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  BİR BAKIP GELMEK TERAPİSİ

“REGRESYON VE
     PROGRESYON”

Dosya:ZAMAN

 Zaman,
 kadran,
    insan

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
Üçüncügöz Bedensel Sağlık, Zihinsel Dinginlik, Ruhsal Farkındalık Dergisi

Deep Time Management

   Öğrenme
tutkusu
 zamanı

     aşar

    Ortaçağ
Karanlığında
 Cadı Avı
 Eyvah! 
 kızım  vejetaryen
  Oldu...
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Beden, zihin ve ruhun daha sağlıklı, uyumlu ve daimi enerji dolu olması için, yüzde 
yüz etkili,  kolay uygulanabilir, sonuç alınan çalışmaları hatırlamak, anında iyileşmeyi, 
rahatlamayı ve bunu mümkün kılan yeni bakış açılarını algılayarak, bedeninizde, zih-
ninizde, ruhunuzda deneyimlemek için!

Faydaları: 

•Bedenin doğal ritmini yeniden kazanarak gençleşmesi
•Birikmiş zihinsel toksinlerden arınmak 
•Bedendeki tüm enerji merkezlerinin dengeli ve huzurlu olması
•Sağlıklı bir yaşam yaratma bilinci
•5 duyunun farkındalığı ve verimli kullanımı 
•3. Göz meditatif ve  duyular üstü algı açılımı
•Hastalıklar ve istem dışı olaylar üzerinde 360 derece bakış açısı kazanmak
•Duyguları yönetmek; zihnin hakimiyeti ve dinginliğini sağlamak
•Enerjiyi farketmek, hissetmek, yönlendirmek
•Ruhsal farkındalık; kendi ve çevremizin aurasını okumak (aura: ışık beden) 
•Pisişik yetenekleri fark etmek ve kullanmak

 

Kullanılan Teknikler: Hipnoz ve regresyon- geçmiş yaşam terapisi, progresyon 
- gelecek yaşam terapisi aile dizimi gibi, enerji ve beden biliminde tüm uygulanabilir 
şifa/enerji tekniklerini kullanarak, doğu ve batı anlayışı arasındaki bütünleşik bilgiler.

‘Farkındalığın 
              İyileştirici Gücü’

Farkındalık Eğitmeni Güler Pınarbaşı
3. Göz Farkındalık Okulu 212 267 12 53 

www.ucuncugoz.org / info@ucuncugoz.org



 Sade’ce birazcık zaman
Hepimizin zaman konusunda söyleyecek bir şeyi kesin vardır. “Zaman akıp geçiyor...”, “Biraz zamana 

bırakalım”, “Zamanımı değerlendirmem gerek”, “Bana biraz zaman ver”, “Zamanımı boşa harcıyor”, “Hiç 
zamanım yok!”, “Zaman herşeyin ilacıdır”, “Hey gidi zaman!”... Ya dolaylı yoldan zaman kokulu söylemler... 
“Çok geç kaldım”, “Bekletilmekten nefret ediyorum”, “Çok meşgulüm”, “Sonsuza dek!”, “Bazen...”, gelecek 
yıllar, dün ve şimdi...

Zaman hayatımızın kendisi. Doğduğumuz günden itibaren zamanımız işliyor ve Dünya, Güneş’in 
etrafında 365 günlük dönüşünü tamamlamasına ‘yaş’ diyoruz. Geçen her bir yılda ‘yaş’lanıyor olsak da 
yaşadığımız gerçekliğe göre bunun adı önce büyümek, sonra olgunlaşmak, en sonunda da yaşlanmak 
oluyor...

Peki yaşadığımız birçok gerçekliğin sadece bizim bulunduğumuz koordinatlarla alakalı olduğunun 
farkında mıyız? Bizim sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu düşündüğümüz zaman sadece bizi bağlayan bir şey. 
36°-42° kuzey paralelleri ve 26°-45° doğu meridyenleri arasında bulunan Türkiye isimli ülkede yaşadığımız 
için yılda dört mevsim yaşıyoruz, bulunduğumuz coğrafi koşullara göre farklı iklimler ve onlara göre farklı 
kültürel özellikler gösterebiliyoruz.

Eğitimle ilgili olarak İspanya’da bulunurken, Ekvatorlu bir gence İngilizce öğretiyordum. Konumuz 
mevsimler ve aylardı. Kendi aklımca, öğretmesi kolay olsun diye ayları mevsimlere bölüp öyle 
anlatıyordum. Zorlandığını görünce önce, nedenini anlamadım ama sonra, bana Ekvator’da sadece yaz 
ve kış mevsimlerinin olduğunu söylediğinde; utandım ve belli etmemeye çalışarak özür diledim. Onu 
kendi gerçekliğime göre yargılamıştım... Haklıydı; dünyada her ülke dört mevsim yaşamıyordu. Ekvator 
çevresinde olan Ekvator, Kolombia ve Kongo gibi İsveç, Norveç, Finlandiya ve Antarktika’da da, sadece iki 
mevsim yaşanıyor. Hatta kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz...

‘Jet lag’ sözünü duymuşsunuzdur, ‘eşzamanlama bozukluğu’. Zamandaki ani bir değişim karşısında 
(gece/gündüz) insandaki 24 saatlik biyolojik dengenin düzeninin geçici olarak bozulmasına verilen ad. 
Özellikle uzun mesafe seyahat edenlerde görülüyor. Yani zaman dilimlerinden hızlı bir şekilde geçince 
beden, hemen uyum sağlayamıyor. Anlaması biraz güç, evet, ben de başıma gelince anlamıştım. 12 saat 
uçak seyahatinden sonra Türkiye ile 8 saat zaman farkının olduğu bir ülkeye gittiğimde, 30 saat uykusuz 
kaldıktan sonra, ancak normale döndüm.

Derdim aslında ne coğrafya anlatmak ne de biyoloji... Ama, gördüğünüz gibi, bir ucundan tutunca; 
diğer taraftan çıkıyorsunuz. Hepsi kendi içinde bir bütün. 3. Göz dergisi olarak paylaşımlarımızda beden, 
zihin ve ruh çerçevesinden bakışı öne çıkarıyoruz ancak bilimin de bu bütünlüğün anlaşılmasındaki 
katkısını da tartışmıyoruz.

Bugün kullandığımız takvimin geldiği yer olan Julyen takviminde, yılın son ayı olan ve o zamanlar 
29-30 gün çeken Şubat, zamanın imparatoru Julius Caesar kendi adını taşıyan Temmuz’a 31 gün verince 
ve sonradan imparator olan Augustus da en sevdiği ay olan Ağustos’a kendi ismini verip onda da 31 gün 
olmasını isteyince, artık 28 – 29 gün çeker olmuş. Biz de zamanında kişisel bir egoya maruz kalan bu 
özel ayda sizler için ‘zaman’ konusunu ele aldık... ‘Zaman’a daha yakından bakacak; onun ilham verdiği 
kitapları, fikirleri ve projeleri tanıyacak ve belki de ‘zaman’ ile ilişkinizi yeniden ele alıp, onunla anlaşma 
imzalayacaksınız... 

Ya da zaman önce ellerinizden düşecek, sonra tahtaboşa... Saatler de izinsiz çalışmaya devam edecek 
hep bir sonraya... “Zaman bir akıştan ibaret” diyeceksiniz belki de, sadece...

Serpil Ata



10  Bir Gün Herkes Biyolojiyi Sevecek

12  Endüstriyel Yogiler

14  İçimizdeki Romalılar

15  Gerçeği Arayan Kalp

16  Kadim Bilgiler ve Kur’an
Bir anlamı da Kelam-ı Kadim olan Kur-an’ı Kerim’de, “biz size bu bilgiyi yeniden hatır-
layasınız diye indirdik” der. Acaba bu kadim bilgilere ulaşma yolunda Kur’an’ı farklı bir 
farkındalık içinde mi okumak gerekiyor?

18  Ayın Erdemi: Sabır

20  Aklımızdaki Zaman

9  Ortaçağ Karanlığında Cadı Avı

İçindekiler

Geçtiğimiz aylarda içinde psikiyatrist bulunmayan tüm psikolojik danışma merkezlerinin kapatıl-
masını isteyen genelge üzerine... 

Her gün güncellenen yeni ve özenli başlıklarla, merakınızı sıcak tutan, soruları-
nıza yanıt verebilen ve size biyolojiyi sevdiren bir sayfa...

Bizim duyduğumuz ve hatırladığımız tarihe göre bundan 2000 sene önce, Ro-
malılar tarafından işgal edilmiş topraklarda kurulu bir inanç sisteminde, düzeni 
değil sevgiyi vurgulayan bir İsa çıkıyor...

Herkes bir gün hayatının belli dönemlerinde içsel yollara ve uygulamalara girer. Me-
kanik uygulamalar, bilgi okumaları, meditasyon-aşkın düşünme, içrek dalışlar yapar.

İçindekiler

Zaman, zihin ve mekan üzerine...

8  Mutfakta ayin var; Govinda İstanbul
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The Birth of Female Spiritual Warrior
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55  Sinemaya Sıkıştırılmış Zaman

56  Devasa Kozmik Saatimiz ZODYAK

62  Bu ayın yazarları

48  Eyvah Kızım Vejetaryen Oldu

49  Sadece Bir Tercih, O Kadar...

45  Öğrenme Tutkusu Zamanı Aşar
Kitapları ve araştırmalarıyla önemli ve tabu sayılan kavramları gündeme taşıyan, gerekse yaşı dolayısıyla canlı 
tarih olarak özgünlüğünü koruyan; kendini Sümoroloji tarihine adeta
adamış bir isim Muazzez İlmiye Çığ üzerine...

52  Katmandu: En Kutsal Tapınaklar

54  Zaman Yaşamdır Yaşam Kalplerdedir

50  Bin Yıllık Sorular, Bin Yıllık Cevaplar

Articles in English 

İçindekiler
Zaman, Kadran, İnsan: Yiğit Kulabaş
Vedalarda Zaman Kavramı
Zaman, Ne İçin? 
İnsanın Saatle İmtihanı: Saat Kuleleri
Zaman Bükücü Mayalar
Yıllar geçse de üstünden; Takvimler zamanı unutur mu? 
Derin Zaman Yönetimi
Bir bakıp gelmek terapisi “Regresyon ve Progresyon”: Güler Pınarbaşı
Zaman Kumbarası: Ayşegül Güzel

Dosya: Zaman
23
27
28 
30
32
34 
36
38
42

Sorular bin yıllık…cevaplar bin yıllık…ama yine de tekrarlanmalı…çünkü biz yeniyiz…

Michael Ende’nin Momo kitabı üzerine...



mantar
  pano
mantar
  pano

Çiğ, Şık ve Leziz…

Beslenmek için harcadığımız; 
zaman, enerji ve paranın büyük 
kısımı yemeği hazırlarken 

tükettiğimizi hepimizi biliyoruz. Pişirmek bir ömür sürer, yemek bir 
dakika! La Veranda’da ise bunun tersini düşünmek mümkün.  Bildiğimiz 
yemek hazırlama tekniklerinin çok uzağında fakat İstanbul’un çok 
yakınında bir restoran var. 

Chicago’dan sonra İzmit’te de bir şube açan La Veranda, sadece bir 
restoran değil, ayrıca bir kafe, organik market, detoks ve “Sağlık Merkezi” 
(wellness center). Organik çiğ mutfak sanatı dersleri ve sağlıklı beslenme 
üzerine yaptığı yeme alışkanlıklarımız üzerine yaptığı çalışmalarla, 
aslında bir sağlıklı beslenme akademisi. Uzman Eğitmen Şef ve La 
Veranda’nın kurucusu Mehmet Ak “Şu anda hayatta “bir” hedefim var. O 
da, insanlarımızın, her gün kötüye giden, her gün artan hastalıklarına bir 
“dur” demek ve her insana sağlıklı yaşamayı öğretmek! Yapacakları şey 
aslında çok kolay! Sadece, “Sağlıklı beslenmek”. Çiğ beslenme benim 
yaşam felsefem! Çiğ beslenme sayesinde kendime gereken önemi 
veriyorum ve hep sağlıklı beslenip, sağlıklı yaşıyorum.” sözleriyle herkesi 
dünyaca ün salmış “çiğ yemek” (raw food) konusunda bilinçlendiriyor ve 
yüreklendiriyor. 

Hayvansal ürüne yer vermeden doğal olarak hazırlanan besleyici, 
kolestrol ve glüten içermeyen, diyabetik dengeyi sağlayan tatlardan 
oluşan yemek paketlerini, iş yerleri ve evlere ulaştıran La Veranda, 
sunduğu bu hizmet ile günlük, haftalık, aylık ve hatta yıllık yemek 
paketleri hazırlıyor. Son derece sağlıklı bu yemekler yiyecek güvenliği 
en üst seviyede tutularak, porsiyonlar halinde, size gönderiyor. Tüm 
Türkiye’ye…

La Veranda’nın Çiğ Yemek Piramidi’ne sadık kalarak hazırladığı 
menüsünde, pişmiş fakat ölmemiş unsuz ekmekler, sadece sebze ve 
kuruyemişten yapılan lavaşlar, sebzeli suşiler ve daha pek çok çiğ, sağlıklı 
ve leziz yemek seçeneğini bulmak mümkün.

Adres: Cedit Mah. Sıra Kavaklar N0:14 İzmit / KOCAELİ  
Tel: 0262 323 77 55  www.laverandaizmit.com

Tohumdan Ağaca

Peygamberler ve ermişler insan bilincini en 
üst seviyeye yükseltmek için var olurlar. Ancak, 
söylenen söz sadece karşıdakinin anlama kapasitesi 
ile sınırlı olarak anlaşılır. Bu nedenle hakikatin dilini 
konuşanları, ancak hakikate ermiş olan kişi anlayıp 
açıklayabilir. 

Tohumdan Ağaca, insan bilincinin zirvelerine 
erişmiş bir bilge olan OSHO’nun, Hz. İsa’nın 
sözlerinden yola çıkarak hakikati dile getirdiği ve o 
sözlere yeniden hayat verdiği konuşmaları. Yaşama 
ve tarihe başka gözlerle bakmanıza ışık tutabilecek 
bir eser. 

İsa’nın sözlerini Hıristiyanlık dininin son derece 
dar bağlamından kopartan OSHO, onları öteki 
bütün dini geleneklerin bilgeliğiyle harmanlıyor ve 
tüm insanlığa armağan ediyor. Tohumdan ağaca 
yaptığı yolculuğunda, modern insanın ihtiyaç 
duyduğu bilgeliği de ona sunuyor.

“Tohum nedir? Ağacın sıkıştırılmış halidir, o 
kadar sıkıştırılmıştır ki onu göremezsin. Ama bu 
tohuma bir fırsat, bir olanak ver, doğru toprağı 
sağla, o zaman tohum filizlenir ve tüm ağaç orada 
olur. Tohum ağacın planını içinde taşır, küçük bir 
tohum koca ağacı içinde taşır. Her ayrıntı onun 
içindedir: Yaprakların türü, çiçeklerin türü, rengi, 
yüksekliği, yaşı, her şey tohumun içindedir. Eğer 
tohumu okuyabilirsen tüm ağacın nasıl bir şey 
olacağını çizebilirsin.” diyor kitapta OSHO. 

Yayınevi: Ganj Kitap
Çevirmen: 
F. Nagehan Öztürk
Sayfa Sayısı: 432
www.ganj.com.tr

Anadolu Meclis Önünde Buluştu…
Anadolu’nun doğasını savunan 150’yi aşkın yerel ve ulusal ölçekteki oluşum, Tabiatı ve 
Biyoçeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’nı protesto etmek için 24 Ocak 2011’de Ankara’da 
TBMM’nin önünde bir araya geldi. Basın açıklaması öncesinde platform bileşenleri adına 
açıklama yapan Sarıkeçili göçerlerinin lideri Pervin Çoban Savran, “Toprağımızı, suyumuzu, 
zengin çeşitliliğe sahip Anadolu’muzu yok edecek Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanun 
Tasarısı Anadolu’nun ölüm fermanıdır. Anadolu halkı bu tasarının Meclis’ten geçmesine izin 
vermeyecek” dedi. 
Milli park, SİT gibi korunan alanlar da dahil, Türkiye genelinde hidroelektrik santraller (HES) 
başta olmak üzere doğayı yok edecek bütün yatırımların önünü açan Tabiatı ve Biyoçeşitliliği 
Koruma Kanun Tasarısı’na karşı tepkiler  giderek artıyor.  www.anadoluyuvermeyecegiz.net 
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2011 Evli Çelebi’nin Yılı

2011 yılı, Çelebi’nin 400. doğum 
yılı olması nedeniyle, UNESCO 
tarafından Evliya Çelebi Yılı olarak 
kabul edildi. Avrupa Konseyi ise 
Çelebi’yi “21. Yüzyılda İnsanlığa Yön 
Veren En Önemli 20 Kişiden Biri” ilan 
etti. Ancak, bütün bunlara nazire 
yaparmış gibi Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından “100 Temel Eser” listesine 
alınarak öğrencilere tavsiye edilen, 
“Evliya Çelebi Seyahatname’den 
Seçmeler (Metropol Yayınları)” isimli 
kitabın toplatılması istendi. Sebep 
olarak da içerik olarak “müstehcen” 
olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türk tarihinin en önemli 
gezgin ve anlatı ustalarından olan 
Evliya Çelebi’yi, doğumunun 400. 
yıldönümünde yaşamı ve eserleriyle 
birlikte anıyor. Bu kapsamda 
Seyahatname’deki Bursa tarihini 
derleyecek bir çalışma hazırlanıyor.

Çalışma kapsamında, Evliya 
Çelebi’nin 10 ciltlik çalışması 
taranacak ve eserde yer alan 
Bursa ile ilgili tüm detaylar ortaya 
çıkarılacak. Doğumunun 400. 
yıldönümü olan 2011 yılında Evliya 
Çelebi ile ilgili çeşitli paneller 
düzenlemeyi de planlayan belediye, 
yerli ve yabancı tarihçiler tarafından 
yapılacak çalışmayı, Çelebi’nin 
seyahat güzergahında at sırtında 
gerçekleştirecek.

Kaynak: nethaber

Kariyerini Tasarla
Hepimiz o soruyla karşılaştık: “Bü-

yüyünce ne olacaksın?” Cevaplarımız 
üç aşağı beş yukarı hep aynı oldu. Belki 
arada, çok zeki olanlarımız “astronot, 
genetik mühendisi” gibi cevaplar vere-
bildi ama çoğunlukla hep “öğretmen, 
doktor, polis ve itfaiyeci” olmak istedik. 
Gel gör ki, büyürken yollar değişti, şart-
lar değişti ve uzun bir eğitim öğretim 
macerasından sonra nihayet olmak 
istediğimiz “şey” olmaya çok yaklaştık. 
Ancak bu kez de nasıl yapacağımızı bil-
miyoruz.

Arketip Kariyer çatısı altında, kişi-
lere kariyer yolculuklarında rehberlik 
etmek amacıyla bir yarışma düzenleni-
yor. Proje, ilgili web sitesinde “Kendi ge-
leceğinizi siz yazmazsanız başkaları ya-
zacak! Kariyerinizi siz tasarlamazsanız, 
sizin yerinize birileri (belki anne, baba, 
eş, arkadaş, öğretmen, patron, belki 
medya, trendler, ekonomi ...) tasarlaya-
cak... Ya kendi hayallerinizi gerçekleşti-
rirsiniz ya da başkalarının hayallerinde 
rol alırsınız. Ya sürücü koltuğunda ya da 
yolcu koltuğunda oturursunuz... Hayal-
lerinizi gerçekleştirmek için şimdi ken-
di hayatınızın sorumluluğunu almanın 
zamanıdır. Siz hayal edin, tasarlayın, 
birlikte ‘nasıl gerçekleştireceğinizi’ çalı-
şalım.” Sözleriyle anlatılıyor. 

Kariyer hayalinizi en az 100 en 
çok 300 kelime ile anlatıp, fotoğraf-
layarak ve web sitesindeki formu 
doldurabilirsiniz. Siz de yarışmaya 
katılabilir, “hayallerinize tarih koyarak 
onları bir hedefe” dönüştürebilirsi-
niz. Yarışma koşulları ve ödüller için  
www.arketipkariyer.com adresini zi-
yaret edebilirsiniz.

“Zaman Dolmadan”

Fotoğraf sanatçısı Mehmet 
Yapar önemli bir projeyi deklanşörle 
gerçekleştirmek için gün sayıyor:

Sanatçı, “Zaman Dolmadan” 
adını verdiği projede, 200 kişiyi bir 
araya getirecek ve onları, ellerindeki 
fidanları dikerlerken fotoğraflayacak. 
06 Şubat 2011’de gerçekleştirilecek 
olan etkinlik, çevreye duyarlı herkese 
açık olacak.

Tema Vakfı, Kadıköy Belediyesi ve 
yaşadığı çevreye önem veren öteki 
kurumların katkılarıyla düzenlenecek 
olan “Zaman Dolmadan” projesinde 
200 kişiyi ellerinde fidanlarla 
Caddebostan sahilinde buluşup, 
fidanları Kadıköy Belediyesi’nin 
göstereceği alana dikecekler. 

Mehmet Yapar projesinin hedefini 
şöyle anlatıyor: “Yanan ormanlarımıza 
ve çevre katliamlarına ‘dur’, soyu 
tükenen hayvanlarımıza, kirletilen 
sularımıza ‘hayır’ demek istiyoruz. 

Sabahları uyandığımızda 
pencereden gökyüzünü 
göremiyorsak, bu bizim suçumuzdur. 
Çocuklarımızın doğayı tanımaması 
da aynı... Çok yakında, bir adet 
fidana ulaşamadığımızda ya da şu an 
benzine verdiğimiz yüksek fiyatları 
su için de vermemiz gerektiğinde, 
oturduğumuz evlerin doğadan kopuk 
birer tabut olduğunu anladığımızda 
çok geç olacak. O yüzden bu gerçeği 
bugün fark eden 200 kişiyi, ellerindeki 
fidanlarıyla fotoğraflamak istiyorum. 
Ben 200 kişiyi hedefliyorum fakat 
bu bir sınır değil, daha da fazla 
insan gelebilir. Bu Proje bir fotoğraf 
projesi olmasının yanı sıra, toplumsal 
duyarlılık projesi. O yüzden herkesin 
desteğini ve katılımını bekliyorum. 
Daha sonra, yine bu tür, insanları 
da içine katan interaktif sosyal 
sorumlu projeler geliştirmeye devam 
edeceğim.”

cemre der ki:
19 Şubat, Cumartesi: Hava’ya düşüyorum. 
26 Şubat, Cumartesi: Deniz’e düşüyorum.



Vitrin
Size bakıyorlar, izliyorlar ve ne tepki vereceğinizi anlıyor-

lar. Yedi aylık bir bebek sizi sadece taklit etmiyor, aynı za-
manda sentezliyor. 

Budapeşte’de yayınlanan bir bilim dergisindeki habere 
göre; bebekler, henüz yedi aylıkken çevrelerindeki kişile-
rin düşünce ve inançlarını anlayabiliyor. Bu yeteneğe “Akıl 
teorisi” adı veriliyor. 

