dur” de-

me amaçlý bir “yardým çaðrýsý” olan intihar giriþimi, kimi kez

kazayla, kimi kez de anlýk bir kararla “tamamlanmýþ” bir inti-

hara dönüþebileceðinden, her zaman için ölüm riskini bünye-

sinde barýndýrýr. Anladýðým kadarýyla týbbî bir yardýmdan çok,

genel bir bilgilenmeye ihtiyacýnýz var. Bu konuda doktora

baþvurmanýzý büyük bir sevinçle karþýlýyor ve aldýðým rahat bir

nefesten sonra, öncelikle oðlunuza rahmet ve akabindeki acý-

lar için de, sizlere sabýr diliyorum. Dolayýsýyla cevabým ne ilmî

bir disiplin içinde, ne de taziye ve geçmiþ olsun sohbeti kýva-

mýnda olacak. Belki bu konuda, konu komþudan duyduðunuz

eksik bilgileri tamamlama keyfiyetinde olacak.
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1) Birçok intihar giriþimi, intihar sýnýrýna ulaþmadan önce,

sýklýkla iþaret vermesine raðmen yaygýn inanýþlarýn bunlarý de-

ðerlendirmedeki yetersizliði, ne yazýk ki etkin müdahale þan-

sýný da azaltmaktadýr.

2) Kendilerini öldürecekleri tehdidinde bulunanlarýn bunu

asla yapmayacaklarý ya da öncesinde böyle bir giriþimi olan-

larýn bu eylemi “tekrarlamayacaklarý.” söz konusu yaygýn an-

layýþlarýn baþýnda gelir.

3) Daha önce ölmeyi denemiþ bir kimsenin, ayný noktaya

tekrar gitme ihtimali, bunu hiç denememiþ birinden daha yük-

sektir. Baþka bir ifadeyle, intihar giriþimi “derine dalmak” gi-

bidir. Ýlk sefer, en zor olanýdýr ve tekrarlamak, daha derine

dalmak riskinin de göstergesidir.

4) Diðer göstergeler arasýnda; iþtah ve uyku alýþkanlýkla-

rýnýn deðiþimi, baþ ve karýn aðrýlarý, âdet düzensizlikleri,

enerji kaybý, madde kullanýlmasý, intihar hakkýnda sýkça ko-

nuþma, bilgi toplama, akademik performansta düþüþ, kendi

hakkýnda olumsuz yorumlarda bulunma, üzüntülü ve ümitsiz

görünüm, günlük faaliyetlerde ilginin azlýðý, derin depresyon-

dan aniden sessizliðe geçiþ, aile ve arkadaþlardan uzaklaþ-

ma, ani kiþilik ve mizaç deðiþimleri, kendini yaralayýcý davra-

nýþlar, risk taþýyan aktivitelere katýlma ve deðerli eþyalarýný

bir bir daðýtma gibi bazý fiziksel, ruhsal, davranýþsal sapma-

larý sayabiliriz...

5) Ýntiharýn sebepleri arasýnda, ilgisizlik, sevgisizlik, bozuk

sosyal iliþkiler, ayrýlýklar, kayýplar, ekonomik sorunlar, ciddî ba-

þarýsýzlýklar, beklentilerin azalmasý ya da kaybolmasýna eþlik

eden psikiyatrik tablolar ve alkol, madde, ilaç baðýmlýlýðý bulu-

nabilir...
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Bu durumda olan kiþiye, terapi yoðun olarak devam et-
meli, ilgi ve sevgi takviyesi yapýlmalý, kiþinin yalnýz kalmasý
önlenmeli ve/veya yalnýzlýk hissinin giderilmesi saðlanmalý.
Kim olursa olsun, intiharý “þaka”cýktan bile telaffuz etse, ko-
lundan tutup en yakýnýmýzdaki bir uzmandan (psikolog ya da

psikiyatrist) yardým talep etmeli. Saðlýklý bedene, saðlýklý ruha
sahip saðlýklý bir insan olmanýz duasýyla... Þifalar diliyorum. 
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DUA ZAMANI

Ýkimiz de 26 yaþýndayýz. Niþanlýmý çok ama çok sever-
ken, onunla cennet eksenli bir aile tasarlarken, niþan-
lým bana, kanser olduðunu ve 50-60 gün ömrü kaldýðý-
ný söyledi... Yýkýldým, dizlerim tutmaz, ben de nefes ala-
maz oldum... Bu yazýyý okuyan herkes dua etsin!.. Oku-
yanlar, okumayanlara haber versin... Kesin bir sonuç
yok... Kadere tam bir teslimiyetle inanýyorum.... Ama
üzüntüm, gücümü aþacak diye korkuyorum. Bize dua
edin... (Adnan Veli..)

