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15 yıldır kişisel gelişim uzmanı
olarak eğitim veren İkbal Kaya:
Bizler yaşadığımız hayata razı
olduğumuz sürece yaşam
durağan, sıkıcı, mutsuz, kısaca
can sıkıcı geçmeye devam
edecektir. Oysa seçimler her an
tekrar yapılabilir
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Ensest var
konuşan yok
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ekip gitmek istiyorsunuz ama
bir türlü o kararı veremiyor
musunuz? 20 yıldır yaptığınız
işin aslında gerçekten yapmak
istediğiniz şey olmadığını mı
düşünüyorsunuz? Kısaca hayatınızda
yeni, beyaz bir sayfa mı açmak
istiyorsunuz. O zaman sizi doğru
adresle tanıştırmalıyım. İkbal Kaya, 15
yıldır kişisel gelişim uzmanı olarak
eğitim veriyor. Hatırı sayılır bir
kariyeri var. Reiki, NLP, EFT,
nefes terapisi, yaşam koçluğu,
meditasyon, kuantum, melek
koçluğu eğitimleri nedeniyle iş
dünyasının da aranılan isimleri
arasında. Birçok insan razı
olduğu hayatı yaşarken İkbak
Kaya, gerçekten istediğiniz
hayatı yaşamının yollarını
anlattı. Mutluluğa giden
yolun aslında affetmekten
geçtiğini söyleyen Kaya,
“Affetmeden bir adım
bile yol alamayız” dedi.
Mutluluğa giden yolu biz
sorduk, İkbal Kaya
anlattı. Tabi önce
kendisinin mutluluğu
yakalayıp
yakalamayadığını
sorduk.
Sizde kendinizi
sonradan bulanlardan
olduğunuz için ilk
olarak İkbal Kaya
kimdi? diye sormak
gerekiyor.
Birçok insan gibi
hayatın anlamını,
yaşamın amacını
arayan ve ararken de
içine değil de dışına
bakan biriydi.
Mutluluğu hep dış
koşulların iyileşmesine
bağlayan, bir kurtarıcı gelsin
de onu bulunduğu şartlardan
kurtarsın ve o çok istediğini
eline versin diye bekleyen bir
kişiydi.
Kurtarıcı gelmeyince?
O çok beklediğiniz kurtarıcı
her ne ise, ona nasıl bir anlam
yüklediyseniz (iş, aşk, ev, çocuk,
para, sağlık) kendiliğinden gelmeyince ve oturduğunuz yerden mızmızlanmanın, dırdırlanmanın da bir
işe yaramadığını görünce ayağa kalkma vaktinizin geldiğinin farkına varıyorsunuz. İşte o zaman çözüm üretme-

ye, ‘Ben ne yapabilirim?’ demeye başlıyorsunuz. Beklemekten vazgeçip
harekete geçiyorsunuz.
Siz ‘beklemeyip’ ne
yaptınız?
Birçok eğitim aldım.
Her eğitim
bir adım daha kendime
yaklaşmama, kendimi bulmama katkı
sağladı.
Kişisel
gelişimle
ulaşmak

istediğiniz
amaç nedir?
Gençler
başta olmak
üzere, tüm
bireylerin şu an
bulundukları
durumda
gerçekten yaşamak
istedikleri hayatı mı,
yoksa razı oldukları
hayatı mı yaşıyorlar
sorusunu kendilerine
sormalarını sağlamak.
Yani razı olunan
hayatı değil, istenilen
hayatı gösteriyorsunuz.
Birçok insan razı
olduğu hayatı yaşar.
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Bizler yaşadığımız hayatı razı
olduğumuz hayattan çıkarıp istediğimiz
hayata doğru yol almadığımız sürece
durağan, sıkıcı, mutsuz, kısaca can
sıkıcı geçmeye devam edecektir. Oysa
seçimler her an tekrar yapılabilir.