Bugüne dek yapılan bilimsel araştırmalar, bebeklerde-
ki, ‘başka birinin bakış açısını anlayabilme’ zamanının, en 
erken 4 yaş olduğu yönündeydi. 2005 ve 2007 yıllarında 
yapılan bazı araştırmalar, bazı özel durumlarda 13 ila 15 
aylık bebeklerin, yetişkinlerin inanç mekanizmalarını kav-
radıklarını belirlemişti. 

Kalifornia Üniversitesi gelişim uzmanı Rose Scott ise 
konuyla ilgili olarak; “Bu kadar küçük bebeklerin böyle bir 
yeteneğe sahip olmaları oldukça önemli bir bulgu” diyor. 
Araştırmalar ve yeni bulgular ışığında, uzmanlar, bebekle-
rin, henüz başkalarının zihnini okumayı nasıl başardıkları-
nı çözememekle birlikte, bazı bilim insanları bunda, “kar-
şılıklı konuşmanın” kilit rol oynadığını tartışıyorlar. Çünkü 
7 aylık bebekler karşılıklı konuşma hakkında deneyim 
kazanmış oluyorlar. Seslere tepki veriyor ve sözcükleri de 
tekrar etmeye çalışıyorlar. Aile bireyleriyle sürekli iletişim 
içindeler. Hele çevrelerinde, kendilerinden yaşça büyük ve 
geveze bir kardeşleri varsa!

Yapılan araştırmalarda uzmanlar, 56 kadar 7 aylık be-
beğin, Şirinler gibi çizgi filmlerdeki karakterleri izlerken 
gösterdikleri tepkileri gözlemlemişler. Örneğin Şirinler’in 
maceralarından, topla oyunlarını izleyen bebeklerin kah-
ramanların beklenmeyen durumla karşılaştıkları (topun 
kaybolması ya da aniden ortaya çıkması gibi) anlara daha 
fazla dikkatle baktıklarını saptamışlar. Bebekler, böyle 
durumlarda, olay gerçekleştiği anda, çizgi filmdeki kahra-
manların yaptığı gibi beklenmedik durumlarda şaşırıyor-
lar; başka bir deyişle, bebekler kendilerini adeta, karakter-
lerin yerine koyup şaşırma nidası çıkartıyorlar.

Bebek deyip        geçmeyin,
aklınızı 
okuyorlar...

Günümüz dünyasında insan bedenini tedavi ederken 
artık sadece fabrikalarda üretilen ilaçlarla yetinmemek 
gerektiğinin farkına varan doktorlarımız da var. Prof. Dr. 
Birincioğlu, Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi Hasta-
nesi çatısı altında bir “Tamamlayıcı Tıp Merkezi” kurmak 
için çalışmalara başladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Birincioğlu, Üniversite Hastanesi’nde özellikle 
kanser hastalarının, yaşam kalitesini yükseltmek ve 
olumlu tedavi sonuçları elde etmek için tamamlayıcı 
tıp tedavi yöntemleri uyguluyor. Prof. Dr. Birincioğlu, 
hastanın kendini daha iyi hissetmesinin, acılarının 
dindirilmesinin en az hastalığın tedavisi kadar önemli 
olduğunu savunuyor.

 
Akademik kariyeri boyunca pek çok alanda eğitim-

ler alan Prof. Dr. Birincioğlu, aldığı tıp eğitimlerini, Çin 
Bitkileri Farmakolojisi ve Akupunktur eğitimleriyle bir-
leştirerek, tamamlayıcı tıp tedavi yöntemleri konusunda 
çok değerli çalışmalar gerçekleştirdi. Ve son olarak da, şu 
sıralar başladığı rektörlük göreviyle başarılarını taçlandı-
rırken, Üniversite Hastanesi çatısı altında bir “Tamamla-
yıcı Tıp Merkezi” kurmaya karar verdiğini bısana açıkladı.

Kanser hastalarının yaşam algısını son derece önem-
seyen, takip ettiği hastaları bedensel olarak tedavi eder-
ken, ruhsal ve zihinsel olarak da iyileştirmeyi hedefleyen 
Birincioğlu, bu amaçla akupunktur, aromaterapi, bitkisel 
tedaviler ve sıcak su tedavi yöntemleri kullanarak şifa 
dağıtıyor. Söke Ova’sının şifalı coğrafyasında yetiştirilen 
özel bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen şifalı özler ve 
karışımlarla, Söke’nin bitki farmakolojisi alanında adını 
duyurması hatta bu konuda bir şifa merkezi olarak anıl-
ması için çalışıyor. 

Tamamlayıcı Tıp:

“Evet”

Vitrin
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Öngörülerle “Future Agenda” (Gelecek İçin Ajanda)
Vodafone’un dünya çapında desteklediği Future 

Agenda programı ilk meyvesini verdi. “The Future Agen-
da: 2020 Yılında Dünya” ile önümüzdeki on yılda insanlığı 
bekleyen ortak sorunlar için çözüm önerileri ele alını-
yor. Yenileşme (inovasyon) ve büyüme alanında dünya-
nın sayılı uzmanlarından biri olarak kabul edilen Dr. Tim 
Jones’un koordinatörlüğünde geliştirilen ve bir buçuk 
yıllık bir tartışma sürecinin ürünü olan kitap, akademik 
araştırmalara da referans olabilecek bir kaynak olma 
özelliğini taşıyor.

Dünyanın önündeki en önemli sorunların başında 
hızla ve dengesiz biçimde artan dünya nüfusunun geldi-
ği belirtilen kitapta, buna karşılık, insanlığın fiziki, iktisadi 
ve siyasi açıdan ciddi bir kaynak sıkıntısı içinde olduğu 
vurgulanıyor. Bu sorunlar bağlamında, evrensel veri erişi-
mine ve paylaşımına imkan sağlayan küresel bağlantıla-
rın önemli bir umut kaynağı olduğunun altı çiziliyor. Dün-
yadaki iktisadi gücün ekseninin aşamalı olarak Batı’dan 
Doğu’ya doğru kaydığı da kitapta uzmanların üzerinde 
durduğu konular arasında yer alıyor. Bu dört genel öngö-
rü dışında, 16 başlığın her birine dair temel öngörüler de 
mevcut: Sağlık alanında küresel salgınların ortaya çıkışı, 
enerji alanında güneş enerjisinin yükselişi veya ulaşım 
alanında Çin trenlerinin parlayan yıldızı gibi. Kitapta, söz 
konusu sorunların aşılmasında, küresel müdahaleler ka-
dar, yerel çözüm önerilerinin ve tedbirlerin ön plana çı-
kacağı belirtiliyor.

Bu ilginç öngörülerden oluşan kitapta, ilaç gıdalar, 
sistemli ötenazi, mobil para, aktif yaşlılar, kurumsal lego, 
insansız savaşlar, su yönetimi gibi pek çok ilginç alt ön-
görü de yer alıyor. Future Agenda Koordinatörü Dr. Tim 
Jones, bir fikirle çıktığı yolda Vodafone’un desteğini ala-
rak nasıl ilerlediğini ve tüm bu çabaların somutlaşarak bir 
kitap haline gelmesinin, geleceğe umutla bakmasını sağ-
ladığının altını çizerek: “Büyük ilerlemeler ve gelişmeler 
genellikle disiplinler arası işbirliği yapıldığı zaman ortaya 
çıkar. Biz de bunu dikkate alarak dünya çapında uzman-
ların görüşlerini yenileşme fırsatları yaratacak şekilde bir 
araya getirdik. Eğer bu şekilde bir disiplinler arası ortak 
çalışma yapılmasa, bu fırsatlar kaçabilirdi” sözleriyle, Fu-
ture Agenda’nın umut dolu bir geleceğin bir habercisi 
olabileceğine değiniyor. 

Önemli bir sınav veya toplantı mı var? Haydi yağmur 
duasına!

Yapılan araştırmalar, daha sağlıklı kararlar verebil-
mesi için, insanın zaman zaman olumsuz ruh hallerine 
de ihtiyacı olduğunu söylüyor.

 Yeni bir araştırma, başınızın üzerine düşen 
yağmur damlalarının, zihninizi önemli ölçüde daha par-
lak hale getirebileceğini ortaya koydu. İnsanlara uygu-
lanan, hafıza testlerinin de yağmurlu, bulutlu günlerde 
yapıldığında; güneşli olan havalardakinden yüksek pu-
anlarla sonuçlandığı saptandı. 

 Avustralya, New South Wales Üniversitesi 
bilim adamlarının hazırladıkları Deneysel Psikoloji ra-
porundaki bilgilere göre; “Bu çalışma, gündelik hayat 
içinde, hava kaynaklı ruh halinin, insanların, rastlantı-
sal durumları hatırlama yetenekleri üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olabileceğini göstermek açısından bir 
ilk olma özelliğini” taşıyor. Psikolojik dünyada mutlu ve 
olumlu kalmak üzerine methiyeler dizilirken, bu araştır-
ma, olumsuz ruh halleri için de söylenecek şeyler oldu-
ğunun ipuçlarını veriyor.

 Uzmanlar, mutlu ve kaygısız olduğunuzda, 
çevrenizle ilgilenmeye daha az ihtiyaç duyduğunuzu 
söylüyor. Uzman Joseph Forgas, “Pozitif ruh hali bizi 
kendimizden emin yapar,” diyor ve ekliyor; “neşeliyken 
ne olup bittiğini anladığımızı sanırız ama aslında biz 
erken yargıda bulunabilir ve önemli şeyleri unutabilir, 
gözden kaçırabilir, görmezden gelebiliriz. Olumsuz bir 
ruh hali içinde bulunduğumuzdaysa, daha iyi irdeleriz”.

 Uzmanlar, Sidney’de yaptıkları çalışmada, bir 
gazete ve kırtasiye dükkanında, rastgele seçtikleri ki-
şilerin alışveriş anılarını test etmişler. Denekler, yağışlı 
(“olumsuz ruh hali”) ve güneşli (“olumlu ruh”) günler-
de, incelenmiş. Gişelerde küçük sevimli hayvan figürlü 
oyuncaklar, minik renkli arabacıklar sergilenmiş. Dışarı 
çıktıklarında araştırma görevlisi kendilerine gişelerde 
gördükleri oyuncakları sormuşlar. Sonuçta yağmurlu 
günlerdeki müşteri deneklerin oyuncak listesini, gü-
neşli günlerdekinden daha iyi hatırladıkları saptanmış. 

 

  Hafıza 
  ıslak sever!2020 Yılında Dünya: 
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GOVINDA İSTANBUL
Adres: K.M. Çelebi Mah. İpek Sokak No:15 / 1
Taksim/Beyoğlu-İstanbul Telefon 212-2524015 
(Istiklal Caddesine giriste Is Bankası Parmakkapı
Subesinin yanındaki sokaktan içeriye girin,
ilk saga dönün, Ipek sokaktasınız.)
E-posta: info@govindaistanbul.com
www.govindaistanbul.com

Geçtiğimiz Aralık ayında yepyeni bir restoran açıldı. 
Tüm dünyada vejetaryen restoran ve kafe olarak tanı-
nan Govinda’s zincirinin Türkiye’deki ilk ve tek şubesi 
İstanbul, Beyoğlu’nda meraklılarıyla buluşuyor. 

İkiyüze yakın şubesiyle pek çok vejetaryen müda-
vimi olan GOVİNDA, mutfağındaki gönüllü aşçıları ile 
sadece vegan ve vejetaryen mutfağının en lezzetli ye-
meklerini yapmakla kalmıyor, tüm yemekler size gelene 
kadar mutfakta sevgi, iyi niyet ve şükür ile çeşnilendirili-
yor. Mekanın felsefesi yiyeceklerin, aşk ve adanma duy-
gusu ile mutlu bir şekilde pişirilmesine dayanıyor. Bu 
anlayışla hazırlanan yemekler Govinda’da önce Tanrı’ya 
sunuluyor ve Tanrı’nın merhameti anlamına gelen pra-
şadam olarak  adlandırılıyor. 

Govinda’nın huzurlu atmosferinde,  yiyeceklerin 
karmadan özgür, saf vejetaryen(et, balık ya da yumurta 
ürünleri yok) seçeneklerden oluşmasının da etkisi var-
dır. Taze, organik ürünlerle baharatların eşsiz uyumunu 
hedefleyen restoranda, Ayurvedik çaylar, bitki çayları, 
taze meyve suları ile tam 108 çeşit içecek bulunuyor. 
Günün çorbası, baharatlı pilav, samosa, pakora şiş, gü-
nün sebzesi, falafel, vegburger, raita, salatalar, vejetar-
yen tatlılar, kurabiyeler gibi seçeneklerden oluşan sabit 
menünün yanı sıra her gün sürpriz yiyecekler bulmak 
da mümkün.

Türk ve dünya vejetaryen mutfağından seçkiler su-
nan Govinda’dan içeri girdiğinizde, aslında küçük olan 
bu mekanın sanki git git bitmeyen kocaman bir yer 
olduğunu sanıyorsunuz. Otuz kişiye aynı anda servis 

verebilen mekan, sekiz kişilik açık hava masalarıyla misafir-
lerini ağırlıyor. Govinda’da yemeğinize eşlik eden müzikler 
öyle rafine öyle huzurlu ki, ne kadar acıkmış olursanız olun 
buraya yemek yemeye geldiğinizi bile unutabiliyorsunuz. 
Üstelik, güleryüzlü, yardım sever ve özgün, gönüllü çalı-
şanlarıyla kendinizle buluştuğunuz bu yerde yemek yeme-
nin, bilinen anlamlarından öte bir ayin, bir selam, bir sevgi 
gösterisi olduğunun farkına varıyorsunuz. 

Daha çok vejetaryenler, hayvan severler, çevreciler, spi-
rituel grupların ziyaret ettiği Govinda  toplantılara ve etkin-
liklere de ev sahipligi yapıyor. Ayrıca, doğum günleri gibi 
özel günlere de ev sahipliği yapan mekanda, haftada bir 
gün müzikli meditasyon (kirtan) toplantıları düzenleniyor. 

Govinda’da fiyatlar, aldığınız servisi ve keyfi karşılıyor. 
Karakteristik tatları seviyor ve beslenmenize dikkat edi-
yorsanız çoğunluğu organik gıdalardan oluşan menüsü ile 
sağlık denge ve huzura ev sahipligi yapan  tam size göre bir 
mekan GOVİNDA İSTANBUL. Kalabalık grup ziyaretleri için 
önceden rezervasyon isteniyor. 

Haftanın 7 günü, 11.30 - 22.00 arası hizmet veren me-
kanda kablosuz internet mevcut ve  misafirlere kredi kartı 
ile ödeme imkanı da sunuluyor.   

Bu bir haber reklamdır

Mutfakta ayin var;



    Ortaçağ
Karanlığında
 Cadı Avı

Sağlık Bakanlığı, Türk Psikiyatri Derneği’nin hazır-
ladığı bir rapor doğrultusunda, geçtiğimiz aylarda bir 
genelge çıkartmış, içinde psikiyatrist bulunmayan tüm 
psikolojik danışma merkezlerinin kapatılmasını istemiş-
ti. Bu genelgenin sonucu olarak psikologların çalıştığı 
10 psikolojik danışmanlık merkezi kapatıldı, onlarcasına 
da kapatılma tebligatı geldi.

Psikologların danışma merkezlerinin kapatılmasına 
gerekçe olan bakanlık genelgesinde ‘Psikolojik Danışma 
Merkezi’ adı altında bir sağlık kuruluşunun yönetmelik-
te ve diğer mevzuatlarda yer almadığı belirtilerek der-
hal kapatılması isteniyor. Fakat esas olarak alınan “1219 
sayılı “ Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun” 14.4.1928 tarihli mevzuat. Ve bu yasada yalnızca 
Hekimler ve Diş Hekimlerinin mesleklerini serbest icra 
edebilecekleri açıkça belirtilmiştir. Diğer sağlık perso-
nellerinden Ebe, Hemşire ve Sağlık Meslek Liselerinin 
Toplum Sağlığı Bölümünden mezun Sağlık Memurla-
rı ise söz konusu Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde 
ancak sağlık kabini açarak mesleklerini serbest olarak 
icra edebilir”. 1219 sayılı kanun maddesinde psikologlar 
yok, “Bu tür sağlık personellerinin bir meslek Kanun’ları 
bulunmadığından mesleklerini tek başına serbest icra 
etmeleri 1219 sayılı Kanun gereği mümkün değildir”, 
denmekte, öyleyse yasada olmayan bir konu, birilerinin 
yasa dışı bir yorumlamasıyla kanun gibi algılanmakta 
değil mi?

Yani psikologlar 1219 sayılı kanuna tabi olmadıkları 
ve bu kanunda tanımlanmadıkları için bir psikiyatristin 
sorumluluğu altında olmadan merkez açıp işletme dahil 
mesleklerini serbestçe icra edebilirler. 

Psikologlara yapılan bu haksızlığın ana nedeni mes-
lek odamızın olmamasıdır. Ve ruh sağlığı çalışanları ile 
ilgili yeni bir yasanın olmayışı, psikologlarla psikiyatrist-
leri karşı karşıya getirdi. Halbuki psikolog, psikiyatrist 

ve psikolojik danışman birlikte çalışması gereken meslek 
grupları, paylaşarak eklektik bir şekilde hizmet kamuya 
vermeli. Bakanlık ‘Bu işi yapabilirsiniz ancak, hastanelerde, 
psikiyatristlerin yanında onların kontrolünde yapacaksınız’ 
diyor. Bir mesleği öbüründen daha da üstün kılıyor. Fakat 
işini iyi ve etik yapan, kimsenin altında üstünde değil, işbir-
liğiyle çalışan tüm ruh sağlığı uzmanlarının bu çatışmaları 
aşabilecek içgörüye sahip olduğuna inanıyorum. 

“Danışmanlık merkezleri çığrından çıktı”denildi:. 
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin raporunda  “Özel psikolojik 
danışmanlık adı altında yasalara aykırı olarak hasta mua-
yene ve tedavi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Uygulama 
çığrından çıkmış ve ‘yaşam koçluğu’, ‘kişisel gelişim uzman-
lığı’ gibi adlar altında  felsefe bölümü mezunları, iktisatçılar 
vs. ‘cadılar’ bu alanda çalışmaya başlamıştır”. Her mesleğin 
uzmanları tarafından belirli etik kurallar çerçevesinde ya-
pılması olmazsa olmaz bir ilkedir. Türkiye’de bazı sınırların 
karıştığı da bir gerçektir. Şikayetlerde söz konusu olan sınır 
aşımları da vakidir. Şikayetlerinde haklı olabilirler ki şahit 
olduğumuz durumlar da söz konusudur.  Bu noktada ya-
pılması gerekenler apaçık ortada: iyi niyetli bir platform 
oluşturmalı, sınırlar çizilmeli, kurallar konulmalı. Yasa için 
birlik olup, beraber çalışılmalı. Yoksa binlerce “cadı” olma-
yan psikolog, 4 yıllık lisans eğitimini, 2 yıllık yüksek lisans 
eğitimi ve 4-5 sene terapi yöntemleri eğitimini almış, on-
larca araştırma yapmış, yüzlerce konferans ve kongrelere 
katılmış, fakat  işsiz!  

Aklımızı ele geçiren çok para kazanma hırslarımızın far-
kına varmalıyız.

Statü’nün diplomayla değil, para kazanmak için değil, 
insanlık için çalışmayla olabileceğinin farkına varmalıyız.

İnsanlık için çalışmalarda, kendinden vazgeçip ötekiler-
le elbirliği ile çalışmanın önemini kavramalıyız.

    Ortaçağ
Karanlığında
 Cadı AvıYazı: Psk.Dr. Anjelika Hüseyinzade Şimşek
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bir gün herkes 
biyolojiyi 
  sevecek

Her ne kadar bir kütüphanenin bilge sessizliğinden 
alınan keyfin ve ilhamın yerini tutamasa da, internet ve 
son zamanlarda Facebook, üye olunan sayfalarıyla, ne-
redeyse siz daha aramadan, istediğinizi size veriyor.

Bu sayfalardan biri de Biyoloji Günlüğü. Her gün 
güncellenen yeni ve özenli başlıklarla, merakınızı sıcak 
tutan, sorularınıza yanıt verebilen ve size biyolojiyi sev-
diren bir sayfa. 

Kurucusu Cenk Önsoy, 1986 Ankara doğumlu. Sor-
gulayan, araştıran ve bilgiyi en rafine haliyle merak 
edene ulaştıran gerçek bir idealist. Üstelik, ‘bilim adamı’ 
tanımlamasının, zihinlerde yarattığı imajı yerle bir eden 
biri. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim 
Dalı  Zooloji Bölümü Yüksek Lisansı’nın yanı sıra; pek 
çok farklı ilgi alanıyla akademisyenliğini kişisel merakla-
rıyla beslemeyi başarıyor. Bilgisayar yazılımları ve dona-
nımlarıyla ilgileniyor ve uzun yıllardır elektro gitarıyla, 
farklı gruplarla, müzik yapıyor. Birçok yabancı dili farklı 
seviyelerde biliyor. Öyle sanıyorum ki Mustafa Kemal 
Atatürk “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” 
sözünü Cenk Önsoy gibi, idealist, duyarlı, gelişime açık 
ve sorgulayan öğretmenlere atfetmişti. Kendisiyle biyo-
loji tutkusunun derinliklerinde gezindik...

Üniversite tercihinizi yaparken, Biyoloji bölümü 
istediğiniz bölümlerden biri miydi yoksa puanınızın 
yettiği yerler arasında seçtiklerinizden biri miydi?

Üniversite tercihine zorunlu kılındığımız yıllarda, ka-
rakter ve kişilik yönünden çok kararlı olamadığımız için 
sağlıklı kararlar da veremediğimiz ortada.. birçok arka-
daşımızın da yaptığı gibi ilk tercihimde biyolojiye maa-
lesef yer vermedim. Gençliğin ve hayallerin sıcaklığıy-
la çok farklı yönlerde seyrediyordu dünyam o yıllarda. 
Ama belirtmeliyim ki, lisedeki biyoloji hocam her şeyi 

bir gün herkes 
biyolojiyi 
  sevecek

Röportaj: Serda Kranda
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sorguladığım için benden çok çekmiştir ve ileride benim 
gibi bir öğrenci dilemişti bana; şakayla karışık bir sinirlilik-
le; şimdi düşününce duygulandım.

Bizler için bilim lise yıllarında başlıyor. Hayat Bilgisi 
dersinin nahif yaşam bilgilerinin ardından karşılaştı-
ğımız Pisagor, Einstein, Darwin, Newton ve diğerleri 
hayatımıza birden bire tüm ciddiyetiyle giriyor. Çoğu-
muz, ne olduğunu bile anlayamadan bilimle aramızı 
açıyoruz. Sizin Biyoloji’ye olan ilginiz o dönemlerde 
sinyallerini vermiş miydi yoksa sonra mı keşfettiniz?

Toplumumuzda, uç noktalarda yer alan her şeyi sorgu-
layan ya da garip garip sorular soran iki çocuk tipi vardır; 
bebeklikten çocukluğa adım atılan yıllarda. Bu eğilim, ge-
lişim ile beraber gençliğe taşındığında zekilik, sıradanlık 
ve aptallık olarak kendini ortaya koyar; ne kadarını yeni 
yaşam dönemimizde muhafaza edebildiğimiz ya da soru-
lara bulabildiğimiz cevapların oranına göre… Ben ise hep 
sorgular ve cevabını kesinlikle bulurdum. Sadece biyoloji-
ye değil; benim, çevremde dönen yaşama ilgim vardı. Söy-
leneni kabul etmeden önce kendi süzgecimden geçirmek, 
edindiğim yorucu ama tatmin edici bir huy; hatta huysuz-
luğumdur da diyebilirim.