Yorum yok. Dua var... 
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FÝZÝK METAFÝZÝK MESELESÝ

Ankara’da, matematik 3. sýnýf talebesiyim. Hayattan
zevk alamýyorum. En yakýn arkadaþlarýma, hatta inanç-
larýný en iyi yaþýyor görünenlere dahi güvenemiyorum.
Bir dedikodu, bir samimiyetsizliktir, gidiyor. Ayrýca ken-
dimi fizikî olarak beðenmiyorum; ama estetiðe de gerek
yok, diyorum. Lakin çevrem, estetik yaptýrmam için bas-
ký uyguluyor. Bu durum beni her alanda etkiliyor. Sýrf
bu yüzden 1. sýnýf finallerine katýlmadým. Görüþtüðüm
hiç kimse (doktor, psikolog, profesör vs.) tatminkâr bir söz
söylemedi. Söyleseler de deðiþmiyor. Çünkü kimseye
güvenmiyorum. (Kübra, 06)

Deðerli kýzým, 

Sorunlarýný iki þýkta toplamak mümkün: Birincisi; fiziðin-

den duyduðun memnuniyetsizlik, ikincisi; insanlara olan gü-

ven eksikliði/yetersizliði. Belki, “gittim” dediðin doktorlar, bir

þekilde senden ücret talep edeceklerinden, kafan karýþmýþ

olabilir. Ama, bu cevapta Dr. Can’ýn herhangi bir menfaati ol-

madýðýna göre, bir de onu dinle istersen. Reçete acý da olsa
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bu Dr. Can’ýn ayný zamanda “dost”or Can olmasýndan kay-
naklanýyor.

1) Belki gerçekten yüzünde ya da fiziðinde bir orantýsýz-
lýk vardýr.

2) Belki dostlarýn senin “metafizik” güzelliðini, “fizik” bo-
yutunda da görmek istiyorlardýr.

3) Belki de seni kýskananlar, bu “estetik” konusunu sýk sýk
gündeme getirerek “ego”larýný tatmin edip, seni huzursuz
ediyorlardýr.

4) Sonuçta; sen de bu kanaatin etkisinde kalmýþ ve final-
lere girmemiþsin.

5) Ve bu durum sende, ciddî bir öz güven zedelenmesi
oluþturmuþ.

Dolayýsýyla,
1) Bu güvensizliðin, muhataplara da intikal etmiþ, nere-

deyse tüm insanlara karþý güvenini yitirmiþsin.
2) Bu þartlarda ciddî bir anksiyete olmuþ ve gider ayak

depresyonel bulgularý yaþar hale gelmiþsin.
3) Bir psikiyatrdan yardým alman gerekirken gitmemiþsin

ya da gitsen de onlara güvenememiþsin.
Sonuç olarak;
- Bu zinciri kýrmalýsýn. Önce bir uzman yardýmý alýp karar-

larýnýn doðru verildiði noktaya gelmelisin. Zira, bugünkü ruh-
sal durumunla vereceðin kararlar saðlýksýz olacaktýr.

- 6 ay ya da 16 ay sonra kendini moral olarak iyi hissetti-
ðinde, düzeltilmesi gereken bir uzvun olup olmadýðýna, “öz
güven ayna”sýna bakarak karar verebilirsin.
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Ölçü ne olmalý?

1- Eðer estetize edilecek uzuv ya da uzuvlar; bir dudak-
damak yarýðý gibi bir durum ise bunun adý estetik ameliyat de-
ðildir. Bu, mutlaka tamir edilmesi gereken patalojik bir durum-
dur. Zira bu durumda, hem nefes alma, hem çiðneme, hem ko-
nuþma, hem de yutma sorunlarý var demektir.

Bu anomalliði ortadan kaldýrýnca, doðal olarak estetik bir
görünüm meydana gelir. Yani hem fonksiyonel, hem fonetik
(konuþma), hem de estetik. Bu ameliyatý yapmak týbben farzdýr.

2- Eðer sizdeki anomallik, size bakan herkesçe dikkatini
çeken bir durumdaysa, insanlar gözlerini ayýrmadan size ba-
kýp bir de sizinle alay ediyorlarsa, (yetmedi) siz de aþýrý rahat-
sýz olup öz güven sorunu yaþayor, bundan dolayý üzüntü
duyuyorsanýz, bu estetik operasyon týbben caizdir.