TESLİMİYET VE KABUL
Razı olduğumuz hayattan istediğimiz
hayata nasıl geçebiliriz?
İşte düğüm burada, çözmek de bizim
elimizde. İlk adım, durumu saptamak.
Şu an neden şikayetçiysek... Bunu biz
yarattık, o şartları zaman içinde biz
oluşturduk. Belki de ‘Hayır’ diyemedik.
Yani sorumluluğu elimize alacağız.
Başkalarını suçlamaktan vazgeçeceğiz.
Kendimiz de dahil... Şartlara
öfkelenmeyi bırakacağız. Zira, öfke
sorunu daha da büyütür. İlk önce
şikayet ettiğimiz koşullara gelmemizi
sağlayan kişiler varsa onları
affedeceğiz. Affetmeden bir adım bile
yol alamayız.
Ya şartları değiştirmek bizim
elimizde değilse?
O zaman da değiştiremeyeceğimiz bu
durumu kabul edeceğiz. Şartları
değiştiremediğimiz anlarda soruna olan
bakış açımızı değiştirebiliriz. Buna da
‘teslimiyet ve kabul’ diyoruz.
Bu ne işe yarar?
Teslimiyet ve kabul insanı rahatlatır.
Bulunduğunuz duruma göre yeni fırsat
kapılarını açar. Kısacası ilk adımda
durum saptaması yapılır. Gelinen
durumda kişi kendisinin de payı
olduğunu görüp sorumluluğu eline alır.
İkinci adım nedir?
İkinci adım, ne istediğine karar
vermek, inanmak. İstediği her ne ise
ona değer vermek ve sonra da
harekete geçmek.
Ya diğerleri?

Üçüncü adım, kişinin kendisine olan
inancındaki ve harekete geçmesi
konusundaki engelleri fark edip onlar
üzerinde çalışmak. Dördüncü adım,
kişinin kendisine olan inancı, özgüveni
ve harekete geçme konusundaki en
büyük engelin olumsuz bilinçaltı
kayıtlarından ve sahip olduğu
değerlerden oluşabileceğini saptamak.
Beşinci adım ise, istediği hayata
ulaşmasını engelleyen olumsuz inanç
kalıpları üzerinde çalışarak yerine yeni
olumlu inanç kalıpları oluşturmak.
Sonuçta ortaya nasıl bir birey
çıkacak?
Gerçekten ne istediğini bilen, kendi
potansiyelinin farkında olan ve
değişimi için kendine inanan ve istediği
hayatı yaşamaya kendini layık bulan
bir insan. Kendine değer veren,
kendini seven mutlu bir birey.
Mutluluğa nasıl ulaşılır?
Bir kişinin mutsuzluğu diğer bir
kişinin mutluluğunun önündeki en
büyük engeldir. Bunun farkına
vardığımızda, egolarımızdan özgür
kaldığımızda, sağlıklı, mutlu, sevgi
dolu, barış içinde bir arada yaşamaktan
keyif alan bir toplum olacağımıza
inanıyorum.

ÜÇ CÜMLEYİ TEKRARLAYIN
Mutlu, sağlıklı, sevgi ve barış içinde
bir yaşamın reçetesi?
Sabah uyandığınızda ilk günaydını
kendinize söyleyin ve gülümseyin. 3
kez derin nefes alın. Nefesinizi yavaş
yavaş verin. İçinizden bu 3 cümleyi
tekrarlayın;
Bugün harika ve herşeyin yolunda
gittiği bir gün beni bekliyor. Günümü
keyifle, sağlıkla, huzur ve neşe içinde
yaşamayı seçiyorum. Her işimi tam
zamanında ve sakince yapmaya niyet
ediyorum. Gün içerisinde ise ne
düşündüğünüze dikkat edin.
Düşünceleriniz geçmişte ya da
gelecekte ise şu ana taşıyın. Olumlu
şeyler düşünün.
Küçük molalar verin. Molalarınızda
kendinizi iyi hissettiren bir şey yapın.
Yaptığınız herhangi bir şey için
kendinizi taktir edin. Yatmadan önce
hayatınızda şükredecek 3 şey söyleyin.
Dişlerinizi fırçalarken aynaya bakın ve
kendinizi sevdiğinizi hem de her
halinizle sevdiğinizi söyleyin.
- Meraklıları size nasıl ulaşabilirler?
www.ikbalkaya.com.tr, facebook:
ikbalkayasosyal, instagram:
ikbalkayasosyal adreslerimden bana
ulaşmaları mümkün.