Bilimsel dil, genellikle bir bilgiye ulaşmamızı zor-
laştırabiliyor; ancak sizin Facebook’taki Biyoloji Gün-
lüğü çalışmanız insana “Bizim gençliğimizde böyle 
şeyler yoktu.” dedirtiyor.:) Sizce çalışmanız hangi se-
viyedeki öğrencilere ışık tutmayı ve Biyoloji’yi sevdir-
meyi hedefliyor?

Açıkçası tamamen kendi seviyemizi fark etmemiz için 
sorgulayan, neden-sonuç ilişkisine odaklı, aktif ve hep-
sinden ötesi iletişebilen, seviyeli bir sayfa oluşturmaya 
çalıştım. Hala da üzerinde çalışıyorum. Şahsen, Lise öğ-
rencilerine ışık tutmaya çalışmak geç kaldığımızı gösterir 
bize, çok daha öncesine erişebilmektir hedefim. Bunun ör-
neğine, sayfamızın erken takipçileri tanık olmuşlardır. Bir 
bayan “ küçük kızım videolarınızı zevkle izliyor, teşekkür 
ederim” dediğinde, sevinçten çılgına dönmüştüm. Akan 
suyun içeriğini, soluduğumuz kötü kokunun anlamını, ya-
ğan yağmurun tadını sorgulamadan, yaşamadan, kimse 

biyoloji sevemez, sayfamızda da belirttiğim gibi “Biyoloji 
okumadan, görmeden, yaşamadan öğrenilecek bir bilim 
dalı değildir.”

Biyoloji günlüğü ne zaman hayata geçti? Sayfa-
nızda şu an itibariyle dörtbinden fazla kişi var. Bu 
sayfayı ilk açtığınız günden bu güne nasıl geldiniz? 
Sayfa üyelerinin ne kadarı biyoloji bölümü mezunu 
ya da öğrencisi? 

Yaklaşık olarak üç ay önce, 13 Ekim 2010 tarihinde 
sayfayı açtığımı hatırlıyorum, yanlış olduysa kusura bakıl-
masın, nasıl geldiğini eski gönderileri görmeye çalışarak 
rahatlıkla üyelerimiz görebilirler, her günü doldurmaya, 
yeni bir bakış açısı katmaya çalışarak kısa sürede bu sayı-
ya ulaştığımızı söyleyebilirim. Üyelerin %85-%90’ı biyo-
loji bölümü eğitimi ile alakalı yaşamını devam ettiren, bir 
kısmı tekniker ve ön lisans mezunu ve geri kalanlar da 
-bireysel mesajlar ve sohbetlerimizden yola çıkarak- tah-
mini %3-4’lük kısım; akademisyen ve öğretmenlerimiz-
den oluşmaktadır. Üyelerimize buradan tekrar teşekkür 
etmek isterim.

Paylaşımlarınızı neye göre belirliyorsunuz, in-
sanlar merak ettikleri konuları paylaşabiliyorlar mı 
sizinle?

Video paylaşımlarını genelde eğitici ve sıkılmadan iz-
lenecek türden içeriklerle oluşturmaya çalışıyorum. Çün-
kü sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, o kadar gerekliliklerle 
dolu bir yaşam sürüyoruz ki, “gereksiz” olarak nitelendiri-
len 10 saniyelik bir içerik, 10 dakikalık videonun kapatılıp 
gerisinin ziyan olmasına yol açabiliyor. Bu yüzden seviye 
ve içerik çok önemli benim açımdan. Amacımız her tür-
den, her cinsten, her familyadan izleyenin algılaması ve 
eleştiri yapmasını sağlamak -sözümüz meclisten dışarı-. 
Son 1,5 aydır sürdürmeye çalıştığım, gün içinde sağa 
sola not ettiğim soruları sayfamızda her gün görme şan-
sınız olacaktır. Bunun dışında çok mutlu olduğum payla-
şım ve soruların da, son zamanlarda sıklıkla üyelerimizin 
parmaklarından çıktığını ve katılımın gerçekleştiğini gö-
rebilirsiniz.
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Düşüncesine göre ilgili departmanda yapılacak bir işleyiş değişik-
liği, firma kârlılığında bir artış ve yaklaşan darboğaz için bir koz oluş-
turabilecekmiş.

Benzer bir fikri bir süredir düşünen Fikret Bey de Zeynep’in iddi-
alarını gayet yerinde bulmuş. Ancak ikisi de karar mercii değilmiş ve 
yetkililer bir karar alamamalarına rağmen bu savı da rafa kaldırmayı 
uygun görmüşlerdir.

Toplantı kapısından çıkarken Zeynep’in yüzünde belirgin bir 
olumsuz ifade varmış; hoşnutsuzluk, aynı şekilde Fikret’in de.

Pekâlâ, masalımıza göre Zeynep’in o an hoşnutsuz olduğu duygu 
nedir sizce?

Önünde tehditleri olduğu bir departmanın çalışanı olmak mı?
Başarısız bir departmanda çalışma düşüncesi mi?
Başarılı bir departmanın çalışanı olmadığına inanmak mı?
Önlerindeki duruma, ikna edebilir bir fikir koyamamak mı?
Sözlerine riayet edilmemesinden doğan değersizlik hissi belki de? 

Belki de başka bir şey?
Böylesi bir toplantı, hemen hemen her işyerinde var olduğuna 

göre, kendinizin olası toplantı çıkış duygularınızı hatırlamaya çalışın.
Sadece iş toplantısı değil, dernek, hanımlar günü ve ev işleriyle 

ilgili bir durum da olabilir bu.
Masalımıza devam: 
Zeynep ve Fikret, toplantı kapısının hemen ardından fısıldaşmaya 

başlamışlar: “Bak gördün mü, Ayşe Hanım nasıl da sözümü kesti.”, “O 
kıdemliler bizleri çömez görüyorlar, fikir bizden çıkınca da yediremi-
yorlar tabi.”…

Bu şikâyetler, birbirlerini destekleyerek sürerken “Gör, bak, iki ay 
içinde nasıl da patlak verecek, her şey elimizde kalacak. O gün de 
“Yandım Anam!” diyeceğiz. Haksız mıyım abi?” demiş Fikret’e.

Sizce fısıldaşmaların ardındaki düşünce kalıpları neler?
Bir an önceki hoşnutsuzluğun meyveleri mi?
“Uyarmıştım ama dinlemediniz” diyebilecek olmak mı?
Haklı çıkma arzusu mu? Ne dersiniz?
Sık rastlanan bir vaka bu masalımız ve gözlemlerim, öyle ya da 

böyle, sonucun kendi ayağımıza balta vurması olasılığına rağmen, ge-
nelde haklı çıkma arzusunun ağır bastığını gösteriyor. 

Fısıldaşırken güya duyulmadığımızı sanıyoruz. Oysa ki; daha kes-
kin tınılarda ses çıkardığımız için, daha güçlü oluyor ifadelerimiz, in-
san için de evren içinde.

Yani duyulmasından rahatsız olabileceğimiz düşüncelerimizi in-
sanlar duyabiliyor ve bu, ilişkilerimizde sorunlara yol açabiliyor. Vahi-
mi ise; evrenin bunu duyması, gerçekleşmesi için komutlar alması…

Ayrıca bir haklılık mücadelesi başlıyor zihnimizde. Dışarıda sakin 
olsak dahi içimizdeki bu beklenti sebebiyle, stres yaşayabiliyoruz. Sırf 

Bir varmış bir yokmuş. Zeynep kızımız, bir aydın-
latma firmasında üretim kontrol görevlisi olarak çalışı-
yormuş. Firmalarında üretim karar toplantılarındaymış 
ve bir sav koymuş ortaya. Yazı: Mustafa Emin Palaz

“ben demiştim” diyebilmek için olumlu gelişmeleri gör-
memeye, görememeye başlıyoruz. 

Ve maalesef bu bir hırs olabiliyor ve bir çözüm sürecin-
de üzerimize düşeni yapmaktan uzak durabiliyoruz, çün-
kü sözümüze saygı duyulmamıştı, en azından biz böyle 
düşünüyoruz. Düşüncelerimize uysaydı yöneticiler ya da 
inisiyatifi güden insanlar, çözüm çok daha kolay ve kesin 
olacaktı, değil mi? Yine en azından biz böyle inanıyoruz.

Aklımızda bu hoşnutsuzluk varken şunu da unutma-
yalım:

Karşınızdaki amiriniz olabilir, bölge müdürünüz olabi-
lir, meslektaşınız, hayat arkadaşınız belki, komşunuz, kay-
nananız, dernek yöneticiniz, inisiyatif paylaştığınız ya da 
yetkileri altında bulunduğunuz herhangi biri. Dost mudur 
bilmiyorum bu kişiler, ama düşmanınız olmadığını biliyo-
ruz aslında, özde. Dolayısıyla düşüncelerinizin aksi yönde 
önceden programlandırılmış şekilde yaşamıyorlar genel 
olarak, kararlar almıyorlar.

Basit bir söz vardır: “Eğer birşeyi karşındakine yete-
rince iyi ifade edemiyorsan, henüz kendin anlamamışsın 
demektir.”

Kendinizi sınayın, yoklayın. Eğer bir problemi aşma ko-
nusunda çalışırken, size ilhamlar uyandıran bir düşünce, 
karşınızdaki kişilerde kulak ardı oluyorsa, neden? Bu konu 
hakkında kendinizden emin misiniz?

Emin olduğunuzu varsayarsak, onu nasıl ortaya döke-
bilirdiniz?

Bu “çözüm” düşüncesini stres yaratmaktan nasıl kurta-
rabilirdiniz?

Haklı çıkma arzusu mu, yoksa olumlu bir sonuca ula-
şabilmek mi? 

Haklı çıkmak demişken, neye göre hak bulunuyor?
Haksız çıksanız bile başarılı ve/veya mutlu ve/veya hu-

zurlu olabilmeye cesaretiniz var mı?
Benzer yaklaşımlar, o an için hoşa gitmeyen okul 

ödevleri, koçluk ödevleri, terapi değerlendirmelerinde 
de söz konusu olabilir, hatta içinde haklılığın olduğu her  
durum için.

Çalışma hayatındaki stresi kotarabilmeye yönelik kü-
çük adımlara bir sonraki sefer yine gizli niyetlerimizi or-
taya dökerek devam edeceğiz. Bu rotada merak ettiğiniz 
konuları önermek için iletişime geçebilirsiniz.

Her adımınızda, hizmetinizin ışığının daha da artması 
dileğiyle.
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  Her  güne
bir Söz

Tatlılık her insanda ve durumda sabırla iyiliği aramaktır. 

“Neşe ve kahkaha olduktan sonra varsın kırışıklıklar gelsin.” Shakespeare 

Mutluluk bir parfüm gibidir. Kendine bulaştırmadan başkalarına veremezsin. 
(Anonim)

“İnanç, görmediğine inanmaktır. Bunun mükafatı da inandığımızı görmektir.” 
St Augustinus

“Hakikate giden yolda insan iki hata yapabilir:  Sonuna kadar gitmemek ya da 
hiç başlamamak” Buddha

 “Son tahlilde önemli olan yaşamınızdaki yıllar değildir. Yıllarınızdaki yaşamdır.” 
Abraham Lincoln

Gerçekten mutlu olmak istiyorsanız , bağımsız kalarak sevmeyi ve takdir etmeyi 
öğrenmelisiniz. 

Hazırlayan: Burcu Süyür
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Önceleri fazla dikkat çekmiyor, küçük gruplara yö-
nelik yüksekçe taşlarda yaptığı konuşmalar... İnsanların 
dışına, idari sistemlere, siyasete yönelik değil, iç dünya-
larına yönelik sözler söylüyor. 

Çevresine ilk katılanlar, fakirler oluyor. Çünkü fakir-
lerin kabukları incedir. Kabuklar ise insanların maddi 
varlıklarıdır, düzenleridir. Hz. İsa, kabuğu incelere ko-
nuştukça, özlerden özlere akış oluyordu. O dokunarak 
tedavi ederek, Öz’lerin iyileştirici gücünü göstermiştir. 
Ama Öz’lerin gücünün de sınırı vardır. Bu sınır ilk plan-
da içlerinde doğduğu Museviler kabuğuna çarptı. Ka-
buk, bu özün ona tehdit olacağından korktu. Hâlbuki 
bu korkusunun neden olduğu kendi özüne baksa, Hz. 
Musa’nın da, Firavun’nun kabuğuna çarptığını göre-
ceklerdi. Ama 2000 yıl önceki sistemin koruyucuları 
bu korkularını, önce kendileri gidermeye çalışmışlar 
ancak başaramayacaklarını anlayınca o dönemin em-
peryalisti Romalılar’a onu şikâyet etmişlerdi. 

Romalılar önce bu şikâyet dilekçesine sıradan bir 
olay olarak baktı  ancak özün gücünü fark edince ka-
buk olarak özü daraltmayı hedefledi. Ve Öz’ün bedeni-
nin bu dünyadan uçmasını sağladı. Romalılar, böylece 
fiziksel olarak uçmasını sağlayarak, eski düzenlerini 
devam ettirebileceklerini umdular. Ancak fiziksel ola-
mayan için zaman da yoktu. Zaman yoktu ama varlığı 
mevcuttu. Yıllar geçtikçe bedenselliği olmasa da özü 
devam etti. Romalılar, özün, kabuğu dışına doğru tek-
rar zorladığını gördüğü yıllarda, kaybetme olasılığının 
yüksekliğini fark ettiler. 

Bu durumda, özü içine hapsedeceğine, kendini 
özün içine enjekte etti ve Hz. İsa’nın getirdiklerini “res-

mi din”  olarak kabul etti. Böylece bu özü, istediği gibi eğip, 
bükebildi ve ona “zehrini” enjekte edebildi. 

Bu binlerce yıldır sürekli sahnelenen bir oyundu. Kaybe-
deceğini anlayan, “ben sendenim” diyordu. Hatta “ben, sen-
den çok daha sendenim” diyordu. Diğer büyük özlerde de 
bu olmuştu. 

Bu oyun aslında her insanın içinde hayat yolunda da var 
olmuştu.  “İyilik, hakça paylaşım, kardeşçe dayanışma” niye-
tiyle yola çıkan sol görüşlü değerli gençlerin özlerini gören 
içindeki Romalılar, o gence “tamam , biz de sendeniz. Hat-
ta biz senden daha emekçiyiz. Ama bu güzel düşüncelerini 
dünyaya yaymak için güçlenmeliyiz. Bunun için bir emekçi 
ordusu kurmalıyız. Sen de bu ordunun başına general olarak 
geçmelisin. Tek başına da general olamazsın. Sana yardımcı 
yüzlerce subayın olmalı. Ancak siz doğrudan savaşa girerse-
niz yaralanıp, ölebilirsiniz. Bu da tüm okumuş, zeki solcula-
rın yok olması olur. Bu nedenle sizin iyi korunmanız, yorul-
mamanız, iyi beslenmeniz, iyi seks yapmanız, gerektiğinde 
daha iyi düşünmeniz için stres atıcı şaraplar içmeniz lazım-
dır.” diyerek onu bu kutsal davasında bir “Neo-.Romalı” yaptı. 

İşte bugün hayatımızda yaşadığımız iç sıkıntıların temel 
nedeni “İçimizdeki Romalılar”dır. Bizi her alınan yeni toprak 
parçasından sonra, başka zaferlere yönlendirirler. Biz de ora-
dan oraya koştururuz. Ancak tek başına bir Hz. İsa yaklaşı-
mı ise teknolojik ve organizasyonel yetersizliği nedeniyle iç 
ve dış dünyamızda yeterince sesini duyuramaz. Tarihte Hz. 
İsa, Romalılar’ın başına geçmedi. Ama istersek biz İçimizde-
ki Romalılar’ın başına, Hz. İsa’nın ve o yolda olan tüm güzel 
şahsiyetlerin ÖZ’ünü  geçirebiliriz. 

Ve o zaman “İç Devletimizde” huzuru oluşturmada önem-
li bir adım atmış oluruz… 

İçimizdeki
romalılarBizim duyduğumuz ve hatırladığımız tarihe göre bun-

dan 2000 sene önce, Romalılar tarafından işgal edilmiş 
topraklarda kurulu bir inanç sisteminde, düzeni değil 
sevgiyi vurgulayan bir İsa çıkıyor...

Yazı: Semih Özer
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Gerçeği
arayan
 kalp

Tabii ki bedensel sınırlar dahilinde yaşanan bu ışık vecdi an-
latılamaz. Kendi doğasından ötürü aşkındır. Bu yedinci bilinç hali 
olarak anlatılan durum herkeste ortak gerçekliklere sahip olur. 
Çağlardır birçok kutsal gelenek, dinlerde, çeşitli isimlerle adlan-
dırılmıştır. Mısır’da belkemiğinde saklı özün uyanışı, Hindistan’da 
kundalini uyanışı- Nirvakalpha samadhi-, Uzakdoğu’da Nirvana’ya 
ulaşmak, Tao ile birlik, Hiristiyanlık’ta Tanrı’nın krallığına 
yükseliş,Yahudilik’te Yehova ile görüşme, İslami inanışta Miraç, 
Tasavvuf’ta Fena Fillah ve Beka olarak adlandırılmıştır. 

Ancak süreç içerisinde kurumsallaşmış dinî yapılar bu öz bil-
giyi görmezden gelmeyi tercih etmiştir. İzdeşlerine böyle bir içsel 
ışık aydınlanış vizyonu çizmemiş; onların kullukta kalmalarını ter-
cih ederek, umutlarını cennete havale etmeyi tercih etmiştir. Çağ-
lar boyu süregelen dini oluşumlar sonucu mekanik uygulamalar 
kemikleşmiş ve bugünkü dinî iskeletler oluşmuştur. Bu süreç me-
kanik uygulamaların ve şekilciliğin ön plana çıkmasını sağlamıştır. 
Öz bilgi ve meditasyon ikinci planda kalmış, hatta çoğu dinî yapı-
da ne yazık ki unutulmuştur. 

Günümüzde gelinen bu durum, ‘gerçek arayıcısı’nın -seeker of 
truth- yapayalnız ve tehlikelere açık olmasına yol açmıştır. Kimden 
yardım alacaksın ki böyle bir durumda? Sen ve O yapayalnızsın bu 
yolda. Aşık Veysel’in dediği gibi ‘’Uzun ince bir yoldayım gidiyo-
rum gündüz gece.’’ Herkesin evrim düzeyi farklı. Kimi, neyin, ne 
zaman beklediği herkesin kendi kişisel kaderi ile ilgili. İçten ve 
yürekten bir gerçek arayıcısının, içsel uygulamalar ve özellikle yo-
ğun meditasyon sonucunda, ışığa zerk olup aydınlanmasıyla neler 
olacak? Bu bir son değil tabii ki, yeni bir başlangıç. Çifte doğumlu 
olarak hayata yeniden başlanacak. O noktaya getiren tüm uygu-
lamalar artık geride kalmış olacak. Peki, o zaman, bir aydınlanmış 
için hayat toz pembe mi olacak? Her şey mükemmel hoşluk ve 
zevk içinde mi olacak? 

Günümüzde tabii ki hayır. İçinde bulunduğumuz demir çağ, 
karanlık çağ, kali yuga da işler hiç de kolay değil. Bu demir çağ, 
başların ayak olduğu ayakların baş olduğu bir çağ. Işığı temsil 
edenlerin, çifte doğumluların aşağılandığı, hatta katledildiği böy-
lece görevlerini yerine getiremediği bir dönem. Bu dönemde tabii 
ki modern engizisyon da çok güçlenmiş durumda. Modern en-

gizisyonun temel direkleri derinlere ve her yana kök salmış 
durumdalar. Cepleri ise dolu dolu. Bir yanda mekanik dinsel 
anlayışın temsilcisi olan din baronları; diğer yanda akade-
mik anlayışın dinazorları: psikiyatrlar, yatırların yerini almış 
durumda. Pazar dini, bilgi enflasyonu ve psikiyatrik hastalık 
icatları ile dolu.İlaç firmaları yeni hastalık icat edebilmenin, 
ilgi çekici tanılar koyabilmenin ve daha fazla ilaç satabilmenin 
uğraşı içerisinde. Hekimliğin, hikmet sahibi olmaktan gelen 
kökleri artık çok uzaklarda kalmış ve rüyamsı bir hale bürün-
müş. Bununla beraber, en büyük şirketlerin geri planında yer 
alan silah ve uyuşturucu ticareti ise bir başka bağlam. Yeni 
savaşlar çıksa da silah satsak diye pusuda bekleyenlerle yeni 
eroin bağımlıları bekleyenler, müstakbel kurbanlarının yolla-
rına hasret şarkıları düzmüş. 

Gerçeği arayan bir kalp bu zor koşullarda kendi kişisel 
kıyametini yaşayacak tabii ki. Kendine kurulan tuzakları bir 
bir bir aşacak. Bu düzene karşı duruşu ile kimi zaman hapis-
hane, kimi zaman tımarhane, kimi zaman ise Karacaahmet 
civarında turlayacak. Kalbine inşa ettiği tapınak ile en yüce 
ışığı anacak. Kimi zaman camide, kimi zaman havrada, kimi 
zaman kilisede, kimi zaman aşramda, kimi zaman bir barda, 
kimi zaman sevgilinin kollarında. Her yerde o yüce ışığı ana-
cak. Anda ‘var’ olacak. Böylece, her geçen an, kalbi daha fazla 
saflaşacak ve O’nun varlığına dair sarsılmaz bir inanç oluşa-
cak. Günü gelince O ışık düğünü gerçekleşecek ve sonsuz-
lukla nikahı kıyılacak. O gün gelene kadar, tuzaklarla dolu bu 
dünyada yaşamaya devam edecek.yeri gelecek kirlenecek, 
günaha batacak; yeri gelecek arınmanın ışık kanatlarına atla-
yacak. Kısacası zor ama bir o kadar da güzel bir yol. Bu yolda, 
yürekten ışık arayıcılarına bol şans diler, kolay gelsin derim.                               
Yüce Rabbin yardımı gerçek ışık arayıcıları ile olsun. 

* İçrek: Ezoterik felsefede dışarıya kapalı, paylaşılmayan, 
belli bir insan topluluğuna açık olan bilgi, inanç, düşün-
ce...   İçrekçilik de her bilginin herkesle paylaşılamayacağını             
savunan felsefi görüş. 

Karşıtı: Dışrak.