3- Henüz genç ve güzelseniz, ölçüleriniz, 90-60-90 deðil
de 90-60-91 ise (adýnýz Kübra (büyük manasýna geliyor) olduðundan)

“suðra” (küçük manasýna geliyor) yaptýrmak üzere liposakþýn uy-
gulattýrýyorsanýz bu týbben de mekruhtur. Bunun Türkçe karþý-
lýðý ise, “No caizint”týr! Bu arada “burnum büyük, küçülttüre-
ceðim.” derseniz, sorarlar adama; “Kulaklarýn, gözlerin, aðzýn
büyük iken ve onlara uygun yaratýlan burnunun yerine 3 ya-
þýndaki bebek burnu uygun düþer mi diye... Saðlýklý günler...
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HER GÜNÜNÜZ BAYRAM OLSUN

Teyze kýzýmla evlenmek istiyorum. Kime sorsam, olmaz
diyor... (Bayramoðlu)

Benim, Bayram diye bir arkadaþým vardý. Babasýnýn adý
Ramazan’dý... Daha güzeli, annesinin adý da Arife’ydi. O sýra-
lar Arife Teyze (30 yýl önce) hamileydi. Doðacak çocuða, erkek
olursa Oruç; kýz olursa Sahur ismini koyacaklardý. Bayram’la
ortaokulda konuþurken: “Ben evlenince soyadýmý Bayramoð-
lu olarak deðiþtireceðim ve tüm çocuklarýmý (bayramla ilgili) so-
yadla, isimlerle çaðýracaðým.” (kurban, þevval, zafer, cumhuriyet,

nevruz) derdi. Bir an, “Bayramoðlu” soyadýný görünce, “Acaba
bizim Bayram’ýn oðlu mu?” dedim içimden.

Sevgili Bayramoðlu; ister Arap ister Acem kökenli olsun, is-
ter teyze kýzý ister hala kýzý olsun, ister Cimbomlu ister fanatik Fe-
nerli olsun, ister Alevî ister Sünnî olsun, ister 5 yaþ büyük ister
15 yaþ küçük olsun, ister Müslüman ister Hýristiyan olsun, ister
aslan burcu isterse balýk burcu olsun, evlenebilirsiniz...

Seviyorsanýz, anlaþýyorsanýz, mutlu olacaðýnýza inanýyor-
sanýz, vefâ ve sadâkat duygularýnýn anlamýný çok iyi biliyorsa-
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nýz, onun hiçbir zaman soðuktan üþümeyeceðini garanti ede-
biliyorsan, o senin son nefesinde yanýnda bulunacaðýna söz
veriyorsa, çocuklarýnýz için þimdiden güzel planlarýnýz varsa,
dünyada iken cennet hayatý arzuluyor ve beraberliðinizin
ebede dek süreceðine inanýyor ve kararlýlýðýnýzý sürdürüyor-
sanýz, evlenebilirsiniz.

Hukuksal olarak evliliðinize mani bir durum olmadýðý an-
laþýlýnca evlenebilirsiniz. Dinî anlamda da her ikiniz de keli-
me-i þehadet getirmiþseniz ve inanýyorsanýz evlenebilirsiniz.
Týbben, kan tahlilleriniz uygun çýkýyorsa evlenebilirsiniz... Si-
yasal olarak AB uyum yasalarýna uyuyorsanýz evlenebilirsiniz!
Hatta Hakan Þükür’ün millî takýma alýnýp alýnmamasý konusun-
da ters düþüyorsanýz dahi evlenebilirsiniz! Yeter ki, bu izdi-
vaç, milli bütünlüðümüzü, ailevi deðerlerimizi dünya ve ukba
saadetimizi bozmayacak þekilde olsun. Bunun için; fizik bü-
tünlüðü kadar metafizik (ruh) bütünlüðe de ihtiyaç var, elbet...

Ancak evlilik, psikiyatride stres kaynaðý olarak biliniyor. O,
mayýnlý bir tarla gibidir. Çok fedakârlýk, saygý, sevgi, þefkat an-
layýþ ve nezaket gerektirir. Taþlar oturuncaya kadar bazý olum-
suzluklar yaþanabilir. Yeter ki; (eðer evlenirseniz) “Bize demiþler-
di, mutlu olamazsýnýz diye... Âh aldýk galiba vs.” diye objektif
olmayan bir kanaat ve mazeretin arkasýna sýðýnmayýn. 

Doðrulardan ve doðruluktan ayrýlmadan, birbirinize daha
sýký sarýlýn; akýl, kalp, ruh ve inanç birliði içinde gerçekçi çö-
zümler arayýn.

Sevgili Bayramoðlu, umarým mutlu olursunuz. Geçmiþ ve
gelecek bayramlarýnýz “bayram olsun.” Birbirinizi “deliler” gi-
bi sevin ki, “her gününüz” bayram olsun. Selamlar...
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“HER ÞEY BÝTMELÝ” NE DEMEK?