ütahya’nın Domaniç
ilçesinde 22 yaşındaki A.
kendisini kalbinden vurarak
intihar etti. İddialara göre A. bir
süre önce Manisa’da ağabeyinin
tecavüzüne uğradı ve bunalıma
girdi. Yazarken bile tüylerim diken
diken... Ama maalesef tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de
böyle bir gerçek var. Ensestin
varlığını kabul edenimiz çok,
konuşanımız pek yok. CNN
Türk’ten Büşra Sunay’ın arşivime
aldığım bir röportajından bölümler
paylaşmak istiyorum. Türkiye
Ensest Atlası’nı çıkaran Türkiye
Kadın Dernekleri Federasyonu
Başkanı Canan Güllü ve
psikiyatrist doktor Aylin Yenel
bakın neler diyor.
- Ensest nedir?
C.G.: Aile içinde yaşanan taciztecavüz olaylarının toplu tanımı.
- Aile içi cinsel istismar
dendiğinde ensest algısı
oluşmuyor mu?
Kesinlikle oluşmuyor. Hatta
basitleştirilmiş haliyle geçiştiriliyor.
Ensest tanımı düşünün, babanın
kız çocuğuna yaptığı bir eylem ya
da çocuklarına yaptığı. Ama anne
ve baba tarafından erkek
çocuklarına yapılanlar da var.
- Neden saklanıyor?
A.Y. Çok rahatsız edici bir konu.
Her platformda yasaklanmış
olduğu için konuşulmayan bir
kavram.
- Dünyada durum nedir?
C.G. Dünya bu konuda kendiyle
yüzleşmiş durumda. Bazı ülkelerde
ceza anlamında serbestlikler var.
Cezalar verilmiyor. Bazı ülkelerde
örneğin İngiltere’nin geçmişine
baktığınızda arıkan elde edilmek
üzere teşvik edilmiş ensest
neredeyse.
- Hangi ülke daha katı bu
noktada cezai yaptırım
olarak?
İngiltere’de bir genişlik var bu
konuda. İsveç’te tamamen serbest.
Finlandiya’da kurallar var.
-Bilinç yerleşir de bir gün
ensest biter mi?
A.Y. Bitmez. Eğitimli bir
toplumla azalabilir.
C.G: Türkiye’de eğer bir kız
babasından çocuk doğuruyorsa bu
benim için kıyamettir. Bazı
avukatlar kızın yaşını büyüterek
davayı ceza almama noktasına
getiriyor. 90’lı yılların başında
İstanbul’da bir mahkemeden
yaşanan konuşmadır şu; Baba
diyor ki: “Hakim bey, bahçenize
diktiğiniz ağacın ilk meyvesini
başkasına verir misiniz?”
A.Y: İncelediğim bin dosyada
öyle hikayeler vardı ki. Babanın
oğluna cinsel istismar uygularken
anne biraz daha dayan ne olacak
ki diyordu.
C.G: Aynı cümleyi anne kızları
için kullanıyordu. Babanın
ihtiyacını gider ne olur bak bize
zarar verecek. Ya da abindir ne
olur evlenene kadar yapmak
zorundasın.
-Neden bunu söylemekten
korkuyorlar?
C.G: Toplum tamamen dışlıyor
ensest mağduruysanız.
-Türkiye’de algı doğuda ve
güneydoğuda daha fazla
enseste rastlandığı yönünde.
Ne dersiniz?
C.G: Yanlış.
- Enseste uğramış kişinin
ruh hali nedir?
A.Y: Çoğunda depresyon,
tükenmişlik ve çaresizlik duygusu
hakim.
-Babanın kızına, abinin
kardeşine ya da annenin
oğluna yaptığı ensestin
sonrasındaki adımda kim var?
Hangi akraba öne çıkıyor?
C.G: Özellikle dedeler. Bazen
taciz boyutunda kalıyor.
Kimilerinde de tecavüz boyutuna
gidiyor.