Gerçeği
arayan
 kalp

Herkes bir gün hayatının belli dönemlerinde içsel yollara 
ve uygulamalara girer. Mekanik uygulamalar, bilgi oku-
maları, meditasyon-aşkın düşünme, içrek*dalışlar yapar. 
Maddi zevklerin yerini manevi zevkler ile değiştirir. İçten 
istek ve çabalar birikir ve bir gün en yüce olanın lütfu ile 
birleşince aydınlanma denilen ‘birlik hali’ni deneyimler. Yazı: Sertaç Kartal
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Kur’an-ı Kerim’in Apocrypha’sı’nın yazarı Nimet Eren-
ler Gülkökü ile Antropolog Evren Bayramlı’nın yaptığı 
röportajda, Gülkökü, Kur’anı okudukça aslında içinde 
gizlenmiş ayetlerin üstünün örtüldüğünü gördüğünü 
ve bunu fark etmesine, mistik eğitimiyle araştırmaları-
nın katkısı olduğunu belirtiyor. Yazar, birbiriyle çelişen 
bazı ayetlerin, sanki kasıtlı olarak Kur’an’ın anlaşılmasına 
engel olduğunu vurguluyor. 

Nimet Erenler Gülkökü, 1965 Na-
zimiye (Elazığ) doğumlu. Doğu kül-
türüyle yoğrulmuş bir ailenin içinde 
büyüyen yazar aynı zamanda Şamanik 
geleneklerine de bağlı bir babaanne-
nin yorum ve ritüellerinin izlenimiyle 
örülü bir çocukluk süreci yaşamış. 14 
yaşına dek de bu Şamanik babaan-
nenin doğaya ve yaşama bakışı ve bu 
bakışın günlük hayata yansımalarını 
deneyimleyerek büyümüş. Yazar o 
yaklaşımların kendisini çok düşün-
dürdüğünü, hatta çoğunlukla anla-
madığı halde bu ortamın, onun ruhsal 
şuurunu koruyucu bir işlevi olduğunu 
belirtiyor. Gülkökü, kitabını yazış süre-
ciyle ilgili olarak; “Daha sonra bu ruh-
sal şuur arayışım devam etti. İçimdeki 
kendini bilmeye yönelik sesin peşine 
düştüm. 2002 de karşılaştığım bir Zen 
Ustası’ndan ezoterik bilgiler ve bunun 
yaşama uyarlanma şekillerini öğren-
dim ve öğrenmeye de devam etmekteyim. Yaklaşık üç 
yıldan beridir bu bilgiyi yüz yüze aktarıyorum ve öğre-
tirken öğreniyorum.” demekte. 

Sayın Nimet Erenler, sizi bu kitabı yazmaya iten 
etkenler nelerdir ve yazarken neler yaşadınız?

Yıllar önce Kur’an-ı Kerîm’i okumak istesem de an-
layamadığım için kapatmıştım. Sonraki yıllarda tekrar 
denemiş olsam da bu kez de tamamını bitirememiştim. 
Yapmış olduğum bir sunum çalışması nedeniyle ki ko-
nusu İslam Dîni’nde Kur’an-ı Kerîm’in Apocryphası’ydı 
- bu çalışma, Kur’an-ı Kerîm’in Apocrypha’sı adlı kitabı 
yazmama neden oldu. Çünkü Kur’anı okudukça aslın-
da içinde gizlenmiş ayetlerin üstünün nasıl örtüldüğü-

nü gördüm. Bunda mistik eğitimimin ve araştırmalarımın bü-
yük katkısı oldu. Birbirini çeliştiren ayetlerin adeta kastedilerek 
Kur’an’ın anlaşılmasına mani olunduğunu fark ettim. Örneğin 
kuranın bir ayetinde “dinde baskı yoktur” derken - bu bölüm 
kitapta geçmektedir - diğer bir ayette “kafalarını çatlatırcasına 
tebliğ edeceksin” diye bir zorlama vardır. Bu birbiriyle çelişen 
âyetlerin örneklerini çoğaltmak mümkün. Ancak amacımız, bu 
çelişkiler üzerine olmadığı için, bu konuyu detaylandırmıyorum. 

Zira bu kitabın amacı “kur’an’ın anası” 
olan kozmik ayetlerin anlaşılmasıdır.

Bu kitaba ezoterizm açısından ba-
kıldığında değeri ve anlamı nedir?

Sorunuz için teşekkürler, Kur’anı 
Kerim’inbir diğer anlamı da Kelam-ı 
Kadîm’dir. Kelam-ı Kadîm, kadim söz-
ler yani eski sözler demektir. Kuran’ın 
içinde, “biz size bu bilgiyi yeniden ha-
tırlayasınız diye indirdik”, “onlar eskile-
rin sözleridir” şeklinde açıklamalar yer 
almaktadır. 

Kitabınızda, “Mitler, pek çok ko-
nuda tarihsel gerçekliği kavramak 
adına son derece önemli veriler içerir. 
Ancak bu anlatıların süreç sürtünme-
si ile aşınmaya uğramış olabilirliğini 
de dikkate almakta fayda vardır.” Di-
yorsunuz. Ezoterik bilgi için de aynı-
sından bahsedebilir miyiz?

Ezoterik bilgi evrensel bir bilgi oldu-
ğu için sürtünme yasasına tabi değildir, 

çünkü o zaman boyutundadır yani Levh-i Mahfuz’dur, aslı orada-
dır. Oysa mitolojiler, kelime düzeyine inmiş nesilden nesile ak-
tarılmış, aktarıldığı sürede sürtünme yaşadığı için aşınmıştır. Bu-
nunla beraber mitolojiler önemini korumaktadır. Çünkü içimiz-
deki bilgiye ulaşabilmek için anahtar görevi üstlenmektedirler.

Kur’an-ı Kerim’de eskilerin sözlerinden bahsedilmesine 
rağmen aynı zamanda yeni bir buluş olarak sunulan sicim 
teorisinden de bahsediyorsunuz. Eski ve yeni… Bunlar nasıl 
oluyor da aynı kitapta geçiyor?

Kur’an’da“Biz sizin gözlerinize bir perde indirdik” ifadesi, bu-
günkü bilimin keşfettiği sicim teorisini incelediğinizde birbiriyle 
ne kadar örtüştüğünü görebilmekteyiz. Sicim teorisi, membran 
olarak da geçer ki bu zar anlamına gelir. Maddenin, görünenin 
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Bir anlamı da Kelam-ı Kadim olan Kur-an’ı Kerim’de, “biz 
size bu bilgiyi yeniden hatırlayasınız diye indirdik” der. Acaba 
bu kadim bilgilere ulaşma yolunda Kur’an’ı farklı bir farkındalık 
içinde mi okumak gerekiyor? Onun içinde gizlenmiş bilgilere 
vakıf olmanın yolu nedir? İslam aleminin kutsal kitabına farklı 
bir açıdan bakan bir yazarla konuyu gündeme taşıdık.

Röportaj: Evren Bayramlı
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ardındaki görünmeyen yönüdür. Bu konuyla ilgili detay bilgi, 
kitapta yer almaktadır. Kuranın içinde de kozmik ayetler oldu-
ğu için orada da yer almıştır.

Kitabınızda, Kur’an’ın ifadelerini Gılgameş 
Destanı’ndan Hanok’un kitabına kadar bir çok konuy-
la ilişkilendiriyorsunuz. Belli bir ezoterik bilgi olmadan 
Kur’an’ı anlayabilmek mümkün değil mi?

Mümkün değil. Çünkü bilgi sahibi olmadan anlaşılamaz. 
Ezoterizmde, en az 17 bilim dalında birikiminizin olması şar-
tını gerektirir, zira kadim dönemlerde mistizm, ancak bilge 
insanların taşıdıkları ve aktardıkları bir bilgiydi. Bugün tüm 
bilim dalları bu bilginin parçalanmış halleridir. Ondan dolayı 
herhangi bir konudaki bölümü bir kişi yaparken, diğer taraf 
hep bozulmak durumunda kalır. Örneğin, mideniz hastaysa, 
aldığınız ilaç tedavisinin yan etkileri göz ardı edilir ya da ruh-
sal durum göz ardı edilerek tedaviye de-
vam edilir. O nedenden dolayı sağlıklı bir 
sonuca ulaşılamaz. 

Kur’an’daki Kıyamet ile Foton Ku-
şağı etkisini de ilişkilendirmişsiniz. Bu 
süreçte yapılması gereken nedir?

Kuran’da Surla ilgili ayetlerde, son kı-
yametin sesle geleceği bildirilir. Aslında 
ses, bir frekans, bir titreşimdir.1962 yı-
lında girilen Foton Kuşağı’nın ilk evresi, 
içinde bulunduğumuz günlerde zirvesi-
ni yapmaktadır. Dolayısıyla bu enerji ku-
şağının (bu vibrasyonun) yarattığı etki, 
insanlar üzerinde katlanarak devam etti-
ği fark edilir haldedir. Örneğin gazeteler-
deki cinayet haberleri, insanların tatmin 
olmayan duyusal istek ve arzuları, hırs, 
nefret ve öfkenin arttığı, tahammülün 
giderek azaldığı, onursal değerlerin yer-
lerde süründüğü televizyonlarda dahi 
birbirine hakaret içeren üslupta davra-
nan insanların oldukça rahat olmaları, 
açık örneklerdir. 

Bu bahsettiğiniz konu bir kâbus senaryosuna benzi-
yor oysa foton kuşağı, iki sarmallı genetik yapıdan 12 sar-
mallı bir genetiğe geçişin müjdesi gibi anlatılıyor. Burada 
bir çelişki yok mu?

İlk cümlelerimde, her ne var ise bunun katlanarak artaca-
ğını söylemiştim. Bu bilinç seviyesi ile ilgili bir durumdur. Eğer 
siz kendiniz için hiçbir yatırım yapmamış iseniz bugüne ka-
dar ve salt dünyasal platformda yüzünüz dünyaya dönük bir 
bilinç seviyesinde yaşamış iseniz bu da katlanarak artacaktır. 
İşte toplumdaki bu fark bundan dolayıdır. İnsanlar adeta ikiye 
ayrıldılar: Negatif ve pozitif. 

Kur’an’daki Allah bir yaratıcı mıdır yoksa putlardan 
ya da diğer ilahlardan birisi mi?

Allah; Allat ve El-İlah’tan gelir. İlahların en büyüğü an-
lamındadır. Bir yaratıcının tanımlanamaz olması akla daha 
uygundur. Yaratıcıyı bizim var etmemiz, ondan daha üst bir 
bilinçte olduğumuzu gösterir. Benim böyle bir yetkim yok.

Kitabınızda dişi-erkek, kadın-adam ayrımından 
bahsetmişsiniz. Âdem ve Havva’ya dişi ve erkek, 
Ninhursag’a da Kadın diyebilir miyiz?

Güzel bir soru- evet. Dişilik ve kadınlık kavramı, yine 
Sümer dönemine gittiğimizde 12 li tanrılar meclisinde yer 
alan Ninhursag’ın kadın kavramını bütünlediğini görüyo-
ruz. Oysa Ninhursag’dan sonra gelen ikinci kuşaktaki ay 
tanrısı Sin’in kızı İnanna’da dişilik faktörünün öne çıktığını, 
iktidar hırsının güçlendiğini, yine Sümer tabletlerinde gö-

rebilmekteyiz. Bugün hala Anadolu’da 
var olan koca anne, Ninhursag, hem-
şire olarak anılmaktadır. Yani Anado-
lu erkeği, bir kadınla karşılaştığında 
ona ismiyle değil, hemşire hanım 
diye hitap eder. İnanna’nın hükmü 
ise, Afrodit’e taşınmış ve kadın olma, 
dişiliğe düşürülmüştür. Bu, insanlığın 
başına dert açan bir hale dönüşmüş-
tür. Kadının rakibi, kadındır. Sistem, 
kadın üzerinden tüketimi, üremeyi 
güçlendirirken, ins-ân’lığı ve doğayı 
tüketmektedir. Kitabın üzerindeki nar 
ve vesica pistis sembolü, kadın olma 
bilincine bir davettir. Ancak bu şekil-
de insanlık, bu kirlenmişlikten arınma 
şansına ulaşacaktır. Kibele enerjisi, 
üreme, hırs, nefret, öfke, yok etme, 
tüketme, geriletme ise, Kıbâle enerjisi, 
sükûnet, dinginlik, bereket, çoğalma, 
gelişme, genişleme, dönüşüm içer-
mektedir. 

Kur’an’ın iktidar ve siyaset aracı olarak kullanılan 
bir ortamda böyle bir konuyu gündeme getirirken hiç 
korkmuyor musunuz? 

Neden korkayım? Korkmam için kendimden emin ol-
mamam gerekiyor. Yazdıklarımın hepsinin dayanağı vardır. 
Yaptığım çalışmanın bir insan olarak onurlu olduğunu dü-
şünüyorum. En azından Kur’an’ı okuyup anlamak isteyen-
lere saygılı davrandığım fikrindeyim. İnanç sahibi olanlara 
onların kendilerine duydukları saygıdan daha çok saygı 
duyduğumu düşünmekteyim. En başta kendime saygı 
duymaktayım. Korkulması gereken bir şey yok. Anlayabil-
mek için ise çok şey var!
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olmadan ve telaşlanmadan tüm durumla-
rın üstesinden gelebilir. Sakince olayların 
çözümünü kabul eder ve sabırla tüm du-
rumlarla baş etmek gücünü elde eder.

Öte yandan, sabır erdemi hislerimizi 
dışa vurumlardan ayıran görünmez bir du-
var gibidir. Yaşayan ve uzun zaman içinde 
deneyimlerle örülmüş bu duvar,  aynı za-
manda bir korumadır da... Duvarın bir ya-
nında hisler vardır; çok derin ve hızlı akar-
lar. Diğer yanında ise eylemlerimiz... Fark 
etmeden hislerin ani coşkusuna kapıldı-
ğınızda yönünüzü kaybedebilir, hatta bo-
ğulabilirsiniz. Bir engel olmadığında hisler 
hemen ifade edilirler ve hayat da spontane 
gerçekleşen eylemler bütünü olur. 

Bu şekilde ani ifadeleri yavaşlatmak ise 
aslında ruhsal gelişimin hızını arttırır. An’a 
kapılarak değil, geçmişin farkına varıp  ge-
leceği öngörerek gerçekleştirilen eylemle-
rin deneyimi ile ruh zamanla olgunlaşır  ve 
sabır duvarı da kendi kendini içimizde inşa 
eder. 

Bazıları için ise; arada sadece zaman 
algısını yavaşlatan ‘sabır’ vardır. Herhangi 
bir engelden farklı olarak vizyonunuzu 
genişleten, geleceği değerlendirme fırsa-
tı veren ve daha yumuşak düşünmemize 
olanak sağlayan, kullanılması gereken bir 
sığınaktır sabır. 

Zamanın çok çabuk aktığı, her şeyin 
anında oluverdiği günümüzde başarı algısı 
iş ve sonuç odaklı. Sabır erdemi unutul-
makta ve değerini yitirmekte gibi görünse 
de bir gün mutlaka çok derinden ihtiyaç 
duyacağız. O gün de bugün... Siz de kendi 
duvarınızın sessiz ama sağlam bir şekilde 
inşasını göz ardı etmeyin...

mutlu değilim, gelecekte daha iyi ola-
cağını düşünüyorum ve geleceğin he-
men gelmesini istiyorum. Beklemem 
gerek, sabretmek zor geliyor. Bir sonu-
ca ulaşmak istiyorum, çünkü o sonuca 
ulaşınca kendimi daha iyi hissedece-
ğim. O sonuç hemen olsun istiyorum, 
sabredemiyorum. 

Bizim zamana ihtiyacımız oldu-
ğu gibi süreçlerin de zamana ihtiyacı 
vardır. Doğayı düşünün. Bir tohumun 
çiçeğe, sonra meyveye dönüşmesini... 
Her meyvenin de zamanı başkadır. 
Mesela şeftali... Sadece yazları birkaç 
hafta meyve verir. Ama tüm yıl bo-
yunca çiftçi bahçesine emek verir; 
dallarını budar, gübresini verir, sula-
masını yapar, yabani otlardan ayıklar. 
Baharda çiçeklenmesini bekler, sonra 
meyvelerin büyümesini... Meyve verdi-
ği zaman ise tüm meyveler aynı anda 
toplanmaz. Olgunlaşanlar alınır. Tüm 
yıl beklenmiş olsa da toplanmadan 
önce olgunlaşması beklenir. O zaman 
daha lezzetli olur çünkü. Siz ham mı 
yoksa olgun bir şeftaliyi mi tercih 
edersiniz? Lezzetli olanı değil mi? 
Sizce çiftçi bu süreçte sabırsızlanır 
mı? Hayır, çünkü doğanın kurallarını, 
süreci bilir; ne zaman neyin olacağını, 
neye ihtiyaç olduğunu ve sonucunu...

Peki biz neden sabırsızlanıyoruz?
Sabır, huzurlu bir zihnin yansıma-

sıdır. Benim huzurlu zihnim, rahatsız 

Bu ayki erdemimiz sabır; hayatla alışve-
rişimizi biraz yavaşlatan,  kendine has bir 
zaman algısı yaratan sabır...

Çoğumuz acil cevaplara koşullanmış ve 
programlanmış durumdayız. Bir düğmeye 
basarız -lamba yanar, bilgisayar açılır... - bir 
şeyler harekete geçer. Eğer cihaz cevap 
vermezse sinir oluruz. Bazen beklememiz 
gerekir, bekleyemeyiz. Sonucunu hemen 
almak isteriz. Kolaylıkla sabırsızlanırız. Bu 
sabırsızlık yüzünden hayatın tüm fayda-
larını kaybedebiliriz. Öfkeleniriz ve nefret 
ederiz, sonunda hayattan tatminsiz ve hoş-
nutsuz bir hale geliriz.

Sabır nerededir? Olayları yaşarken 
sabırlı olmak neden zordur? Sabrımı 
bastıran şey benim kibirim mi, egom 
mu yoksa benim dengemi bozan bir şeyi 
elde etme konusundaki açgözlülüğüm 
mü?

Sabırsızlık geleceğin daha iyi olacağı 
yanılsamasından gelir. Yani ‘şimdi’mden 
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“Güzel bir kadınla sohbet eden adam için bir saat bir dakika gibidir 
ama adamı sobanın üzerine oturtursan bir dakika bir saat gibi gelir”

Albert Einstein 



    Aklımızdaki 

Zaman
Zaman kavramı, geçmiş ve geleceği içermek zorundadır ve 
her ikisi de anda mevcut değildir. Oysa biz insan olarak hep 
anda var oluruz. Zihnimiz ise geçmişi ve geleceği hep ana 
getirmek zorunda hisseder kendini ve ancak zaman kavramı 
o zaman anlamlı hale gelecektir. Bunu yapacak yegâne araç 
yine zihnin kendisidir. Beden ise her zaman için olduğu yerde-
dir ve zaman onun için de anlamsızdır, mekândır onun için ge-
rekli olan. Çünkü zaman-mekân içerisinde beden sadece tek 
bir noktada var olabilir. Bu nedenle o, zamanın içinde olmakla 
birlikte aynı anda sadece tek bir zamansal nokta üzerinde ola-
bilecektir. Bu nedenle asla bedenlerimiz iki ayrı zamanda aynı 
beden değildir. Beden içinde bulunduğu an bir şey iken ara-
dan zaman geçtiğinde her ne kadar zihinlerimiz onu aynı şey 
olarak algılama eğiliminde olsa da asla aynı beden değildir. 

Bu evrende sabit kalan yahut kaldığını zanneden yegâne 
şey vardır o da zihindir. Zihin zaman yanılsaması yaratarak 
kendisini onun içerisinde var etmeye çalışır. Bu hakiki bir şey 
değildir. Bu sadece bir yanılsamadır. Varlığının özünde kendini 
bir hisseden bir insan için zaman yoktur. Zaman sadece ayrılık 
ve izolasyon varsa anlamlıdır. Bu da zihnin yaratması gereken 
bir yanılsamadır. Zaman bütünüyle bir yanılsamadır. Aslında 
sadece oluş vardır ve o oluş hali anın dışında bir şeye gerek-
sinim duymaz. Varlık sadece bir olmayı bilir ve onun için de 
sonsuzluğun içindedir. Bu nedenle zamanın çok önemli oldu-
ğu toplumlarda gerçeğin sadece yüzeysel olarak algılanma-
sı kaçınılmazdır. Zamanın ve saatlerin hayatlarımızda önem 
kazanmasıyla, maneviyatın insanlar için öneminin azalmaya 
başlaması koşuttur.

Modern toplumların  zaman takıntısı ile psikolojik sorun-
ların artışı arasında neredeyse doğrudan bir orantı söz ko-
nusudur. Mutluluk sadece bütünlük var ise mümkündür ve 
zaman ise sadece bütünlük değil ayrımlar söz konusuysa an-
lamlıdır. Zamanın kendisi, ölümümüzü hatırlatması vesilesiy-
le bizleri içten içe huzursuz, mutsuz ve sınırlı bir varlık olarak 
hissettirir. Sırf bu nedenle dahi iç dünyamıza dönüp oradaki 
zamansızlığı ve bütünlüğü tecrübe etmek arada bir bile olsa 
hayati önem taşır. 

Bunun için her ne olursa olsun bizi içsel bütünlüğümüze 
götürecek manevi bir pratiğimizin olması önemlidir. Herkese 
kendilerine uygun bir meditasyonu arayıp tecrübe etmeyi 
öneriyorum. Zamanın ve mekânın sınırlamalarının ötesindeki 
kendi sonsuz ve sınırsız varlığıyla tanışabilmesi için.

    Aklımızdaki 

Zaman
Yazı: Amrit Sangeet

Zaman kolay anlaşılacak bir şey değildir; çünkü o aslında bi-
zim onu nasıl tecrübe ettiğimizden bağımsız bir şey değildir. Bu 
yüzden zaman bireysel ve subjektif bakışımızdan bağımsız olma-
ması sebebiyle tanımı değişen bir kavramdır. Objektif bir zaman 
olmadığı için bunun tanımı da objektif olmayacaktır doğallıkla. Bu 
aslında son derece önemli bir bilgidir. Her ne kadar anlaması ve 
kabul edilmesi zor gibi olsa da bunun üzerinde durmaya ve bunu 
anlamak için çaba göstermeye değer.

Zamanı saatlerimizin gösterdiği ve düz doğrusal bir çizgi gibi 
algılama eğilimindeyizdir. Oysa bu zamanın sadece bir yönüdür. 
Fizik bilimi, zamanı uzay üzerinde alınan yol olarak tanımladığı 
için dış dünyada gözlemlenen zamanın düz-doğrusal olarak ha-
yatımıza yansıması doğaldır. Evet, başka insanlarla ve canlılarla 
paylaştığımız uzayın içerisindeki zaman elbette onlara göre sahip 
olduğumuz konuma göre belirlenir ve bunun için de “lineer” yani 
yatay yönde bir hareket olarak algılar ve tecrübe ederiz zamanı.

Oysa içsel dünyamızdaki zaman doğrusal hareket etmez. İn-
sanın kendi varlığının içerisindeki zaman ileri-geri doğru değil, 
yukarı aşağı yöndedir.  Yani düşey düzlemde hareket eder. Aslın-
da zaman dahi denilemez ona bu anlamda. Çünkü zamanın var 
olabilmesi için nesneye de özneye de gereksinim vardır. İki ayrı 
şeyin olması ve onların arasındaki uzayda gereken hareketin işlevi 
olarak zamanı tanımlamamız mümkün olur. 