Can Abi, Konya’dan yazýyorum. Çýkmaz bir sokakta-
yým... Dayýmýn baldýzýna ilgi duyuyorum. Aslýnda bun-
dan çok utanýyorum. Sýkýla sýkýla, zor da olsa açtým
kendisine. O gün akþama kadar, çok olumlu kýsa mesaj-
lar aldým. Ancak, ertesi sabah, “Her þey bitmeli” diye
mesaj göndermiþ. Yýkýldým. Kendimde hata arýyorum.
Bir þey yapmadým ki... Çok çaresizim. Acaba ailesinin
haberi mi oldu? (Zeybek)

Caným Zeybek’im, 
Sen olup biteni çözemediysen, takdir edersin uzaktan

mektupla benim analiz etmem zordur. Ancak;
1) Öyle “kýrmýzý kart”la oyundan atýlýp, takýmýný 10 kiþi bý-

rakan futbolcu psikolojisinden bir çýk evvela.
2) Sonuçta; dayýna ablasýný verdiklerine göre, küçük kýz

kardeþini de seninle evlendirmeleri makul görünüyor aslýn-
da...

3) Ancak; ya dayýndan hoþnut deðiller ya senden ya da
iþin bu yol ve yordamla yapýlmasýný uygun görmemiþ olabilir-
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ler. Haklýlar da. Birbirine (dost akraba) yakýn aileler içinde, de-
dikoduya mahal verecek iliþkiler dostluðu zedeleyebilir. 

4) Bence asýl engel, senin þu anki yaþýn ve sosyal statün.
5) Bu sene ÖSS’yi kazan, üniversitede þöyle bir 3., 4. sý-

nýfa geç. Ýþin, mesleðin, diploman, askerliðin çantaya girsin.
Etrafta birçok kýz ailesi seni kendi takýmlarýna transfer etmek
istesin.

6) Tüm bunlardan sonra, dayýn gelip sana “N’aber baca-
nak?” edebiyatý yapacaktýr. O zaman sen de, mevcut durumu-
na bakarak “son mesajý” deðerlendirirsin diyorum. Mutluluklar.
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ZORLA EVLENDÝRÝLÝYORUM!

Can Baba, 33 yaþýndayým. Neredeyse arkadaþlarým be-
ni evlendirme telaþýna düþmüþler. Bir beyle kýsa bir gö-
rüþme yapmamý istediler. Ailelerin haberi var. Görüþ-
tük, iyi iletiþim kuran biri; ancak iddialý ve küçümseyi-
ci konuþabiliyor. Çok konuþtuðundan mýdýr nedir, dik-
katini toplayamýyor ve farkýnda olmadan gýybet yapý-
yor. Bir de, güya kendini beðendirmek için olsa gerek,
çay ve börek servisine karýþýyor; yardým etmek istiyor;
ama beceremiyor. Ne yapayým? 33 yýl beklememe de-
ðer mi sizce? (P-Samsun)

Ne diyeyim güzel kýzým. Ya sen deðerli bir psikologsun ya

da ailenizde deðerli bir istihbarat elemaný var. Yarým saat için-

de iki kelime konuþmadan çocukcaðýzýn her türlü becerisini (!)

çözmüþsün. Pes yani... Bir kere çok konuþmasý iyi iletiþim

kuran biri olduðunu göstermez. Ýyi iletiþim kuranlarýn sözlerin-

de sevecenlik, kibarlýk ve saygý cümleleri vardýr. Düþünerek ko-

nuþurlar ve gaf yapmazlar. Kendilerinden çok, muhataplarýyla

ilgilenir ve çok konuþarak dikkat çekme ihtiyaçlarý yoktur. Bu
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kiþiler iddiacý ise, güç sarhoþu olabilirler, dikkat! Caka satabi-
lirler ve baþkalarýný utandýrmak gibi bir hýrsa sahip olabilirler.
Hele, bir de dediðin tarzda küçümseme tavrý varsa, o takdirde
durum daha da vahim. Kendilerini yüceltmek için muhatabý
þiddetle eleþtirebilirler. Çok konuþmasý, sosyal açýdan bir
uyumsuzluk belirtisi olabilir, dedikoducu ise dizginlenmesi zor-
dur. Her iþe karýþýyorsa ileride seninle ilgili her þeyi bütün ayrýn-
týlarýyla bilmek isteyecek, demektir.

Sevgili kýzým. Can Baba’nýn gönlü, senin gibi cici kýzlarýn
üzülmesine razý olmaz. Hele biraz sabret, deðerli hizmetleri-
ne devam et. Hayýrlýsý çýkarsa ne âlâ...
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EMELLERÝ OLANIN ELEMLERÝ DE OLUR

Anadolu bozkýrlarýndan, Ýzmir’e fakülteye geldim. Sizin
ifadelerinizle; burada kanatlarý olmayan insan suretin-
de bir melekle, Osman adlý bir arkadaþla tanýþtým. Beni
alýp geceleri, lamba yanmadýðý halde hep ýþýk olan bir
eve götürdü. Sandým ki, öldüm ve cennete geldim. Her
þey mükemmel gittiðine göre, sýrada Allah’a âþýk olmak
kalmýþtý. Yine sizin tabirinizle “göklerin dostluðunu ya-
kalamak” yani... Heyhat... Saadeti bir insanda (bayanda)

bulduðumu sanarak takýldým. Daha doðrusu takýlýp düþ-
tüðümü, beni terk ettikten sonra fark ettim. Kalkmaya
çalýþýyorum, olmuyor. Periþaným. Hem Allah aþkýna ula-
þamadým, hem de beþerî aþkýmý kaybettim. Dibe vurdum.
Lütfen bir þeyler yazýn. Emel’lerime kavuþayým. Yoksa
hayat benim için zindan... (Barcan-K.Yaka)

Sevgili Barcan, 
Mektubunu okurken çok etkilendim. O yüzden, cevabým

da daðýnýk olacak maalesef...
1) Adýnýn sesli harfleri, bana Allah’ý ve aþký hatýrlattý. An-

cak Allah’a âþýk olunur, olmaya karar verilmez týpký ihlaslý ol-
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maya karar verilmeyeceði gibi. Sanýrým, kapasite biraz zor-
landýðý için, Vedûd (c.c.), öncelikle mecazî bir aþký basamak
yapmaný dilemiþ.

2) Sanýrým gittiðin ev, elektrik mühendisi ve ýþýk uzmaný E.
Bey’in eviydi.

Ayrýca göklere merdiven dayamak, göklerin kapýsýný çalmak
ve aralamak, göklerin dostluðunu yakalamak tabirleri benim de-
ðil, o evin ev sahibinin yakýn akrabasýna aittir. Minnettarým.

3) Bazen sýfýrý tüketmek, dibe vurmak hayýrlara vesile ola-
bilir. Ýnsan, sarhoþluðundan ayýlýr. Yapayalnýz dibe vuruldu-
ðunda ve etrafýna bakýldýðýnda kendisini hiç yalnýz býrakma-
yan, “o dehþetli günün sahibini” görür.

4) Artýk sýfýrý tüketmiþtir. Gideceði daha derin bir nokta
yoktur. Hatasýný anlayan kiþi “tövbe” ayaklarýyla dibe hýzlýca
vurarak sýçrar ve “urvetü’l-vuska” ile önce sahile çýkar, sonra
da Everest’i hedefler ve bulutlara dokunur.

5) Hiçbir þey için geç deðildir Barcan’ým. Düþtüðün için
aðlamak yerine, neden düþtüðünü düþün. Hiçbir zaman, de-
rin olan kuyu deðil; kýsa olan iptir. Ve yapýlmaya deðer hiçbir
þey kolay deðildir.

6) Düþtüðün zaman deðil, kalkmaya çalýþmadýðýn zaman
düþersin. Düþ, doðrul; düþ, kalk; ama Allah’tan baþka hiçbir
kimse ve hiçbir þeyin karþýsýnda eðilme...

7) Azmine sarýl, iradenle her þeyin üstesinden gelebilece-
ðine inan ve unutma, emelleri çok olanýn elemleri de çok olur.
Eðer özüne döner, ruhunun büyüleyici fýsýltýlarýna koþarsan,
E. kýzýmýz da, gürültü ve telaþýn ortasýnda barýþýn, sevginin ve
inancýn ne olduðunu hatýrlayacak, sende tecelli eden ilahî
esintilere koþacaktýr.
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HASTA ANNE, FEDAKÂR BABA