Ancak insan varlığının bütünlüğü içerisine girdiği zaman ora-
da zamanı gereksiz kılan bir şey olur. Orada insan kendi sonsuz-
luğunu tecrübe eder ve geçmişin ve geleceğin olmadığı sonsuz 
anın içerisine girer. Bunu ancak birey kendi varlığının içinde tecrü-
be edebilir. Çünkü bunu başka insanlara aktarmak için iletişimini 
kurmaya bile zaman gerekecektir. Zamansızlık ve sonsuzluk içsel 
olarak yaşanabilen bir şey iken zaman ise sadece diğerleriyle ve 
“dışarıda” paylaşılabilen bir şeydir. Bu nedenle öze ilişkin her şey 
gibi zamansızlık da, sonsuzluk da sadece bireyin kendi içsel dün-
yasında tecrübe edilebilecek bir şeydir.

Bu durumda insanın iki düzlemde var olduğunu düşünebiliriz. 
Birinci düzlem zamanın ve uzayın içerisinde var olan zihin-beden, 
diğeri ise zamanın ve uzayın ötesindeki ruhsal düzlem. Ruhsal 
düzlemdeki varlığımız, zamanın ve mekânın içersinde anlaşıla-
maz ve tecrübe edilemez bir şeydir. Oysa zihnin zamana ve bede-
nin de mekâna gereksinimi vardır. 

Zaman aslında zihinde oluşur ve zihnin türevlerinden birisidir. 

Zaman kavramı üzerinde ne kadar konuşulsa azdır. 
Zamanı kavramak için mistiklerden, fizik bilginlerine kadar 
herkesin söylediklerine kulak vermemize rağmen onun 
tam olarak ne olduğunu anlayabilmemiz oldukça zordur. 
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    Aklımızdaki 

Zaman

Z
A
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N

 İçindekiler;
sf22 Zaman deyince ...
sf23 Zaman, kadran, insan 

sf27 Vedalarda Zaman Kavramı 

sf28 Zaman, ne için?

sf30 İnsanın Saatle İmtihanı: Saat Kuleleri

sf32 Zaman Bükücü Mayalar

sf34 Yıllar geçse de üstünden; Takvimler zamanı unutur mu?

sf36 Derin zaman yönetimi
sf38 Regresyon ve Progresyon
sf42 Zaman Kumbarası
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Zaman deyince ...

 
Tasarruf edilemeyen, 

stoğu olmayan, depolanama-
yan, bazen faili meçhul...

 
İnsanlığın uydurdu-

ğu evrende olmayan bir 
şey

zaman zaman, 
zaman zaman, 

hımm o zaman... 

 
Dur tahmin edeyim… 

Dergide bu ayki konu zaman?

Zaman 
benim için ‘an’dır, geçmişe de 

kapalı geleceğe de... altındır... O denli 
kıymetlidir..

 
Durup da kimseyi 

beklemeyecek kadar 
kötü bir yol arkadaşıdır 

zaman...

Sürekli arkasından koş-
tuğum bir türlü yakalayamadığım 

değdiği acıyı azaltan, yanından geçtiği 
dostluğa güç katan sihirli iksir.

Ne 
kadar da 

çabuk geçiyor 
zaman..

 
Sakla samanı, 
gelir zamanı

 
Yaşlanarak değil 

yaşayarak tecrübe kazanılır. 
Zaman insanları değil armutları 

olgunlaştırır. Peyami Safa :)

 
Geleceğe dönüş

  bi-
zim uydurduğu-

muz sanal bi kavram

 
Sürekli geçiyor... 

Gitti mi de gelmiyor..

Bir 
türlü yetmeyen 

şey!

 
Akreple yelkovanın 

aralıksız mücadelesi.

 
“öyle bir geçer zaman 

ki” zamanı anlatan  en iyi 
cümledir benim için ... 

 
Zaman benim için varo-

luşun en etkileyici ve en sürükleyici 
parçasıdır. Kıymeti bilinmesi gereken değerli bir 

hazinedir. Yeni bir yıla girmek üzere olduğumuz şu 
günlerde, bize kullanmamız için verilen binlerce 

saat için müteşekkirim :-))) Yaşasın yaşam 
döngüsü!

 Ger-
çekten sahip 

olduğumuz tek şey!

Zaman deyince ...
www.ucuncugoz.org sitemizde yayınlanan “Zaman deyince ....”  

anketine verilen cevaplardan ve kişisel röportajlardan derlenmiştir. 
Katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.

Hazırlayanlar: Serda Kranda - Serpil Ata
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 Zaman,
 kadran,
    insan

Zaman deyince ...
Gündelik yaşamı parçalara bölmek, hatta böldükçe 

daha da bölmek; insanın kendi varoluşuna yaptığı en 
büyük haksızlık belki. Gün ışığı yetmezmiş, acıkmak yet-
mezmiş yahut uykumuzun gelmesi yetmezmiş gibi he-
men her ihtiyaç ve isteğimiz için saatler belirledik. Kendi 
iç saatimizin sesini duymaz olduk bir zaman sonra. 

Önce Zamanya sonra da Saatsiz Ülke adlı romanla-
rıyla saate ve insanın zamana bağlı yaşam haritasına, 
sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısıyla değinen Yiğit 
Kulabaş, genç bir yazar; Zamanya adlı romanının web 
sitesinde kendisiyle ilgili şunları söylüyor: “1970 İzmir 
doğumlu. Ömrünün ilk otuz altı yılını eşit parçalar ha-
linde dört büyük şehirde geçirdi. Dört ayrı uluslararası 
şirkette satış pazarlama ve iş geliştirme alanlarında fark-
lı pozisyonlarda çalıştı.” Şu an İsviçre’de yaşayan yazar, 
Ericsson Global Satış ve Pazarlama Grubu’nda Pazarla-
ma Direktörü olarak görev yapıyor. 

Romanın web sitesi, en az roman kadar etkileyici. 
www.zamanya.com içinde gezinirken dinlediğiniz fon 
müziği ne kadar huzur vericiyse, içindeki bilgiler o ka-
dar “zaman” dolu. Bir portal olarak hazırlanmış sitede, 
Zamanca-Türkçe adında bir sözlük de mevcut. Okurların 
zamanla ilgili kelime ve deyimleri paylaşıp tanımladığı 
sözlük, zamana bağlı ne çok şeyle kuşatıldığımızı bir kez 
daha hatırlatıyor.

Zamanya, kitapçılarda çoktan tükenmiş bile. Şu sıra 
yabancı dile çevrilen romanları çerçevesinde, zaman, 
saat ve insan hakkında konuştuk, zamanın kitabını ya-
zan Yiğit Kulabaş ile. 

 
İnsanlar iki şeyin eksikliğinden şikayet edip du-

rur. Daha çok zaman, daha çok para. Belki çok çalı-
şarak, akıllı yatırımlar yaparak ikincisini elde etmek 
mümkün ancak daha çok zamana sahip olmak için 
Zamanya’ya gitmek gerekiyor. Nasıl aklınıza geldi 
bu fikir? 

 Zaman,
 kadran,
    insan

Röportaj: Serda Kranda

’Sabır’ kelimesini düşünün mesela, ya da ‘tecrübe’yi.  
‘Umut’u irdeleyin sonra, ‘ertelemek’ fiilini ve hatta 
‘selüloit’i… Hepsinin içinde zaman gizli.” diyor Zamanya ve 
Saatsiz Ülke’nin yazarı Yiğit Kulabaş. 
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Zaman gizemli bir konu… Kurcalamak hoşuma gi-
diyor... Biraz araştırınca takvimin tarihine ulaşabiliyorsu-
nuz. Hangi evrelerden geçildiği, kimin neyi geliştirdiği 
ortada… Ama saat cephesine geçince işler biraz daha 
karışık. Saat üretimi ile ilgili izlere ulaşmak mümkün; 
ama saat, dakika, saniye, salise gibi kavramların geçmişi 
meçhul. Neden bir günde 24 saat var? 60’ar dakikalık 24 
saat yerine 40’ar dakikalık 36 saat olamaz mıydı mese-
la? Böylesine detaylar üzerine nasıl mütalaalar yapılmış? 
Nasıl sonuca varılmış?

İşin ilginç tarafı dünyada üzerinde bu kadar hemfikir 
kalınmış başka bir ölçüm sistemi yok. Litre, metre, gram, 
celcius, metreküp ve daha nicelerini düşünün... Gallon, 
feet, oz  fahrenheit vs gibi bambaşka muadil cephelerle 
karşılaşacaksınız. Ama saat düzeni her yerde aynı… Ak-
rep, yelkovan, saat, dakika, saniye… Kültürler ötesi, din-
ler üstü bir durum. Bütün bunlara kafa yorunca bu işin 
içinde bir iş var diyor insan… 

Romanın çatısı dünyaya zamanı pazarlayan bir şir-
ket üzerine kurulu… Dünya, ay ve güneşin dansındaki 
potansiyeli gören şirket gün, ay ve yıl kavramlarıyla ye-
tinmeyerek yeni “yapay” ürünler yaratmış, sonra da bun-
ları “hafta”, “saat”, “dakika”, “saniye” gibi isimlerle marka-
laştırıp piyasaya sunmuş. Yüzyıllar süren bir pazarlama 
kampanyası sonucunda mutlak başarıya ulaşılmış; bü-
tün tutarsızlıklarına ve defolarına rağmen ürünler hızla 
benimsenerek umarsızca tüketiliyor… Zaman Şirketi, bir 
şirket olduğunu; pazar payını büyütmek, insanları ken-
dine iyice bağlamak istediğini hiç hissettirmemiş. 

Kim bilir; belki de sahiden var böyle bir şirket…

Zamanya’da bahsi geçen şirket ilk bakışta harika 
bir şey veriyor gibi duruyor. Zaman duruyor, yaşlan-
ma duruyor ve çalıştığın süre hayatına ekleniyor. 
Ama diğer yandan duygu ve his dünyamızın hayatla 
alışverişi devam ettiğinde bedensel yaşlanma dur-

duğunda ruhsal ve zihinsel yaşanmışlığın insana ver-
dikleri ve insandan aldıkları değişir mi? 

Kahramanımızın Zaman isimli şirketle iş görüşmesine 
davet edilmesi tamamen tesadüf… Özgeçmişine yazdığı 
“zamanı ve hayatı seven” ibaresi başına büyük işler açıyor. 
Zaman şirketi çalışanlarına para yerine zaman veriyor, yaş-
lanmalarını durduruyor ve bir anlamda ölümsüzlük sağlı-
yor elemanlarına. Ancak karşılığında gece gündüz çalışıyor 
insanlar, uyumuyorlar, kendileri için hiçbir şey yapmıyorlar. 
Ve işin kötüsü yaşlanmamak, sonsuza kadar yaşayabilmek 
için ayrılamıyorlar şirketten. Sınırsız zamanları var ama ya-
şayamıyorlar hayatlarını.

Zamanya’da kapitalizmin ince bir eleştirisi var. Satır ara-
larında sürekli büyüme peşinde koşan ve büyümek için her 
şeyi yapabilen şirketler; kurumun emekten üstün olduğu 
bir düzeni yansıtan şirket-çalışan ilişkileri; şirketin gölge-
sinde iken çok önemli olduklarını zannedip bir piyon ol-
duklarını göremeyen, kraldan çok kralcı çalışanlar gizli… 

Romanınızın bir de web sitesinde Portal’i var. Bu bir 
ilk. Sizi bir portal hazırlamaya iten sebep neydi? 

Didaktik olmamak için kitaba koyamadığım bilgileri 
okurla paylaşmak isteyince www.zamanya.com ortaya çık-
tı. Aynen DVD’de seyrettiğimiz bir filmin ekstralar bölümü 
gibi… Sitede kitabın fonunu oluşturan şehirler hakkında 
bilgiler, haritalar, fotoğraflar bulmak, zaman hakkında de-
taylara ulaşmak mümkün… 

Bir de Zamanca-Türkçe sözlük var portalde… Hoş bir 
espri olarak eklemiştik. Zamanın dilimize, dolayısıyla ha-
yatımıza ne kadar sindiğini gösterebilmek, hissedebil-
mekti amaç. Zamanya’yı okuyan herkes sözlüğe katkıda 
bulunabilecek, yeni kelimeler ekleyebilecekti. Burada 
dakika, hafta, saat veya takvim gibi kelimelerden bahset-
miyoruz sadece. “Sabır” kelimesini düşünün mesela, ya da 
“tecrübe”yi.  “Umut”u irdeleyin sonra, “ertelemek” fiilini ve 
hatta “selüloit”i… Hepsinin içinde zaman gizli. 
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Portal’deki paylaşımlar size değinmediğiniz noktalar 
hakkında ilham veriyor mu? Zamanya ardından devam 
romanı Saatsiz Ülke. Bir üçüncü roman daha olacak mı 
bizleri zamanla baş başa bırakacak?

Evet devamı gelecek... Seri “Zaman Şirketi” etrafında dö-
nen, ancak birbirinden bağımsız üç kitaptan oluşacak. Konu 
zaman olunca sıralama da izafi oluyor elbette. Okur istediği 
kitaptan başlayabiliyor böyle olunca. Başta editörüm, pek 
çok Saatsiz Ülke okuru, Zamanya’yı okumadı mesela. Ama el-
bette seri halinde okumak da mümkün…

Aslında hayat bize verilmiş zaman ile başlıyor. Ne 
kadar olduğunu bilmediğimiz bir zaman. Ömür diyoruz 
ona... Nazım Hikmet’in mektuplarının olduğu kitaplar-
dan birinde şöyle bir şey okumuştum yıllar önce “Hem 
anlatsana bana, nasıl oluyor da çıldırmıyoruz öleceği-
mizi bildiğimiz halde? Yoksa ben ölmem gibi mi geliyor 
insana.” Böyle düşününce ölümsüzmüşüz gibi yaşıyoruz, 
sanki sonsuz zamanımız var gibi. Ama aynı şekilde sanki 
hemencecik bitecekmiş gibi de acele ediyoruz her şeye. 
Zamanın bir kitabını yazmış biri olarak size sormak isti-
yorum. Zamanımız var mı gerçekten? 

Ne güzel demiş şair… Romandaki ana temalardan biri 
ölümsüzlük… Hatta Radikal Kitap’taki Zamanya yorumu 
“Ölümsüzlüğe Tahammül Etmek” başlığı ile yayınlanmıştı. 

Zamanımız var ama akıp gidiyor elimizden… Aslında 
akıp giden zaman değil, bizleriz; aynen Fransız atasözünde 
söylendiği gibi. Zamana fazla kaptırmamak, hayatın kendi-
sini kaçırmamak lazım. Figen Ünal Şen Akşam gazetesinde 
“Zamanya’yı okuyup bitirenler kitaptaki asıl kahramanın 
kendileri olduğunu ve zamanı ne kadar iyi kullanırlarsa kah-
ramanlıklarının hayatla kutsanacağını öğrenecektir,” diye yaz-
mıştı. “Unutmayın, ertelenen hayaller, esirgenen hayatlardır.”

Dünyanın kendi etrafındaki dönüşünü tamamladığı 
süreye gün diyoruz. Güneş etrafında dönüşünü tamam-

lıyor yıl oluyor. Dünyanın ekseniyle, yörünge 
düzlemi arasındaki eğimin değişmesi sonucunda 
da mevsimler oluşuyor. Buraya kadarki düzenle-
meleri anlayabiliyoruz. Bütün hesaplamaların bir 
şekilde mantıklı bir açıklaması var. Peki zamanı 
dilediği gibi kullanabilecek çok eski toplumları 
bu kadar ince hesaplara iten ne olabilir? Ve biz, 
modern toplumlar her şeye kolaylık getiren bilim; 
neden bizi hala bu sayıların içine hapsediyor ola-
bilir?

Zaman kavramını en bilinçsiz olduğumuz dönem-
de öğreniyoruz ve belki de o yüzden hiç sorgulamı-
yoruz. Ana sakatlık burada yatıyor – sorgulamadan 
benimsemek. 

Gazetede, bir diktatörün, takvimdeki aylara ak-
rabalarının isimlerini verme kararı aldığını okuyunca 
gülüp geçiyoruz. Ama çoğumuz “Ağustos” isminin 
eski bir Roma’lı imparatora ait olduğunu ve 31 çeken 
bir aydan sonra gelmesine rağmen, sırf adama ayıp 
olmasın diye 31 gün sürdüğünü bilmiyoruz. İşin ilginç 
tarafı dokunulmaz kılmışız sistemi… Düzeni değişti-
rebilmek neredeyse imkansız. Kahramanımız Zaman 
şirketine bir öneriyle geliyor mesela, maksat takvim-
deki düzensizliği gidermek: “Yılı 1+364 diye ikiye 
ayıralım. O bir gün de yılbaşı olsun. Yılbaşı yılbaşıdır 
zaten, ona mutlaka Pazartesi ya da Cuma gibi bir isim 
vermemiz gerekmiyor. Yılbaşını hafta kavramının dı-
şına çıkarırsak ve 2 Ocak gününe Pazartesi dersek her 
sene aynı takvimi kullanmaya başlayabiliriz. Her sene 
31 Aralık’ın Pazara, 2 Ocak’ın Pazartesiye denk geldiği 
ideal bir takvim. Tamam, dört senede bir artık yıl du-
rumu var, ama ona da “artık gün” diyelim, yine tatil ilan 
ediverelim…” 

     Son derece mantıklı bir öneri aslında... Ama ola-
bilir mi böyle bir değişiklik, düşünün. Sayıların hap-
sinden kurtulmak, mevcut düzeni değiştirebilmek; 
namümkün.  
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Kabul ediyoruz, zaman hayata bir ritm veriyor. 
Yemek saatlerimiz var, uyku saatlerimiz var, ran-
devularımızı rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. İş saat-
lerimiz, tatil günlerimiz var. Ama bir de içimizde 
işleyen bir saat var. Yemeğin piştiğini, sevgilimizin 
gelmek üzere olduğunu, çocuğumuzun acıktığını 
içsel olarak anlayabiliyoruz. Acaba, insanlığın ken-
dinden uzaklaşmasıyla açıklayabilir miyiz zaman 
hesaplarını? İç sesimizi duyamadıkça, saatin tik-
taklarına mecbur kalıyor olabilir miyiz?

“Aşa ve aşka zamanı karıştırma,” diyor çaycı Selma 
Hanım romanda… “Acıkınca yiyeceksin oğlum, canın 
çekince sevişeceksin... Tarife saat girerse lezzet, aşka 
saat girerse şehvet çıkar gider...”  

Romanda zamanyaklık olarak anılan zaman bağımlı-
lığı hayatı sıradanlaştırıyor, renkleri ortadan kaldırıyor. İç 
ses otomatikleşiyor adeta, ruhunu kaybediyor. Selim’in 
bir gününü hatırlayalım isterseniz.  Kahramanımız uyku-
sunu aldığı için değil, saat altı olduğu için kalkıyor ya-
taktan. Saat sekizde başlıyor çalışmaya, akşam beş olun-
ca çıkıyor şirketten. Acıktığı için değil, saat on iki olduğu 
için karnını doyuruyor. Hep zamanla yarışıyor - kesintisiz 
bir koşuşturma içinde... Fakat nereye doğru koştuğunu, 
nereye varmak istediğini bilmiyor.

Zamanın var oluşunun kişiye verdiği bazı 
önemli erdemler var. Sabır, metanet, tevekkül ve 
tabii umut… Zaman ne zaman iyi bir şey olur? Bize 
zamanı nasıl yöneteceğimizi anlatabilir misiniz? 

Hayatı iyi yaşamak, keyif almak çok önemli… He-
defleri olmalı insanın, yapmaktan zevk aldığı işler 
olmalı ve bu işlere zaman ayırabilmeli, sevdikleriyle 
geçirebilmeli hayatının büyük bölümünü, bir yandan 
da kendisiyle baş başa kalabilmeli, haftada bir saat de 
olsa kendisini düş aynasında görebilmeli. 

Pek çok kişi zamanını iyi kullanamıyor. Zamanı iyi 
kullandığına inananların önemli bir kısmı ise hayattan 

zevk almak gerektiği detayını ne yazık ki unutuyor. Uzun 
lafın kısası zamana esir olmadan, zamanı yönetebilmek çok 
önemli. Sadece zamanı değil, aynı anda yaşamayı da çok 
sevmek lazım…      

Zaman alıp zaman veriyoruz. Düdüklü tencereleri-
miz var, saatte bilmem kaç kilometre hız yapan otomo-
billerimiz, pullu mektuplarımızın yerine e-postalarımız 
var. Teknoloji bize çok zaman kazandırıyor. Peki ka-
zandığımız zamanın, bir “kazanç” olduğunun farkında 
mıyız? Hayır, çünkü hep yapılacak bir başka iş daha var 
sırada. Zaman yönetimi, kaliteli zaman gibi kavramla-
rın gerçekliğine inanır mısınız?

Saat bağımlısı olmak ile planlı olmak aslında çok fark-
lı ama kolayca karıştırılabilecek kavramlar. Saat bağımlısı 
çoğu kişi için genelde saat var ama hiçbir şey için zaman 
yok! 

Saat bağımlısı değilim, hatta doğruyu söylemek ge-
rekirse son yirmi beş senedir kol saati bile takmıyorum… 
Ancak planlı biri olduğumu söyleyebilirim. Planlı olunca 
zaman biraz farklı akıyor. Plan demek önceliklerinizi belirle-
mek demek… Ana kurallarınızı ortaya çıkarmanız, hayatta 
neler yapmak istediğinizi idrak etmeniz gerekiyor. Emekli 
olunca güneye gidip domates ekeceğim şeklindeki uzun 
vadeli planlardan bahsetmiyorum. Çocuklarım benim için 
önemli, onlarla daha fazla vakit geçirmek istiyorum kararını 
alırsanız örneğin, her akşama televizyonun kapalı olduğu 
bir çocuk seansı koyabiliyorsunuz. Bunu becerebilirseniz 
gerisi gelecektir mutlaka. İster dans edersiniz kızınızla, ister 
tavla oynarsınız, belki de kim bilir sadece muhabbet eder-
siniz. Diyelim ki yetenek dolusunuz ve ilk romanınızı yaz-
maya karar verdiniz… Günde en azından yarım sayfa ya-
zarsanız senede 183 sayfaya ulaşacağınızı fark ediyorsunuz 
hemen… Her iki senaryoda da planlı girişimler söz konusu 
ama saat yok gördüğünüz gibi… 

İnsan yapmak istediklerini bilince zaman saygıyla eğili-
yor karşısında, destek olmaya çalışıyor. 
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Ebedi zaman, maddi dünyanın üç halinin etkileşimi-
nin ilk kaynağıdır. Değiştirilemez ve sınırsızdır. Zaman, 
Tanrı’nın Yüce Şahsiyeti’nin maddi varoluştaki oyunları 
için bir enstrüman olarak çalışır.

Srimad-Bhagavatam
Bir kimse zamanı gerçeğin temel yönü olarak kabul 

etse de aslında bu sadece maddi dünyanın bir özelliği-
dir. Spiritüel dünyada zaman kavramı yoktur. Anlaşılma-
sı zor olsa da ruhsal dünyada her şey geçmiş ve gelecek 
kavramı olmadan bulunur. 

Maddi dünyada zaman olmadan hiçbir şey olmaz. 
Dünyadaki en güçlü kuvvet olan zaman, Krishna olarak 
düşünülür. (Bhagavad-gita’da söylendiği gibi). Zaman 
her şeyi kontrol eder ve Krishna da beni kontrol eder. 
Güneşin doğup batmasıyla herkesin yaşamı, zamanın 
etkisiyle kısalır.

Zaman göreceli bir kavramdır. Daha yüksek gezegen 
sistemlerindeki bir yıl, dünya üzerindeki bir yıldan çok 
daha uzundur ve daha yüksek gezegenlerdeki canlılar 
bizim tahminimizden çok daha uzun süreçlerde yaşam 
sürerler.

Dünya üzerindeki zaman dört çağa (yuga) ayrılır ve 
her devir yüzbinlerce yıl sürer. Satya olarak bilinen bi-
rinci çağda, insan medeniyeti aydınlanmıştır; fakat Tre-
ta ve Dwarapa adlı sonraki iki çağda bu aydınlanmada 
azalma olmuştur. Kali Çağı’na eriştiğimizde (şu anda 
içinde olduğumuz) medeniyet gittikçe kaos ve cehalete 
batar. Kali Çağı’nın sonunda bölgesel bir evrensel yok 
oluş meydana gelir ve tekrar Satya ile yeni bir döngü 
başlar. Bu döngü kendi kendini evrenin yaratıcısı olan 
Brahma’nın her bir gününde bin kez tekrar eder.

Bu sebeple Vedik kavramda zaman ve tarih Batı’ya 
göre çok daha geniştir. Bize, yaşamın insan suretinde 
nasıl çabuk geçtiğine dair bir resim çizer. Vedalar insan 
yaşamının her değerli anını, benlik idraki için kullanma-
mız gerektiğini vurgular.

Yazı: Serhat Şen

Işığın Yayılması anlamına gelen “RADIA” 
bireylere ve kurumlara yönelik “Kişisel Gelişim 
Eğitimleri” sunar. 

RADIA kişilerin  güçlü yönlerini ve içsel 
bilgeliklerini keşfetmelerine destek olmak 
bilinciyle çalışır.

Amacı zihin, beden ve ruh bütünlüğü 
farkındalığını geliştirerek hakettiğimiz mutlu 
hayatlara ulaşmamızı kolaylaştırmaktır.

Hayat bir içsel keşif yolculuğudur. Kendi 
kaynaklarını keşfetmek olan farkındalık bilinci  
keyifli bir süreçtir. Hayat yolculuğumuzda 
elbette önümüze engeller çıkacaktır.  Sorun 
yaşamayacağız diye bir şey yoktur ama asıl 
fark sorunlara karşı yaklaşımımızdır. Her 
sorunun çözümü ise  kendinizi sevmekten 
geçer. Kendinizi sevin. Sevgi derin bir takdir 
duygusudur. Dünyayı döndüren tek şey 
Sevgidir.

Aydınlanma ise içinize dönerek, kendinizi 
severek ve ilgilenerek hayatınızı daha iyiye 
doğru değiştirme ve dönüştürme yeteneğinizi 
kullanmaktır.

Hayatınızın kontrolünü elinize alın.

İçinizdeki güce ne kadar bağlanırsanız o 
kadar özgür olabilirsiniz...

Adres: Vali konağı cad. Süleyman Nazif sok. No:14/3 Nişantaşı/İST.
Tel:0 212 296 00 08 Mail: info@radiagelisim.com

www.radiagelisim.com

HAYAT YOLCULUĞUNDA
İÇSEL KEŞİFTEKİ REHBERİNİZ



ZAMAN, 
NE İÇİN ?

nereye gitmek istediğim, hayatımda ne yapmak istediğim yani 
bana yönümü gösterecek bir pusula vermesi açısından net bir 
hedefim olması konusunda net olmamı gerektirir. Değerlerimi-
zi ve hayatımızın amacını netleştirmek için zamanımızı ayırdı-
ğımızda, o zaman ‘önemli olan’ ve belki de ‘acil görünen ama 
aslında çok önemli olmayan’ şeyleri doğal ve kolay bir şekilde 
önceliklendirmeyi öğreniriz.

Bir çok insanın hayatı saat tarafından yönlendirilir, randevu-
larda bulunmakla, verilen sözleri yerine getirmekle ve çizelge-
lerle günler geçer ancak büyük bir hızla hareket ediyor olmak, 
doğru yöne gittiğimiz anlamına gelmek zorunda değildir.

Eğer hayatlarımızda saat (durumların, çevrenin ve başka-
larının beni nereye ittiği) ve pusula (değerlerim, vizyonum ve 
prensiplerime uygun olarak benim nereye gitmem gerektiğini 
hissettiğim) arasında bir açıklık varsa, bizleri varoluşsal bir krize 
götürebilecek bir iç savaş baş gösterir. Bir söz vardır: “Düşün-
düğün gibi yaşa ya da yaşadığın gibi düşünerek son bulursun.”

Önemli olan ne? 
Hayatlarımızdaki ciddi kriz anları (Sevdiğimiz bir kişinin ölü-

mü, uyuşturucuya düşen evlat, kanser olmak ve hayatımızda 
sadece bir kaç ayımızın kaldığını bilmek), zamanımızla ne yap-
tığımızın her zaman en önemli olduğunu düşündüğümüz şey-
lerle ilgili olmadığını açıkça görmemizi sağlayabilir. Hayatımda 
bazı hedeflerim olmadığı sürece zaman yönetimi ilgisizdir. An-
cak hedeflerimi ve amaçlarımı netleştirmeden önce, ilk olarak 
değerlerimi netleştirmeliyim ki hedeflerimi somutlaştırmama 
yardımcı olsunlar.

Zamanı etkili yönetebilmek için dikkat edilmesi gereken 
diğer konu ise zaman kaybından kaçınmayı bilmektir. Zaman 
kaybı; zihinsel enerji ve hayatımdaki net hedeflerin eksikliği ile 
çok yakından bağlantılıdır. Eğer zihnim birçok gereksiz ve boş 
düşünceler çok hızlı giderse, zamanın sıkışık olduğu hissine sa-
hip olurum ve her zaman saatin peşinden koşarım. Aksine, eğer 
düşüncelerimin ritmi daha yavaş olursa zamanın genişlediğini 
hissederim. Düşüncelerimiz daha yavaş gittiği zaman serbest 
bıraktığımız boşluklar kendi yönümüzü kolaylıkla değiştirme-
mize izin verirler. Bu sessizlik boşlukları bizlere; kendimizin za-

Çeviri: Serpil Ata

ZAMAN, 
NE İÇİN ?

Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, her gün, her 
aşamada daha çok kolaylığını ortaya koyarken, sınır-
sız bilgi internet aracılığıyla gezegenin bir yanından 
diğer yanına saniyeler içinde yer değiştiriyor. Diğer 
taraftan tüm bu teknolojik gelişmeler hayatlarımızı 
her gün insanlarda artan bir stres ve gerginlik his-
siyle daha büyük bir ivmeyle götürüyor. Çelişki şu 
ki erişimimizde ne kadar aracımız olursa olsun, bu 
bizlere toplumumuzda olagelen değişimlere daha 
hızlı ve etkili cevaplar verebilme becerimizin olması 
konusunda zorluyor.

Şüphesiz, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler biz-
leri sorgulanamayacak faydalarla destekliyor; bel-
ki de bunların kişisel dönüşüm ve kendini bilme 
uygulaması aracılığıyla bilinçli bir şekilde seçilmiş 
olan kimi insani, etik ve ruhsal değerlerle uyumlu 
olması da gerekiyor.

Net bir yöne sahip olmak: PUSULA mı SAAT mi?
Bu tür değerlerin yokluğu, tüketim toplumunun 

ve materyalist paradigmanın çalkantılı sularında 
batma tehlikesiyle yönünü kaybetmiş ve akıntıyla 
giden bir gemi gibi toplumumuzun da belirli olma-
yan bir yönde ilerlemesine sebep olabilir.

Değerler ve hayatta net bir amaç olmamasının 
krizi, birçok insanın kendini tüketimin, modanın, ar-
zuların, geçici zevklerin…vb rüzgarları ve akıntıları 
tarafından götürmesine izin vererek, yaşamlarını 
bilinçli olarak, seçilmemiş değerler olmadan yaşa-
malarına teşvik edebilir.

İnsanların zamanlarının % 95’inde kendi değer-
leri üzerinde derin bir şekilde düşünmediklerinden 
dolayı başkalarının değerlerine uygun şeyler yap-
mayı öğrendikleri söyleniyor. Hayatlarında hangi 
değerlerin olduğunu tam olarak bilmeyen bu in-
sanlar sadece kalan %5’lik kısmı kendi hedeflerini 
başarmak için ayırıyorlar.

Zamanı etkili bir şekilde kullanmak, ilk olarak, 

Zamanla nasıl bir ilişkim var? Zaman, varolan en demokratik kay-
nak. Gün, herkes için 24 saate sahip, ancak uyandığımızda bize sunulan 
net 86100 saniyelik çeki, bilge bir şekilde kullanmayı bilmek bize bağlı. 
Bizlere büyük değişimlerin büyük bir hızla denkgeldiği bir dönemde 
yaşamak nasip oldu.

Yazı: Ramón Ribalta Secanell
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ZAMAN, 
NE İÇİN ?

Eğer bu içe bakış sürecini ve sessiz düşünceyi düzenli ve 
sistematik bir yolla gerçekleştirsek, günlük olarak yüzleşme-
miz gereken tüm durumlar ve zorluklar üzerinde bir anlayışa 
sahip olmayı başarabiliriz ki bu bize zihinlerimizde daha çok 
netlik ve onların üstesinden gelmek için daha çok içsel güç 
verecektir. Bu sayede, farklı koşullar ve olaylar tarafından 
darbeleşmiş olarak zamanın peşinden giden birisi olmak ye-
rine net bir amaca sahip ve hayatının gemisine metanet ve 
bilgelik ile hükmeden zamanın efendileri oluruz.

Zaman yönetiminde başarıya ulaşmak ve başarısız olma-
mak için tavsiyeler.

•Hayatını sadeleştir
•İhtiyacın olmayan her şeyden kurtul
•Tüm zihinsel sınırlarının üstesinden gel
•Gerçekçi ol 
•Önceliklendir
•Tüm yapılacaklar için son tarihlerini belirle ve yerine ge-

tirildiğinden emin ol
•Organize ol, düzenle ve planla
•Esnek ol
•Delege et (Yönlendir, yetkilendir)
•Daha çok dinlemeyi ve daha az konuşmayı öğren
•İhtiyacın olan bilgi elinin altında olsun
•Disiplinli ol
•Bir defada sadece bir şey yap
•Seçici ol, ‘hayır” demeyi öğren
•Önemli olmayan herşeyi ertele
•Seni aksatan şeyleri analiz et, onlardan kaçınmak ya da 

azaltmak için önlemler al
•Dinlen
•Rahatlamayı öğren
•Şimdinin tadını çıkar; her anın keyfini çıkar, 
yoğun bir şekilde yaşa
•İçsel sessizliği uygula

manın sahibi olduğumuzu hissederek her şimdiki anı 
daha yoğun yaşayarak, huzur ve sakinlik anlarının key-
fini çıkarmak için bir altın zaman verirler.

İçsel denge ve zihinsel netlik
Bu daha büyük denge durumu ve zihinsel netliği 

başarmak, hedeflerimizi ve değerlerimizi açıklığa ka-
vuşturmak gibi kendimize daha çok zaman ayırmamı-
zı gerektirir. Sessizlikte, sessiz düşünme ve meditasyon 
aracılığıyla, kendi varlığımızla bağlantı kurmamızda 
bize yardım eden ve zihnimizin enerjisini daha doğru 
ve faydalı bir şekilde kullanmaya götüren sakin bir iç 
mekan ve zihinsel netlik bulabiliriz.

İçsel sessizlik, zihnimizde en yüksek nitelikteli dü-
şünceleri yaratmamıza yardım eder. Bu, zihinsel net-
lik ve duygusal istikrar halidir ki kişi gereksiz ya da 
olumsuz herhangi bir düşüncenin çok ötesinde bulur 
kendisini. Zihinlerimizdeki sessizlik deneyimini medi-
tasyon uygulaması aracılığıyla başarabiliriz. Meditas-
yon ile sessizliği deneyimlemek için yaratıcı düşünce 
gücünü kullanırız. 

Sessizliğin adımları:
1-Düşüncelerimi ve anlayışımı kullanarak içime 

doğru gidiyorum.
2-Zihnime gelmekte olan fikirleri dikkatle gözlem-

liyorum ve dinliyorum.
3-Üzerinde mantığımı kullanarak düşünüyorum. 

(Örneğin, sevgiyi ve hayatımda ne kadar önemli oldu-
ğunu düşünürken; onun ne anlam ifade ettiğine ba-
kıyorum.)

4-Onun üzerine zihnimi ve dikkatimi kullanarak 
odaklanmaya başlıyorum, odaklanmaya başlıyorum. 

5-Dışarıya doğru harekete geçiyorum ve düşün-
mekte olduğum şeyi pratik olarak uygulamaya çalışı-
yorum, onu deneyimlemeye başlıyorum.
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İnsanın Saatle İmtihanı:

Saat Kuleleri
İnsanın Saatle İmtihanı:

Saat Kuleleri

Saatimizden hiç emin olamıyoruz değil mi? Belki de bu yüzden terminallerdeki, tren gar-
larındaki yahut şehir meydanlarındaki saatlerden birine rastladık mı; hemen kolumuzda-
kine bakıyoruz. Çünkü en güvenilir saat, herkes için ayarlanmış olan saattir. Çok sevdiğim 
bir roman var; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü.  Hakkında saatlerce 
konuşulup, okurken de dakikalarca gülebileceğiniz bu roman Tanpınar’ın yazarlık deha-
sının en etkili örneğidir. Romanın adını aldığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü gerçek bir saat 
merakının tezahürüdür. Ayarsız saatler yüzünden kaybedilen zamanı geri kazanmak için 
kurulmuştur ve pek çok yan kuruluşun da var olmasına ilham vermiştir. Romandaki di-
ğer konulara değinmeyeceğim ancak bu lüzumsuz sayılacak enstitü, zamanla toplumda 
son derece önemli bir yer edinmiş, kendi kadrolarını yaratmış ve önlenemez bir büyüme 
yaşamıştır. Sokaklarda kurulan Ayar Ofisleri hıncahınç dolmuş; toplum, ayarlı bir saatin 
önemini bu sayede kavramıştır. Büyük ustanın, romandaki sözlerine kulak verince, daha 
bir  açığa çıkıyor anlam: “Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır.”

Zaman değerini yitiyor ve o yitirdikçe saatler hayatımızdaki yerini ve önemini sağ-
lamlaştırıyor. Çünkü artık zamanın akıp gittiğini, şu anın bir önceki andan farklı olduğunu, 
geçmekte olanın sonsuz bir anlar silsilesi olduğunu unutarak yaşıyoruz. 

Yazı: Serda Kranda

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI • 2011 • Şubat • SAYI: 3

30



Baş ucumuzdaki saat –ki artık pek çoğumuz cep telefonla-
rını kullanıyor- , salondaki saat, mutfaktaki saat, kolumuzdaki 
saat.. Her yer saat! Saatlere o kadar bağlandık ki, zamanı unut-
tuk gitti.

Hala her deniz kenarında, kızgın kumlara bir çubuk batırıp, 
gölgenin açısından saat tahminleri yapıyor musunuz siz de? 
Yahut kum saatinde bir hazneden diğerine ince ince akarken 
kum “bak işte geçiyor zaman” diye hayıflanıyor musunuz? Kös-
tekli saatler, guguklu saatler, başı sürekli oynayan horozlu saat-
ler, kayışlı saatler, markalı saatler ve tabii artık dijital saatler ile 
güneşi takip ediyoruz binlerce yıldır. Aslında hikayenin özünde 
kim kimi takip ediyor belli değil ama biz yine de köşesinde saat 
olan televizyon kanallarına bakarak ayarladığımız saatlerimiz 
olmadan, neredeyse en basit şeyi bile programlayamıyoruz. 
İşte belki de bu yüzden var hemen her şehrin meşhur bir saat 
kulesi, “orada buluşmak” için. Hem doğru zamanla hem de 
doğru zamanda. 

Her biri bir mimari şaheser niteliği taşıyan saat kulelerine 
bakınca insan, saatin önemini bir kez daha anlıyor. Dünyanın 
en büyük saat kulesi olan Londra’daki Westminster Sarayı’nın 
hemen yanındaki, yüz küsur metrelik haşmetli ve keskin mima-
risiyle dev saat kulesi Big Ben Saat Kulesi, Victorian Gotik stilin-
de inşa edilmiş yapıların en meşhurlarından biri. Tabii sadece 
mimari dehanın değil aynı zamanda yaşamın bilgeliğini kadra-
nından geçiren saatler de var. Prag’ta Eski Şehir Meydanı’ndaki  
Astronomik Saat, Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın konumunu gös-
teriyor. Tarihin çetin yollarında büyük mücadelelerle inşa edil-
miş olsa da, taşıdığı bilgelik zorlu yolculuğunu unuttuyor gibi. 
Bu saat, çevresindeki dört bilge kukla ile insanlara kaçınması 
gereken günahları hatırlatır. Cimrilik, kibir, ümitsizlik ve belki 
de zamanı iyi kullanmayı öğütleyen bu kuklalar, önünden gelip 
geçenlere sadece doğru zamanı değil adeta doğru bir yaşamı 
da gösterir. Her saat başı oniki havarinin pencere önünde res-
mi reçit yaptığı bu anlar için, pek çok insan fotoğraf makine-
leriyle, saat başlarını bekler. Saatin altındaki diğer  dört kukla 
ile astronomi, bilim, adalet ve eğitimin önemi vurgulanırken, 
horozun ötmesiyle her şey yeniden başar.

Hiç şüphesiz Avrupa, çağlara ev sahipliği yapmış toprakla-
rıyla, zamana en çok değer veren yer. Dünyanın en eski saat 
kulesi olan neredeyse yüzelli metre uzunluğundaki Strasbourg 
Katedrali üzerine yapılmış olan astronomik saat kulesi, tıpkı 
Prag’daki meslektaşı gibi takip ettiği güneş, ay, yıldızlar, hatta 
ekinokslar ve Paskalya zamanını dahi bildirmenin yanısıra-bu 
özelliğiyle halen dünyadaki tek saat kulesidir-, bu saat de ya-
şam ve ölüme gönderme yapmak için kurgulanmış mizanse-
niyle, önünden geçenleri çok kıymetli bir hatırlatıcı olarak se-
lamlıyor.

Berlin’in ünlü Alexanderplatz Meydanı’ndaki bir 
diğer saat ise, sadece o an oradaki saati değil, pek 
çok büyük dünya şehrinin o anki saatini de söylü-
yor. Belki merak edenler için bir yardımcı belki de 
sadece bir an durup düşünenler için küçük bir zi-
hinsel serüvenin kapısını aralıyor. 

Hemen her şehrin meydanındaki bu zaman ha-
tırlatıcılar, ne kadar zamanı hatırlatır bilinmez ama 
saatin kaç olduğu konusunda gerçek bir referans 
olabiliyorlar. Çağlar içinde mimari ve teknoloji ola-
rak değişip, gelişip şekilden şekle giren saat kuleleri 
halen belki  ihtiyaçtan, belki de bir iktidar simgesi 
olarak büyümeye devam ediyorlar. Zira Mekke’de 
geçtiğimiz yıl ilk tik taklarını gerçekleştiren Mekke 
Kraliyet Saat Kulesi, Big Ben’den 6 kat daha büyük. 
Bugüne kadar yapılmış en büyük gökdelen olarak 
bilinen Dubai’deki Burj Khalifa’yı bile ardında bıra-
kan Mekke Saat Kulesi altıyüziki metrelik boyu, altın 
kaplama süslemeleri ile hiç şüphesiz dünyanın en 
zengin, en büyük ve en yeni saat kulesi. 

Bizim topraklarımızda  saat kuleleri Osmanlılar 
döneminde 16.yüzyılda inşa edilmeye başlanmış. 
Tabii bunun saat ihtiyacı ve Batılılaşma çabasıyla 
ilişkisi iç içe. Daha sonraki yıllarda özellikle Sultan 
2.Abdülhamit devrinde yayınlanan bir fermanla ül-
kenin pek çok yerine saat kuleleri yapılması emre-
dilmiş. Belki de bu yüzden, Anadolu’nun her şehrin-
de kendine özgü mimarisi, işlevi ve süslemeleriyle 
en az bir saat kulesi vardır. Türk mimarisinin izlerini 
taşıyan bu saat kuleleriyle biz de zamanımızı saatle-
re sadık kalarak yaşamaya iyiden iyiye alışmışız. 

Zamanın başkenti olması nedeniyle İstanbul 
pek çok saat kulesine ev sahipliği yapar. Dolma-
bahçe Saat Kulesi, Yıldız Sarayı Saat Kulesi şehrin en 
gösterişle saat kulelerinden. Bununla beraber, İzmir 
ve Kocaeli’deki saat kuleleri ve en büyüklerinden 
olan Bursa ve Adana saat kuleleriyle gösterişli mi-
marimiz gözler önüne serilir. Mudurnu ve Gerede 
saat kuleleri de, ahşap gövdeleriyle ülkemiz saat 
kuleleri arasındaki yerini alır.

Güneş-gölge ilişkisini takiple başlayan saat se-
rüveninde insanoğlu takdire şayan bir ilerleme kay-
detmiş olsa dahi ve en güvenilir saatin kolumuzda-
ki saat olduğunu da düşünsek O heybetli, vakur ve 
güvenilir saat kuleleri, bizi azıcık titretip kendimize 
getirmek için usul usul işliyorlar. 

İnsanın Saatle İmtihanı:

Saat Kuleleri
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 Zaman bükücü 
  Mayalar

“Tzolkin matematiksel olarak kusursuzdur” diyor Maya 
Bilgesi Don Pascual. “Üzerinde hiçbir zaman değişiklik ya-
pılmamış ve yapılmayacaktır. Onun keskinliği, asırlar boyu 
süren gözlemlere ve önemli maya astronomlarının, astro-
loglarının, matematikçilerinin ve bilge insanların çalışma-
larının bir sonucudur. Mucize yaşamımızın içindeki amacı 
kavrayabilmemizi sağlayan eksiksiz bir araçtır.”  Gerçekten 
de, Mayaların astronomik gözlemlere değil şamanik vecd 
hallerine dayanarak oluşturdukları Tzolkin (Zolkiin) takvi-
mi, evrenin ruhsal enerjilerinin akışını açıklar. Bu yönüyle 
de maddesel olan diğer tüm takvimlerden ve astrolojik sis-
temlerden ayrılır. Eğer ruh maddeden önce geliyorsa ruhsal 
olanı açıklamak için maddesel takvimler kullanmak yeterli 
olabilir mi? Maddesel bedenlerin dönüşlerine (Ay, Güneş, 
gezenler) dayalı sistemleri takip ederek ruhsal akışımızın 
doğasını ne derecede yakalayabiliriz? Maya takviminin 
bize sunduğu rehberlik ruhsal evrime dair bir rehberliktir.