Selam Can Abi. 24 yaþýnda bir genç kýzým. Hasta bir
annem ve fedakâr bir babam var. Ailemizin içindeki
sevgi çok büyük, elhamdülillah. Sýkýntýmýz ise para-
sýzlýk. Allah’a dua ediyoruz, sabretmeye çalýþýyoruz.
Her þeyi doðru ve rýza çerçevesinde yapmaya gayret
ediyoruz. Ama, bu sýkýntýyý yýllardýr aþamýyoruz. Kim-
seye muhtaç deðiliz. Olmamak için de babamla sürek-
li çalýþýyoruz. Ama hayat çok zor; parasýz hepten zor.
Peygamber Efendimiz, (s.a.s.) son kuruþuna kadar da-
ðýtabiliyorken, ben hep hesap etmekteyim. Ýþ yerinde
namaza izin vermiyorlar, evde kaza yapýyorum. Ama
nafileye ya da Kur’an’a vakit kalmýyor. Evlenmedim.
Hatta tekliflere, “hayýr” demek alýþkanlýk oldu. Kýsa-
ca; bunlar psikolojimi etkiliyor. Yanlýþ anlamayýn, is-
teðim zengin filan olmak deðil. Misal, akraba ziyare-
ti sevaptýr. Ama gidemiyoruz. Minibüs-otobüs bir pa-
ra. Yürüyerek gitsek, elimiz boþ gitme durumu var.
Eve çaðýrsak ikram gerekiyor. Görücüler için de ayný
þey... Lütfen bana sabrý öðretin, nasihat verin ve dua
edin.
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Birisi gelse bana,
Eteklerinde mücevherler,
Gözlerinde cennet bakýþlar,
Þöyle, þuracýktan, tam kalbimin olduðu yerden
Yayýlan bir nur dalgasý... Ve
Saçlarýndan dökülen ýþýklý yýldýzlar olsa...
Ve ayaklarý çýplak,
Elinde kuru bir çeyrek ekmek,
Libasý belki yamalý,
Dr. Can ona sormalý;
Allah senden hoþnut, sen de ondan memnun olduðun o

dehþetli günde;
“Beni hatýrlar mýsýn?”
Dr. Can...
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YANLIÞ ALARM = PANÝK-ATAK! 

“Nasýlsýnýz?” demek yerine; “Ýyi olmanýzý umuyorum”
diyeyim. 30 yaþýnda, 3 çocuk annesiyim. Geçen yaz ak-
þamý, birden sanki bedenimden ayrýlýyor gibi oldum.
Nefes alamýyordum, kalbim inanýlmaz bir hýzla atýyor,
beynimde uyuþmalar oluyordu... Ýçime “cýz” diye bir
ateþ düþüyor, sonra da karnýma yayýlýyordu. Tek hatýr-
ladýðým; sýk sýk yüksek sesle Kelime-i Tevhid ve Þeha-
det getirmekte olduðumdu. Evet ölüyordum; ama hazýr
deðildim. Onca günahla nereye gidebilirdim? Yapmak
isteyip de yapamadýðým þeyler, baþlayýp da yarým kalan
iþler, girdiðim günahlar... Eyvah, eyvah! Gidecek yerim
mi var? Bu saatten sonra kim anlar beni? Müsekkin ið-
neyi yiyip rahatladýktan sonra, doktor doktor dolaþtým.
Aylar içinde defalarca oldu. Her biri bir ölüm prova-
sýydý; ancak ölüm meleði henüz bu tangoya iþtirak et-
medi. Lütfen bir þeyler yazýn. (Hazin Türkü)

Sevgili genç anne, 
1) “Yaþamýn provasý yoktur” derler. Evet... Ama ölümün

provasý var: panik-atak. Aslýnda nefes alamamýþ olsak da al-
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dýðýmýz nefesi veremesek de ölürüz. Yani; her solukta iki kez
ölümden döneriz. 

2) Gerçekten, içinde ölüm meleðinin olmadýðý bir tablo-
dur panik-atak. Ancak ‘yanlýþ alarm’dýr. Evet, Çapa’dan bir
hocanýn yazýsýnda okuduðum bu deyim çok hoþuma gitmiþti. 

3) Panik-atak yaþayan bir birey, yaþadýklarýyla ilgili olarak
hem kendisi hem de çevresini ikna etmekte güçlük çeker.
Kalp krizi ya da benzeri saðlýk sorunuyla hastanelere taþýnýr;
aslýnda sorunun psikiyatrik kökenli olduðu anlaþýlýnca da or-
taya bir güvensizlik problemi çýkar. Panik-atak yaþayan has-
ta, yalan söylememektedir; yalnýzca vücudu yanlýþ alarm ver-
mekte, kendisi dahil herkesi þaþýrtmaktadýr. 

4) Týpký binalardaki yangýn alarmý gibi, sinir sistemimizde
de bir alarm düzeneði vardýr ve önemli bir durumla karþýlaþtý-
ðýmýzda bu sistem devreye girerek, kalp, damar, kas vb. sis-
temlerde aþýrý adrenalin salgýlamasýna sebep olur. Nasýl ki, bir
binanýn yangýn alarmý yangýn olmadýðý halde çalar ve gerek-
siz yere telaþ yaþanýrsa, beyindeki alarm devreye girince de
vücutta panik-atak oluþur. 

5) Hasta, o sýrada kalp krizi, beyin kanamasý gibi bir has-
talýk yaþadýðýný düþünür, bayýlacaðýný ya da çýldýracaðýný zan-
neder. Bunlarýn hiçbiri doðru deðildir. Panik-atak hiçbir za-
man ölüme ya da çýldýrmaya neden olmaz. 