Tzolkin’de 20 günlük “uinal (vinal)” isimli bir döngü bo-
yunca her gün başka bir tanrı/ilah (burç) tarafından yöne-
tilir. Maya dilinde “Nawal” ismi verilen bu burçlara göre her 
gün ruhsal evreni etkileyen başka bir titreşim olduğu söy-
leniyor. Maya şamanları asırlar boyunca biriken deneyim-
lerine dayanarak, doğduğumuz günün yaşam amacımızı 
destekleyecek en uygun gün olduğunu açıklamışlar. Buna 
göre yaşam planımıza en uygun olan günde doğduğumu-
zu söylüyorlar. Bu yüksek benliğimizle doğmadan önce 
aldığımız bir karara dayanıyor. Bu çerçevede, hangi günde 
doğduğumuzu anlamamız ve o doğduğumuz günün ener-
jilerinin bizi nasıl etkilediğini fark etmemiz bu hayatta nasıl 
bir yaşam amacımız olduğunu idrak etmemize yardımcı 
olacaktır. Carlos Barrios’un Kader Kitabı’nda, Mayalar’la ilgi-
li, “Binlerce yıl boyunca sosyal örgütlenmelerin en dengeli 
şekillerinden biri olan teokrasi ile yönetildiler. Bu süre bo-
yunca, tüm bu yönetim ve buyruklar kutsal Tzolkin takvimi-
ne göre yaşandı: toplumdaki her birey rollerini doğumlar 
esnasındaki enerji ve işaretlerine göre üstlendi. Böylece 
karmaşa engellendi ve Mayalara kendi yeteneklerine göre 

 Zaman bükücü 
  MayalarChronos ya da (Kronos) ve Kairos. Bu iki sözcük, akreple yelkovanın yöne-

timindeki, saat ve takvimden ibaret olan Göstergeçler ve Bilge Süreç olarak da 
tanımlanabilir. Kronos, kronolojik olarak zamanın tanımını yapar, yani birbirini 
takip eden saniye, dakika, gün ve ayları anlatır. Kairos ise zamanın içeriğini, orta-
ya çıkan duygu ve düşüncelerin kalitesini ifade eder. Bundan yüzyıllar önce Maya 
uygarlığı da bu konuyu derinlemesine incelemiş görünüyor. Yazı: Fatih Keçelioğu
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 Zaman bükücü 
  Mayalar gelişebilme imkânı tanınmış oldu, çünkü herkes yapması 

gerektiği şeyi yapıyordu.” diyor. 
Bir de 13 günlük “trecana (tirekana)” isimli bir döngü 

daha var ki burada da her günün kendine has bir titreşimi 
bulunuyor. Bunlara 13 ton adını veririz, müzikal anlamda 
kullanılan ton bizim için iyi bir benzetme olacaktır. 13 Ma-
yalara göre ilahi planın sayısıdır. Bizde bu 13 tondan birin-
de doğduğumuza göre ilahi plan ile aramızda ki ilişkiyi bu 
tona bakarak anlayabiliriz. Doğduğumuz ton bizim büyük 
resimde nerede durduğumuza dair bir ayna tutar. İlahi 
plandaki rolümüzü anlamamızı sağlar. 20 burçtan hangi-
sinde doğduğumuzu yüksek benliğimizle kendimiz seçi-
yorduk ve buna bireysel yaşam amacı diyebiliriz. 13 tondan 
hangisinde doğduğumuzu ise biz seçmiyoruz, bu daha çok 
bize verilen bir görev gibi.

Najt (Uzay-Zaman)
Najt, Mayaların takvim bilgisini ve evrenbilimlerini an-

lamak için idrak etmemiz gereken önemli bir kavram. Hem 
uzay hem zaman anlamına geliyor Najt. Buradan Mayaların 
zamanı ve uzayı bir gördüklerini anlıyoruz. Bir başka deyişle 
her ikisi de aynı enerjidir. Bu enerji farklı frekanslarda tit-
reştiğinde farklı mekânlar yarattığı gibi (basit bir örnek: ge-
zegenler birbirinden çok farklı koşullara sahip mekânlardır) 
farklı frekanslardan dolayı farklı zamanlar ortaya çıkar. 

Buradan Mayaların neden Kairos’a bu kadar önem ver-
diklerini ve her günün farklı bir frekansa sahip olduğunu 
şimdi daha iyi anlıyoruz. Modern hayat içinde sıkışmış 
varlıklarımız evrendeki enerjinin bu farklı frekanslarına 
duyarsızlaşmış olabilir. Bu yüzden her gün birbirinin aynı 
gibi gelmektedir. Hâlbuki bir kıra gittiğinizde gördüğünüz 
çiçeklerin hepsi birbirinin aynı diyebilir misiniz? Bilinç ve 
farkındalık arttıkça evrendeki farklılıkları da daha iyi algı-
larız. Bilim insanları bugün her bir atomun biricik ve eşsiz 
olduğunu hiçbir atomun bir diğeriyle aynı olmadığını söy-
lemektedirler. Tıpkı kar taneleri gibi. Aynı şekilde Tzolkin 
takviminin her günü de biriciktir. Ve iyi bir Maya astrologu 
olmak demek sezgilerin gelişmesi ve her günün enerjisini 
“fark edebilmek” demektir. 

Bakın Mayalar Najt ile ilgili olarak ne söylüyorlar: “Batı 
dünyasının doğrusal bakışının aksine Mayaların zaman 
algısı uzay ve frekans ile iç içedir. Batı’daki zaman planlar, 
konuşulacak konular, yani gündem gibi sınırlar içerir. Bu 

en mükemmel şekilde şu ifade ile anlatılmıştır: “Vakit 
nakittir.” Mekân (veya zaman) fiziksel ve bölgesel sahip-
lenmenin gerçekleştiği bir alan olarak görülür. Bu ayrım 
karmaşaya ve çakışmaya sebebiyet verir. Maya anlayı-
şı içerisinde, najt frekansın da dâhil edildiği bir zaman 
aralığı olarak ifade edilir. Bu üç etmen bizim gerçeklik 
hakkında ne bildiğimizi ve bu gerçeklik içinde var olan 
maddeleri betimler. Var olan her şey bir enerjidir ve her 
şey bir frekansa, yani bir anlamda titreşime sahiptir. Her 
canlı şeyin ayrımını sağlayan da budur: bir kişinin ener-
jisi, yani titreşimi, bir taşınkinden daha hızlıdır örneğin, 
fakat ikisi de enerji içerir. Bunların arasındaki fark fre-
kanslarından geçer. . . 

Her şey Ajpu (Ahau) yani Güneş tabanlıdır ve her şey 
galaksinin merkezine, kara deliğe aittir. Bizler aslında 
makro sarmalın devirleri arasında dönüyoruz. Makro 
sarmal içindeki sınırlar bir diğerinkilere temas ettiği an, 
evren içinde yeni düzenlemeler meydana gelir. Mayalar 
zaman aralığında seyahat edebilmek amacıyla bu sınır-
lar üzerinde hamleler yapmaya koşullanmışlardı. Najt 
bizlerin bulunduğu yer ve çoğu insanın kavradığı bir 
şeydir. Daha gerçekçi olmak gerekirse, Najt, çoğu insa-
nın gerçeklik içinde tuzağa düşürüldüğü yerdir. O, ayrı-
ca, bizlere geçmiş veya gelecek olarak yol gösterendir 
ama aslında her iki halde de soyuttur. Geçmiş var ola-
maz. O, var olmuştur. O, şimdi sadece bir anıdır. Gelecek 
de aynı şekilde bulunmaz; o da var olacaktır. Sadece bu 
an vardır, içinde bulunduğumuz an, ebedi ve ezeli mev-
cudiyet. 

Bugün ana akım tarafında kabul görmeyen bazı bi-
limsel yaklaşımlar da aynı gerçeklikleri keşfetmişlerdir. 
Nikola Tesla ve Albert Abrams gibi dahilerin açtığı yol-
da kurulan Radionics alanı, zaman ve mekan arasında-
ki ilişkiyi sıradışı şekillerde inceler. Scalar dalgaları ve 
scalar elektronmanyetik konusunda çalışan uzmanlar 
şöyle demektedir: “Zaman sıkıştırılmış enerjidir, ışık 
hızının karesi çarpanıyla sıkıştırılmıştır. Bu bilgi kuşku-
suz, Einstein’ın E=mc2 formülünü akla getiriyor. Ayrıca 
madde de sıkıştırılmış enerjidir ve o da scalar enerjinin 
zamanda sıkıştığı çarpanla sıkışmıştır. O yüzden scalar 
elektronmanyetik’in keşfi zaman okyanusunda mev-
cut olan sonsuz miktardaki enerjiyi kullanabileceğimiz       
anlamına gelir.” Bill Morgan, Scalar Energy.
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Yıllar geçse de üstünden;   
Takvimler zamanı
  unutur mu?

Zaman bu noktada insanın sorguladığı önemli kav-
ramlardan biri olarak kendine en tepede bir yer buluyor. 
İnsanoğlu neredeyse iki ayağının üzerinde durmayı ba-
şardığı günden bu yana zamanı inceliyor, onu kontrol al-
tına almaya çalışıyor, bunu da en mümkün hale takvim-
leri icat ederek getiriyor.

Kaçan kovalanır
 “İnsanlar geçmişlerini, yaşadıkları anı ve gelecekleri-

ni değerlendirmek için bir düzen kurmuşlar ve astrono-
mik gözlemlerle ay ve güneşin hareketlerini inceleyerek, 
zaman hesaplaması yapmışlar. Bu hesaplamalarla hazır-
lanan cetvellere “Takvim” deniyor. Takvimler sayesinde 
olayların zamana göre “kronolojik olarak” incelenmesi 
mümkün. 

İnsanoğlu zaman aracılığıyla kendi hayatını kayıt al-
tına almak istemiş. Hızla yaşanıp biten günlerden birer 
hatıra, belirsiz geleceği az biraz aydınlatma... Aslında eğ-
lenceli bir  kavram zaman. Öncelikle çok heyecanlı. Hep 
bir telaş var içerisinde, hep bir kovalamaca. Çünkü kaçan 
kovalanır. Ve bir türlü ele geçirilemeyen şey, daima en 
kıymetli olandır.

Şemsi’den Kameri’ye 
O zaman bir bakalım takvimin geçmişine, nereden 

yola çıkmış insanoğlu zamanı ele geçirmek için yaptığı 
çalışmalara. İlk önce gökyüzüne bakmış tabii ki. Tarih bo-
yunca, ya güneşin hareketleri, ya ayın hareketleri veya 
her ikisinin hareketlerine göre belirlemiş günler, ayları, 
haftaları ve yılları. 

Güneşin hareketlerine göre belirlediği takvimde 
Şemsî sene, güneş senesi olmuş, yerkürenin güneş etra-
fında bir devir yaptığı zamanı ifade etmiş. 365,242 vasatî 
güneş günüymüş. 

Ayın hareketlerine göre belirlediği takvimde ise Kamerî 
sene; ay küresinin, yerküresi etrafında 12 kere döndüğü za-
man olup, 354,367 vasatî güneş günüymüş. 

Tarih boyunca takvimler 
Hayatı ziraat üzerine kurulmuş bulunan Eski Mısır’da, 

bir yılı 12 ay ve 365 gün olan güneş takvimi kullanılırmış. 
Aylar 30 günmüş ve sonuncusuna 5 gün eklenirmiş. Her 
gün de 12’şer saatlik iki kısma ayrılmış. 

Astronomide çok ileri olan Mezopotamya’da ay-güneş 
takvimi kullanılır, 12 aydan müteşekkil 354 günlük yıla on 
bir günlük kısa bir ay eklenirmiş. 

Bâbil’de ise üç yılda 33 günlük bir ay eklenerek yılba-
şının hep 1 Nisan olması temin edilirmiş. Bugün burada 
ilginç bir ayrıntı daha var; Türkiye ve Ortadoğu’da kullanı-
lan güneş takvimi aylarının isimleri (Nisan, Temmuz, Teşrin, 
Şubat gibi) hep Bâbilliler’den alınmış.

Eski Türkler ve Çinliler ile Aztekler ay-güneş takvimini 
kullanırlarmış. Her yıla bir hayvan ismi verilmiş. 12 yılda bir 
bu yıllar devir yapardı. Çok ilginç olan ve hala çok benze-
ri Çin astrolojisi olarak günümüzde bilinen bu takvimdeki 
hayvan isimlerini ve takvimin minik bir görselini aşağıda 
daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

Süryânîler, Selefkos takvimi denilen ve dört yılda bir 
artıklanan güneş takvimini; Yahûdîler, insanlığın yaradılışı 
kabul ettikleri M. Ö. 3761 tarihini başlangıç tarihi alan bir 
güneş ve ay takvimi kullanırlarmış. 

En çok kullanılan takvimler
Bütün bu takvimlerden söz edince, meşhur Ülkü tak-

vimimize de burada bir yer açmadan geçmeyelim. Saatli  
Maarif takvimine çok benzeyen bu renkli  takvim çoğu ki-
şinin yıllarca tercihi olmuş. Bakalım tarih boyunca insanlar 
en çok hangi takvimi kullanmayı tercih etmiş. 

Yazı:   Hande Akkaya Ceyhun

Yıllar geçse de üstünden;   
Takvimler zamanı
  unutur mu?

Hani filmlerde takvim yaprakları kopar ya 
kendiliğinden, birer birer savrulurlar sonra zaman 
rüzgarında sağa sola, işte öyle bir sahne canlandırın 
aklınızda... Şimdi onun bir film sahnesi değil, gerçek 
olduğunu düşünün. Öyle çünkü; gerçek. 
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Yıllar geçse de üstünden;   
Takvimler zamanı
  unutur mu?

birlikte her yerde kolayca kabul görmedi. Roma Katolik devletlerinin 
büyük bir bölümü bu sistemi 1587 de kabul etmişken,  diğer çoğu 
ülke de daha sonraları bu takvime geçmişler: Almanya 1700, İngilte-
re 1750, Japonya 1873, Rusya 1918, Yunanistan 1923, Türkiye 1926.

Günümüzde Greguar takviminin dışında kullanılan birkaç başka 
takvim daha var. Arap ülkelerinin önemli bir bölümünde halen Hic-
ri takvim kullanılıyor. Geleneksel Hint ve Yahudi takvimleri de dini 
amaçlarla kullanılmakta.

III. İslâm Takvimi (Hicrî Takvim) 
Hıristiyan dünyası bu takvimler ile yakalamaya çalışırken zamanı, 

İslam alemi, onu Hicri takvimle kovalamış. Ay’ın evrelerini esas alan 
bir takvim olduğu için buna ay takvimi de diyebiliriz. Bu takvim için 
başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçtü-
ğü gün (Hicret) M.S. 622 yılı 15 Temmuz alınmış. Takvime adını da bu 
Hicret hadisesi veriyor zaten. 

Ay takvimde, geçmişte günlük faaliyetlerin gece yapıldığı, Ay ev-
relerinin kolay izlenebildiği sıcak ülkelerde kullanılmış olması ilginç 
bir ayrıntı. Ayrıca ayın günleri Ay’ın gösterdiği evrelere göre belirle-
nir; ay çok ince bir hilâl hâlinde görüldüğü zaman, aybaşının geldiği 
saptanırmış. Bunun için, yüksek tepelerde bekleyen gözcüler Ay’ın 
çok ince bir hilâl oluşunu gözleyerek aybaşı gününü halka duyurur-
larmış ve ondan sonra gelen günler ise ardı ardına sayılırmış.

IV. Osmanlı Takvimi (Rumi Takvim)
Son olarak da Osmanlı takviminden söz edelim. Julien takvimin-

de yapılan birkaç ufak değişiklik ile oluşturulan bir takvim olan Os-
manlı takvimi M.S.1840 (H.S.1256) yılında İslâm takvimi yerine kul-
lanılmaya başlanmış ve Rum ülkelerinden alınma bir takvim olduğu 
için bununla belirlenen tarihe Rumi Tarih denmiş. Bu takvimde yıl 
uzunluğu 365 veya 366 gün alınarak yıl yine 12 aya bölünmüş, ay 
süreleri Greguar takvimindeki gibi alınmış.

Her başlangıcın bir sonu...
Hayat su gibi akıp gidiyor avuçlarımızdan, yıllar geriye dönüp 

baktığımız zaman aklımızı alacak kadar çabuk yaşanıp bitiyor, do-
ğan her şey büyüyüp, gelişip sonra yok oluyor. Doğa bu döngüyü 
normal karşılayıp kâinatın büyük dolaşımına karışarak devam eder-
ken yola, insan sürekli bir şeyler peşinde sorgulayıp, araştırıp duru-
yor; anlamaya, anlamlandırmaya ve adlandırmaya çalışıyor.

Ve işte, bu yazıyı hazırlamaya tam üç gün önce başlamıştım. Za-
man su gibi akıp geçti. Yazı nihayete erdi. Aslında zaman mı geçiyor 
yoksa biz mi zamanın içinden geçip gidiyoruz orası bir bilmece. Ke-
sin olan gerçek şu ki, takvim yapraklarından üç tanesi daha eksildi 
bu arada. Biri sizin, biri benim biri de varoluş için… 

I. Julien Takvimi
M.Ö. 45 yılında İmparator Juliüs Caesar 

mevsimlere uygun düşen iyi bir takvimi İsken-
deriyeli gök bilimci “Sosigenes” e hazırlatmış. 
Sosigenes, ay takvimini bırakarak yerine 365.25 
gün uzunluğundaki güneş yılını temel almış ve 
aşağıdaki özellikleri sağlayan bir takvim ortaya 
çıkmış:

1. Bir yıl P = 365.25 gündür (Julien yılı)
2. 4 ile bölünebilen yıllar 366 gün (artık yıl), 

bölünemeyenler (normal yıl) 365 gündür.
3. Artık yıllardaki fazla gün Şubat ayına ek-

lenir.
4. Yılbaşı Mart yerine 1 Ocak’ta başlar. Yıl 

yine 12 aydır ve ayların süreleri Ocaktan başla-
yarak; 31, 29, 31, 30... gündür. 

II. Greguar Takvimi (Milâdi Takvim)
Daha sonra Julien takviminin hatalarını 

düzeltmek üzere yeni bir takvim olarak gre-
guar takvimi çıkmış. Böyle bir düzeltme, 1582 
yılında Papa XIII. Greguar tarafından yapılmış. 
Böylece Julien takvimindeki hatalar  -örneğin, 
Hıristiyanlar’ın kutsal günü olan Paskalya’nın 
belirlenmesindeki güçlükler- ortadan kalkmış. 
M.S. 325 yılında İznik’te toplanan Hıristiyan ru-
hani meclisi paskalya günü olarak 21 Mart gü-
nünü seçmiş.

Belirlenen düzeltme şu şekilde tüm Hıristi-
yan dünyasına duyurulmuş;

1. 4 Ekim 1582 den sonra gelen gün 15 Ekim 
1582 olarak alınacak,

2. Son iki rakamı (00) olan yıllardan ancak 
400 ile bölünebilenler artık yıl olarak alınacak.

3. Takvimin başlangıç yılı olarak İsa’nın do-
ğum günü alınacak.

Bu düzeltmelerde belirtilen tarihe de 
“Milâdî tarih” demişiz.

İsa’nın gerçek doğum günü ile burada veri-
len arasında yaklaşık dört yıllık bir fark olduğu 
söyleniyor. Ancak burada önemli olan bu tak-
vim için bir başlangıç zamanı seçilmiş olması. 
İşin enteresan tarafı bu takvim de hatasız ol-
mamış.  Belki de bu sebeple Greguar takvimi 
günümüzde dünya ölçeğinde kullanılmakla 
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Zaman 
   Yönetimiğiniz şeyi yaptığınız zaman; “sevgi”yle yaparsınız; ve neşeyle; ve 

isteyerek. Siz işe “neşe” katarsınız, o size değil. Ve “zaman” çok az 
sorun olur, belki de hiç.

2.İnançları dönüştürmek
Gerçekte zaman, yönetilen bir kavram değildir, bağımsız bir 

varoluşu yoktur. Hayatta sadece olaylar vardır ve olaylar zamanın 
nasıl geçtiğini tanımlayan şeylerdir ve bu da demek oluyor ki; 
zaman yönetimi aslında olay yönetimidir. Yaşantımızın çoğunu 
kaplayan, başka insanlardır; ya da başka insanlarla ilgilidir ki bu 
da zaman yönetiminin, bir olay yönetimi ve onun da insan yöne-
timi olduğunu gösterir. . Oysa, diğer insanları gerçekten yönete-
meyiz! Sadece diğer insanlara karşı kendi tepkimizi yönetebiliriz. 
Diğer insanları kontrol edebileceğimiz inancı, taşıdığımız en de-
rin inançlardan biridir. Bu inancı, biz büyürken diğerlerini kontrol 
etmeye çalışan anne babamızı ya da öğretmenlerimizi seyrede-
rek öğreniriz. Ama gerçekte diğer bir insanoğlunu kontrol etmek 
imkansızdır. Ancak, birbirimizi etkileriz. İşimizdeki ilişkilerimiz 
yönetilen etki olarak görülebilir. Birisine sinirlendiğimiz an, bizim 
onları kontrol etmeye çalıştığımız anlamına geliyor. Ve başkaları 
onları kontrol etmeye çalıştığımızı hissettikleri anda, bizi dışar-
da tutma engeli yükseliyor ve o durumda etkileme kapasitemiz 
düşüyor. Hepsi kontrol edemeyeceğimiz bir şeyi kontrol edebi-
leceğimiz hakkında öğrenilmiş ve şimdi bilinçaltındaki bir inanç 
yüzünden. Bu, karşılığında birileriyle ve birileri aracılığıyla yapma 
verimliliğimizi öldürür ve neden dünya benim havamdan çalmı-
yor diye sinirli ve stresli bırakır. Bu durum, en sonunda çelişkili,    
ama hayli aydınlatıcı bir içgörüye dönüşür. Başkalarını, ne kadar 
kontrol etmeye çalışırsak, o kadar az etkimiz olurken, ne kadar az 
kontrol etmeye kalkışırsak, daha çok etkimiz olacaktır. 

3.Dürüst önceliklendirme
Güne bir sürü iş ile başlarsak, kağıt üzerinde ya da kafamızda, 

“önceliklendirme” meydan okumasıyla yüzleşiriz. Zamanımızı ve 
ilgimizi ilk olarak ne almalı? Seçimlerimiz neler? Zihinlerimizde 
öncelik hissi yaratmakta yardım etmesi için kullanabileceğimiz 
dört grup olduğunu şimdi hepimiz biliyoruz. Önemli, önemli ol-
mayan, acil, acil olmayan.

Gerçek meydan okuma, işlerimizi gruplandırmakta değil, 
günün gerçekliğinin içinde bulunduğumuz dürüstlükten ge-
liyor. En derin alışkanıklarımızdan biri, önemli olmayan bir şeyi 
alıp önemli olanı yapmaktan kaçınmak için zihnimizde onu acil 
hale getirmek. Önemli olan genelde odaklanmış bir enerji ge-
rektiren karmaşık bir egzersizdir. Yönetici; (henüz o kadar önemli 

Çeviri: Serpil Ata
Kaynak: www.relax7.com/7minutes/DeepTimeManagement   Derin 

Zaman 
   Yönetimi

İki tür zaman olduğunu unutuyoruz – saat zamanı ve gerçek ya da 
tecrübeye dayalı zaman. Saatler bize ‘gerçek zaman’ı söylemezler ve yine de biz 
onları efendimiz yaparız, ve onlara birbirimize baktığımızdan daha çok bakarız. 
Gerçek zaman sizin deneyiminizdir. Bir saatin elleriyle sembolize edilen zamanın 
geçmesini durduramayız ama deneyimimizi kontrol edebiliriz.