6) Panik bozukluk; en kolay, en iyi tedavi edilebilen psiki-
yatrik hastalýklardan biridir. Ýlaçlarýný inanç, inat ve sabýrla kul-
lanmalý, doktorunun tavsiye edeceði psiko-sosyal terapileri
de almalýsýn. (Davranýþçý tedavi, grup tedavisi, evlilik ve aile terapisi,

hasta destek gruplarý, psikodinamik psikoterapi ve kombine tedaviler.) 

7) Bu detayý þunun için yazdým. Bazý okurlarým, doktora
ya da eczaneye gidip bir antidepresan alýp, 15 gün kullandýk-
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tan sonra da: “Düzelme olmadý, beynim uyuþtu vs.” gibi se-
beplerle tedaviyi sonlandýrýyor. Ben de üzülüyorum. 

8) Sevgili Hazin Türkü, öleceðini düþündüðün bir anda
aklýna ilk gelen kelime-i þehadet ve “günahlarýn” olduðuna
göre, ahirete oldukça hazýrlýklýsýn demektir. Provalarýnýn saye-
sinde de, gerçek sevgiliye kavuþma aný geldiðinde, vazifeli
meleði de ayný kelimelerle karþýlar ve huzur dolu bir berzah
yolculuðu yaparsýn umarým. 

Unutma ki, oralarda panik-atak, depresyon, agorafobi
ve sosyal fobi yok. Yalnýzca razý ve mutlu olmak var. Bâkî
selamlar. 
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DERT YÜKLÜ KIZ

Can Abi. Benim vücudumda ve yüzümde kýllanma var.
Kimsenin yüzüne bakamýyorum... Epilasyon türü þeyler
için maddî imkâným yok. 4 yýl sonra öðretmen olacaðým.
Her namazýmda dua ediyorum; komplekse girmeyeyim
diye; ancak ben unutsam bile hatýrlatanlar oluyor. Ýn-
sanlar, sürekli yüzüme bakýyorlar gibi geliyor. (Konya.)

Sevgili dert yüklü kýz... 
Yüzündeki 3-5 tüy ne kadar yüktür bilemiyorum; ama

mektubun tüysüzlükten ve kellikten yakýnan onlarca mektup
arasýnda ilgimi çekti. Ýnsanlarýn çoðu, kilolarýný dert edinir, ba-
zýsý da: “O kadar yiyorum, 1 gram alamadým” der. Boyu kýsa
olanlar, 35 cm topuklu ayakkabýlar sipariþ verirken, dünyada
sadece kendilerini sorunlu zannederler. Oysa uzun boyun-
dan þikâyet eden mektuplarýn sayýsý kýsalarý geçiyor...  

Kýsacasý sevgili kýzým, sorununu küçümsemiyorum; ama
öyle kýl yüklü ya da dert yüklü gibi rumuzlarý kullanarak, ken-
dini de, parçalama... Elbette öz güvenini zedeleyen bu tüyleri
almalýsýn. Lazer epilasyona þimdilik gücün yetmiyorsa, yüz
epilasyon bantlarý var. Onlardan kullanabilirsin. Sakýn jilet ve
cýmbýz kullanmayasýn. 
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EVHAM VE VESVESE

Dr. Bey, ben 19 yaþýnda, ibadetlerini aksatmayan bir
okuyucunuzum (Erkek). Ancak abdest alýrken ya da na-
mazda yüzlerce soru ve vesvese geliyor içime... Çok ev-
hamlý ve aþýrý unutkaným. Bir de askerlik öncesi, bir
avukatýn yanýnda çalýþtým. Þimdi askerden sonra, ne ya-
pacaðým ben? Gelecek endiþesi duyuyorum. (Burdurlu)

Sevgili Burdurlu kardeþ...
Asker mektubunu andýran sevimli ve içten yazýlarýna

ben de öyle cevap vermek istiyorum... Isparta ve Antal-
ya’nýn biraz gölgesinde kalmýþ bir þehir olan Burdur’u ve
Burdur’un topraðýný ve insanlarýný çok severim... En büyük,
en kokulu, lezzetli ve sulu ayvayý, orada, göl kenarýnda, bir
dostumun bahçesinde yedim. Çerçin kavununun lezzetini,
iri çekirdekli ve kütür kütür beyaz üzümün tadýný sanýyorum,
herkes bilmez. Antalya’ya tatile giderken gölün yakýnýndaki
gözlemeci hanýmlarýn nefis hamuru ve hiçbir yerde bulama-
yacaðýmýz o leziz yayýk ayraný, unutulmaz. Ama asýl güzel
olan, yarým kilo elma satan o yol satýcýlarýnýn bir kilo da ikra-
mý ve misafirperverliðidir. Yani Burdur’un güzel ahlaklý, se-
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vecen, dürüst insaný... Nasýl olduysa sen evham, vesvese,
takýntý ve kuruntu da diyebileceðimiz “obsesyon” saplantý-
sýndasýn. Hatta eyleme geçmiþ haliyle “obsessif compul-
sif”... Bence bir psikiyatriste görün ve bu sorundan kurtul
Burdur’lum... Sonra da daðlarýnýzda bolca bulunan sahlep
çiçeði, mor orkidelere Dr. Can’dan, candan bir selam söy-
le... Hoþça kal. 
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KARARSIZLIK KARARTIYOR

Biriyle evlenecektik. Niþanlýydýk. Çok seviyorduk bir-
birimizi. Ama artýk bitti. Kararsýz kaldým. Hiçbir þey
yapamýyorum. Rahatsýzlýklarým da var. (SON-GÜL)

Sevgili kýzým, 
Ýlaç almana sevindim. Umarým, bu bir anti-depresandýr ve

psikiyatr vermiþtir. Onu uzun süre kullanmalý ve kontrollerine git-
melisin. Depresyonun olduðu kesin, o yüzden tedavi tamamlan-
madan þu safhada ne ayrýlmak, ne boþanmak, ne evlenmek, ne
iþten ayrýlmak vs. doðru olur. Verdiðin kararlardan dolayý piþ-
man olma ihtimalin var. Bence, doktora yalnýz git. Sonuç olum-
suzsa jimnastikten ya da geçirdiðin aðýr bir iltihaptan kaynak-
landýðýný söyle. Yeni bir hayata, yeni bir sayfa aç. Allah’a da töv-
be et. O affeder. Ýyileþip kendine gelince doðru bir insanla ev-
len. Bu durumunu söylemende mahzur yok. Önemli olan senin
kalbin. Eski niþanlýnla evlenmek zorunda deðilsin. Þu an onun
nazarýnda çok deðerli olduðunu sanmam. Seni mutlu edebilir
mi? Onu da sanmam. Ama karar senin. Yine de kararýný iyileþ-
tikten sonra vermelisin. Ýyi ve mutlu günler sevgili kýzým... 
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ÝÇÝNÝZ GÜZEL OLSUN

Hayatla ilgili ikilemler içindeyim. Neye, nasýl inanaca-
ðýmý bilemiyorum. Kararsýz kaldým. Resmi bir kurum-
dan burs alýyorum, dindar olduðumu bilirlerse bursu-
mu keserler diye korkuyorum. (Ýbrahim)

Sevgili Ýbrahim... 
Sanýyorum, Allah seni çok sevdiði için çeþitli vesilelerle

yardýmýna koþuyor ve bu arada seni imtihan ediyor... Þöyle
düþün. Dinle ilgisi olmayan bir öðretmen, iyi niyetli olarak sa-
na el uzatmýþ. Bakalým, sana iyilik etti diye, sen kendini ve
inançlarýný satýp onun gibi mi olacaksýn?.. Eðer sen onun gi-
bi olmasan, o öðretmen sana yardým etmeyi býrakacak mýy-
dý? Bence hayýr. Onun niyeti, sana iyilik etmekti ve etti. Sen
ister ýþýkta kal, ister karanlýkta. Sonra güzel insanlar arasýnda
kaldýn. Oradakiler sana, akla, mantýða ve inancýna aykýrý bir
þey telkin ettiler mi? Hayýr... Yeter ki sen vatana, millete, dine
yararlý bir insan ol. Þimdi de seni baþarýlý bulmuþ bir resmi
kurumumuz, sana burs baðlamýþ. Ne büyük þeref. O resmi
kurumumuzun: “Sana iki kuruþ burs veriyoruz. Sen de Allah’a
inanmayý býrak!” diyeceðini mi düþünüyorsun? Hayýr... Ama
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biliyorsun dini istismar eden ve kutsal kitabýmýzýn münafýk
dediði birtakým insanlar yüzünden, bazý kurumlarýmýz haklý
olarak dikkatli davranýyor. Bu sebeple; lütfen sen de umuma
açýk yerlerde böyle bir sýfatla anýlmamak için dikkatli ol. Ýn-
sanlar dedikodu için fýrsat arýyorlar. Ýnancýn varsa ibadetini
yap. Ama bunu yalnýzca O (c.c.) görsün. O her þeyi gören, bi-
lendir... Unutma “dinsiz”in yardýmýný da, aydýnlýk yüzlü insan-
larýn þefkatini de, o resmi kurumun bursunu da sana gönde-
ren, her þeyin hazinesi elinde olan Allah’týr (c.c.). O’na karþý
nankörlük, hayatýmýzýn hatasý olur. 

Baþarýlar güzel Ýbrahim... 
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