Zaman baskısı ya da zaman kıtlığı yaşayan insanların sayısı 
artıyor gibi görünüyor. Modern çağımızın mantraları artık “Ya-
pacak çok şeyim var” ve “Yeterince zamanım yok”. Başka hiçbir 
nesil bu kadar çok eylemi bu kadar az bir zaman dilimine sıkış-
tırmayı denememişti. Zaman sanki anı hızlandırıyor, “her şeyi” 
daha çok ve daha hızlı yapmaya çalışıyoruz. Her birimizin ken-
di doğal düşünme ve yapma ritmimiz olduğunu unutuyor ve 
başkalarının ritimlerinin, teknolojinin çılgın temposunun bizi 
geleceğe sürüklemesine izin veriyoruz, bu yüzden hayatımız 
üzerinde kontrolümüz olmadığı hissine kapılıyoruz.

İki tür zaman olduğunu da unutuyoruz; saat zamanı ve 
gerçek ya da tecrübeye dayalı zaman. Saat, sadece bir ölçü ma-
kinesidir, iki olay arasındaki SPACE deneyimimizi ölçmek için 
tasarlanmış bir insan icatı. Saatler bize ‘gerçek zaman’ı söyle-
mezler ve yine de biz onları efendimiz yaparız ve onlara bir-
birimize baktığımızdan daha çok bakarız. Gerçek zaman sizin 
deneyiminizdir. Gün, sizin yapacağınız bin bir şey varken uçar, 
ama yapacak hiç bir şeyiniz olmadığını düşündüğünüzde sizi 
sürükler. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketini kontrol ede-
meyiz, bir saatin elleriyle sembolize edilen zamanın geçmesini 
durduramayız ama deneyimimizi kontrol edebiliriz.

Gerçek zaman yönetimi daha iyi organize olmaktan çok 
daha fazlasıdır. Zihinsel olma  halimizle yakından ilgilidir. Aşa-
ğıdaki yedi iç görü, doğru zaman yönetiminin neden gerçek-
ten kendini yönetmek ya da yönetimin kendisi olma halini; 
yani “hakiki hayat” yönetimi olduğunu gösteriyor.

1.Neşeli İş
Yaptığınız hoşunuza gidiyor mu? İşinizden keyif alıyor mu-

sunuz? Yaptığınız şeyden keyif aldığınızda zamanın nadiren 
problem olduğunu hiç fark ettiniz mi? Yapmakta olduğunuz 
şeyi sevdiğinizde, işe o kadar kendinizi kaptırırsınız ki zamanı 
düşünmek için çok az durursunuz. İşe gitmek ‘zorunda’ oldu-
ğumuzu düşünürüz çünkü işi zoraki yükle bağdaştırırız; kat-
lanılması gereken gereksiz bir iş. Bu çerçevede, bir işi nadiren 
olduğu gibi görebiliriz. İş nedir? Keyif alınması ya da keyif veril-
mesi gereken bir şey mi? İşi, hayatımızdaki ‘iyi’ şeylere ulaşmak 
için gerekli bir eylem olarak görmeye şartlanmışız. Onu, zorun-
lu olarak gitmemiz ya da bir şey almamız -genellikle para- ge-
reken bir yer olarak görürüz. Ve çoğumuz kalplerimizi kapıda 
bırakır ve isteksizce yapmamız gerektiğini düşündüğümüz 
şeyi yaparız; bir gözümüz işte, diğeri saatte. Bu nedenle de iş 
yerinde geçirdiğimiz tüm süreç, sadece almaya yönelik olur ve 
kendimizi işimize pek az veririz. Farkına varın; yapmayı sevdi-
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olmayan) bir ürün değerlendirmesini çok acil hale getirerek 
(önemli) olan bir ekip toplantısından kaçınır. Baba, ofiste geç 
saatlere kadar çalışmayı (gerekli değil) acil hale getirerek ço-
cuklarıyla oynayarak zaman geçirmekten (önemli) kaçınır. 
Dünyadaki tüm öncelikleri yapabiliriz ama kendimize dürüst 
olmadığımız sürece enerjimizi ve zamanımızı nasıl harcadı-
ğımız üzerinde bu bir etki yaratmayacaktır.

4. Zaman İsrafçıları
Kesinlikle doğru; zaman hayattır. Kendi enerjilerimizin 

tümünü (fiziksel/zihinsel/ruhsal) yaratıcı yollarla kullanma 
fırsatımızın olduğu; böylece sadece kendi hayatımızı yarat-
mayıp aynı zamanda başkalarının hayatlarına da kendi eşsiz 
katkımızı sunduğumuz bir zaman dönemi hayat. Ya da hep-
sini yıkıcı bir şekilde kullanabilir; zamanımızı ve enerjimizi 
başkalarından almaya çalışarak geçirebiliriz. Zaman hayattır, 
enerjidir. Her anda zaman/hayat enerjisini nasıl harcayaca-
ğımız/kullanacağımız seçimine sahibiz. Bu seçim kafamızda, 
düşüncelerimiz ve hislerimiz ile başlar. Eğer zamanımızı TV 
önünde geçiriyorsak bu, zaman ve enerjimizin iyi bir kulla-
nımı mıdır? Eğer zamanımızı başkalarından şikayet edip on-
ları suçlayarak geçiriyorsak bu, zamanımızın en iyi kullanımı 
mıdır, enerjimizin ve dolayısıyla hayatımızın? Eğer başkaları 
hakkında dedikodu yaparak zaman geçirirsek, zamanımı-
zı iyi kullanmış olur muyuz? Görebiliyor musunuz? Onu en 
verimli yolda kullanmadan, zamana ve dolaylı olarak haya-
tımızın kayıp gitmesine nasıl kolaylıkla izin veriyoruz... Bu 
yüzden çoğu insan kendi hayatlarından en fazla faydayı ala-
maz. Neden bunu yapıyoruz? Tembellik mi, çok kolaylıkla mı 
dağılıyoruz, sadece kendi mutluluğumuzdan mı kaçınıyoruz, 
kültürümüzün bir koşullaması mı, başarılı olma korkusu mu, 
hep diğerlerini kıskanıyor muyuz, ya da kendi hayatımızda 
gerçek odak eksikliğimiz mi var? Bunlardan biri mi veya hep-
sinden biraz mı? Yalnızca siz bilebilirsiniz; hangisinin sizinle 
ilgili olduğunu!

5. Seçilmiş Değerler
Herhangi bir anda değer verdiğiniz şey, en çok önem-

sediğiniz şeydir. Ve en çok önemsediğiniz şey zamanınız ve 
ilginizi en çok ve çoğu zaman “ilk alan” şeydir. Sadece zihni-
nizin ilgisini alsa bile. Değerlerinize göre, zamanınızı da pa-
ranızı harcadığınız gibi harcardınız. Yine de birçok kişi kendi 
değerlerinin tam olarak farkında değil ya da çok azı ‘bilinçli’ 
olarak seçiyor değerlerini.  Bu niye? Koşullanma, eğitim, aile 
etkileri, kültür, hepsi bilinçaltımızın değerleri olan ‘öğrenil-
miş değer’ kaynakları. Eylemlerimizi bilinçli olarak seçtiğimiz 
değerlerle hizalamadığımız zaman, bu; eylemlerimi bir baş-
kasının değerleriyle hizalıyorum demektir. Bir başkası alıyor 
hayatımızı! Ve bu hoşnutluk için en kötü formül. Değerlerini-
zi bilinçli olarak dikkatlice seçtiğinizde hayatınızın zamanını 
nasıl geçireceğinizi de seçersiniz. Sonuç? Hayatınızın sizin 
kontrolünüz altında olduğunu hissedeceksiniz, ‘sistemin’ 

veya hayatınızdaki otorite figürlerinin veya geçmiş etkilerin değil. 
Sonra hedeflerinizi değerlerinize göre seçin ve alın bakalım, kaderi-
niz yeniden ellerinizde olacak. 

6. Geciktirme
Ne kadar sıklıkla kendimize bir şeyi bugün erteleyerek yarın 

daha çok zamanımız olacağına inandırırız? İşte zaman böyle bizden 
kaçıyormuş gibi ‘görünüyor’. Ve yarın geldiğinde aynı şey olur; baş-
ka bir sebep buluruz, ertelemek için başka bir bahane. Bunu neden 
yaparız? Çünkü “bunu yapmak içimden gelmiyor” der bir iç ses. Çün-
kü “yapılacak daha önemli şeyler var” der diğer ses. Ve üçüncü bir 
ses de der ki “onu bir başkası yapabilir, yapmalı, yapacak”. Ve yine 
başka bir ses “hey, kimin umurunda, o kadar da önemli değil” der. 
Bu seslerden herhangi biri doğruyu söylüyor mu yoksa derinlerde 
başka bir şey mi oluyor? Geciktirmek, apaçık bir kaçınma yolu, ama 
kaçındığımız şey ne? İşin kendisi mi? Beklediğimizden daha az ola-
cak olan muhtemel sonuç mu? Ya da kendi içimizdeki bir şeyler mi? 
Hayatımızdaki her iş ve herkes bir ayna. Tüm ilişkilerin aynasında biz 
kendimizi görürüz ve bize kendimizle ilgili yanlar hatırlatılır, hem iyi 
hem kötü, hem olumlu hem olumsuz olan.

Sürüncemede bırakmak, kendimizi görmekten ya da yüzleşme-
sek, bilmesek, keşfetmesek, çözmesek ve değişmesek dediğimiz 
yanlarımızdan kaçınmanın bir yolu. Tıpkı görmeyi tercih etmedi-
ğimiz bir şeyi gördüğümüzde, yapılacak içsel bir çalışma olacağını 
bilmek gibi. Ve sonunda elle tutulur bir ödülü yokmuş gibi görünen 
türden bir iş. O yüzden işi ya da ilişkileri, bazen her ikisini de, biraz 
kendimizden kaçtığımızı fark ederek geciktiririz, erteleriz, onlardan 
kaçınırız. Ve tahmin edin hayatta kaçışı olmayan tek şey nedir?

7. Delege etme (Görevlendirme - Yetkilendirme)
Hepimiz sorumlulukları paylaşmanın, delege etmenin değerini 

biliriz. Bu, diğerlerini yüreklendirmenin, yükü paylaşmanın, başka-
larına da öğrenme ve sorumluluk almaları için fırsat vermenin bir 
yoludur. Ama neden daha fazla yapmıyoruz? Neden bazı insanlar 
neredeyse hiç paylaşmazlar? Bazıları için, bu, belirli bir işle ilgili ola-
rak, diğerlerine veya özel birine güvenmediklerinin düşüncesidir. 
Ama genellikle altı çizili his “Bunun nasıl yapılacağını bilen tek kişi 
benim”dir. Bu düşüncenin altında başka bir düşünce, “Bu işi yapan 
kişi olarak eğer öyle yapmazsam, pozisyonumu kaybedebilirim ve 
böylece gücümün bir kısmını kaybederim”. İşi neden başkasına ver-
mediğimizin en derin sebebi işimizi kimliğimizin bir parçası olarak 
görmemiz.  Sanki biz işimizmişiz gibi ve işi kaybedersek ya da baş-
ka birisi işi yaparsa, kendimizin bir parçasını kaybettiğimizi -ki bu 
imkansız- ve bu yüzden acı ve üzüntü deneyimleyecekmişiz gibi 
hissederiz. Elbette tüm bunlar bizim özsaygımız ve öz değerimiz 
ne yaptığımıza bağlı demek oluyor ki bu; korkunç bir şey. Çözüm, 
işimizdeki rollerden birinin diğerlerinin büyümelerine ve öğrenme-
lerine ve olabileceklerinin hepsi olmalarına yardım etmek olduğunu 
görmek. Bu, ilişkilerimizdeki gerçek ve en değerli görevimiz.  Fakat 
bunu doğru olarak yapabilmekten önce, bizim kendi özsaygımızın 
dışarıdan herhangi bir şeye bağımlı olmadığını, aksine içerde bir 
şeye bağlı olduğunu temin etmemiz gerek.
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  BİR BAKIP GELMEK TERAPİSİ

“REGRESYON VE
     PROGRESYON”

Zamanda yolculuk dendiğinde hep, fiziksel bir ortam-
da ileri geri gidip gelmek gelir akla. Tıpkı Geleceğe Dönüş 
filmindeki Dr.Brown’un zaman makinesiyle yarattığı muci-
zeler gibi. Ya da ışınlanmak ya da başka bir şey. Biraz fan-
tastik gibi görünen, biraz “neden olmasın”düşüncesinden 
yola çıkan isteklerle. Aslında, diğer yandan hem geçmi-
şe geri dönmek hem de geleceğe gitmek; Regresyon ve 
Progresyon gibi terapi yöntemleriyle zamanda yürümek,   
zihinsel ortamda mümkün kılınıyor. Aldığı hipnoz, regres-
yon ve progresyon eğitimleriyle, uzun yıllardır bu konu-
da danışanlarını kendi hayatlarında anlamlı bir yolculuğa 
çıkaran Güler Pınarbaşı “Ben bir sufiyim; uzun zamandır 
bu hayatın bir yolcusu, farkındalığa dair bilgilerin takipçi-
siyim; öğrenim açısından  şu an yapmasam da diplomalı 
ebeyim, araştırmacıyım, yazarım, hem öğren-i-ci hem de 
öğreticiyim aynı zamanda” sözleriyle anlatıyor kendini. 
Her ne kadar fiziksel doğum üzerine eğitim almış olsa da 
ruhsal doğum konusundaki çalışmalarıyla önce kendinin 
sonra da karşılaştığı herkesin farkındalık yolcuğuna değer 
katan, özel ve özgün biri o.

3. Göz Dergisi ve Farkındalık Okulu Kurucusu Güler       
Pınarbaşı ile geçmişe ve geleceğe “bir bakıp gelmek” üze-
rine konuştuk.

Regresyon: (Regression; İngilizce, geri dönmek, geri 
çekilmek anlamındaki bu sözcük, sözlük anlamı çerçeve-
sinde çoklu konularda kullanılmaktadır.) Konumuz söz ko-
nusu olduğunda bilinç ve bilinçaltındaki zamansal açıdan 
geriye yapılan tedavi amaçlı yolculukları kapsamakta. Ki-
şinin zihninin, yarı uyku halindeki bir durumdayken geç-
mişi yeniden hatırlayarak, “o an”a geri dönmesidir. Mutlu 
yahut can sıkıcı anları zihninde tekrar yaşayarak, hayatına 
ve benliğine bıraktığı etkiyi fark etmesi maksadıyla uygu-
lanan bir terapi. Regresyon ile hem şimdiki yaşamda geç-
mişe gitmek hem de geçmiş yaşamlarında geriye dönmek 
mümkün olup kişinin farkına varmadan takıntı haline ge-
tirdiği ve tüm hayatını etkileyebilen düğümleri çözmeye 
yarıyor. (Geçmiş Yaşam Terapisi)

Progresyon: (Progress ise ileri doğru gelişmek, iyileş-

  BİR BAKIP GELMEK TERAPİSİ

“REGRESYON VE
     PROGRESYON”

Röportaj: Serda Kranda

Güler Pınarbaşı: “Bu terapilerin ilk amacı süreci olumlu 
hale getirmek, etkisi ile zihni olumlu yükleyerek geleceğe 
dair vizyonu da olumlu yöne çekmektir.”
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  BİR BAKIP GELMEK TERAPİSİ

“REGRESYON VE
     PROGRESYON”

mek, ilerlemek anlamına geliyor İngilizce terim olarak) Reg-
resyon gibi, zihinde zaman yolculuğu söz konusu ancak bu 
kez yolculuk geleceğe doğru yapılıyor. Zihnin, yarı uykulu 
bir durumdayken, hem şimdiki yaşamında hem de gelecek-
teki yaşamlarında ileriki bir zaman dilimine giderek, içinde 
bulunduğu duygu ve düşünce durumunun etki ve sonuçla-
rını fark edebildiği bir terapi yöntemi. Bu terapi yöntemi, ki-
şinin endişe ve korkularından kaynaklanan olumsuz duygu 
ve düşüncelerinin olumlanması üzerinde son derece etkili 
olabiliyor.(Gelecek Yaşam Terapisi)

Hipnoz:  Konunun uzmanı tarafından kişinin yarı uyku 
haline getirilerek, bilinç altına inilip, bilinçli ve yüksek bir al-
gılama kapasitesine ulaşması sonucu, duygusal sorunların 
çözümlenmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Her ne kadar 
uyku hali gibi bilinse de, yapılan bilimsel araştrmalar hipnoz 
ile ulaşılan zihinsel durumun, uyanık bir zihnin beyin dalga-
larıyla aynı olduğu sonucunu çıkarmıştır. Hipnoz günümüz-
de sadece psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde değil aynı 
zamanda tıbbi müdahalelerde de kullanılmaktadır. 

Geçmişin duygu yükü, bugünümüzü, hatta tüm ha-
yatımızı nasıl etkiler? Gittikçe daha korkak, daha kırıl-
gan ya da daha saldırgan oluşumuzun, geçmişle kurdu-
ğumuz sağlıksız bir köprüyle ilgisi var mıdır? Yani aslın-
da şunu demek istiyorum, karakterimiz sandığımız şey, 
zamanla geldiğimiz nokta olabilir mi?

İsterseniz şuradan başlayalım: Cümleye, geçmişin duy-
gu yükü demeden, sadece ‘duygu durumu’ diyelim. Kelime-
lerin gücünü duymuşsunuzdur. Duyguya ‘yük’ ilave edersek 
kelime olumsuz yansır. Sorudaki cümlenin devamı da olum-
suz geliyor farkındaysanız. Çünkü geçmişte yaşadığımız iyi 
duygular da var. Geçmişte yaşanan “o an”a gittiğimizde, o 
an hangi duyguyla bezenmişse onu yeniden yaşarız. Tabii 
geçmişte yaşananlar sonucu bazı kararlar aldığımız için bu 
karakterimize etki edebilir, düşünceler sonucu yaşadığımız 
duygu blokajları ile alınan kararları karakterimiz sanırsak; 
yaşamamızdaki etkileri zamanla, geldiğimiz nokta olabilir. 
Bu tekniklerle yaptığımız farkındalıklar bunları görmemizi 
sağlıyor ve duygusal sağaltımını yaparak, doğru düşünce 
kalıplarını kullanarak değiştirtebiliyoruz. 

Geçmişin bizi ele geçiren ve hayatımızı yöneten ta-
raflarını nasıl ehlileştiriyoruz. Belki ehlileştirmek doğru 
kelime değildir ama “geçmişten gelen duygu ve düşün-
ce yükünden” nasıl kurtarıyor bizi Regresyon?

Benim yöntemim sadece fark etmektir. Bu konuda ön-
celikle nasıl ele geçirildiğimizi ve hayatımızı yönettiğini 

fark etmemiz lazım. Yine ‘yük’ kelimesine takılacağım 
ve onu alıp yerine “farkındalığı” koyacağım. Duygu ve 
düşüncelerin bizi nasıl etkilediğini anlamak özellikle 
olumsuz olanların yüklerinden kurtarabilir, geleceğe 
yönelik bizi etkileyen engellere karşı farkındalığımızı 
artırır. Gelecekteki engeller enerjimizi çekiyor. Eğer iz 
sürmeye devam edersek engellere çözümler bulabiliriz.  

Regresyon için Hipnoz şart mıdır?
Regresyon; geçmiş yaşam terapisine verilen isimdir. 

Bu yaşam değil, bundan öncekileri kapsar. Bunu algıla-
mak ve bu algıyı kabul etmek için öncelikle öldükten 
sonra yeniden doğuma (reenkarnasyon) inanmak ge-
rekir. Bilgi, bu kadar da değil; anlamak için derinliğine 
girmek gerekir. Ben inanıyorum çünkü deneyimledim. 
Hipnoz şart mı? Bu bir teknik, geçmişe ve hatta gele-
ceğe gitmek için de kısaca zaman çizgisinde yürümek 
için terapi amaçlı hipnoz tekniğini kullanıyorum.  Aldı-
ğım hipnoz eğitimi ve uygulamalarla geliştirdiğim bir 
tekniğim var. Aslında basit bir yöntem ama algıdaki çö-
zümlemesi yüksek. Kişinin gözündeki perdeyi kaldırıp 
bütünü gördürmek buradaki amaç. 

Regresyon’un duygu sıkışmalarını kaldırdığını 
düşündüğümüz anda şahsi yaşam algımız kökten 
değişiyor mu? Hayatımızı etkilen insanlara olan dü-
şüncelerimiz, tavırlarımız? Bu türden kararlar aldı-
rabiliyor mu?

Evet hayatımız kökten değişiyor. “Bir anlık farkında-
lık, yüzyıllık karanlığa bedeldir”, demiş Buda. Bu yüzden 
geçmişte ifade edilmemiş duygu sıkışmasını serbest 
bıraktırdığımızda o bir anlık farkındalık inanılmaz bir ra-
hatlamayı sağlıyor. Ve en güzeli de kalıcı bir rahatlama. 

Hipnoz ile hiç bilmediğimiz/hatırlamadığımız 
şeyler de ortaya çıkabilir mi? Bu, göze alındıktan 
sonra; baş edilmesi gereken yeni duygusal yıkımları 
da beraberinde getirir mi?

Evet çıkabiliyor, hatırlamadığımız, hatırlamak is-
temediğimiz, üstünü örttüğümüz şeyler… Hipnozu 
bunun için yapıyoruz zaten, hedefimiz bu; bilinçaltına 
bilinçli şekilde ulaşarak bütünü görmek. Yarı uyanık hal 
dediğimiz (sabah yatakta uyandığımız zamanki hal) du-
rum ile bu dalga boyu frekansına ulaşabiliyoruz. Uygu-
lamalarımın birinde bir şey dikkatimi çekmişti. Kişinin 
gençlik zamanlarına gittik. Açlık orucu tutan bir grup 
gençle olan birlikteliğine gitti kişi. Siyasi bir dönemdi ve 
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arkadaşlarıyla bir yemin etmişler. Söylemedi… 
Orada o yeminin gücünü görmek enteresandı, 
ağladı çok ağladı ama söylemedi oradaki sır-
rı… Ben de ısrar etmedim, önemli olan onun 
farkındalıkla bu yükü geçmiş zamandaki bu 
anıdan getirdiğini idrak etmesiydi çünkü. İşte, 
dediğiniz gibi: “Bunun göze alınması” konusu 
çok önemli. Bugüne kadar hipnozun insanla-
rımıza doğru tanıtılamamış olması, insanların 
gereksiz korkularını tetiklemekte ve böylesine 
etkili tekniğin kullanımından vazgeçirmekte 
ya da korkutmakta çoğu insanı. Yaptığım bir 
hipnoz sonrası dışarıda bir grup vardı, merak 
edip uygulanan kişiye sorduklarında aldığım 
geri bildirimi sunayım: “Hipnozda uyumadım, 
gerçekten uyandım!” dedi. Hipnoz tekniği adı-
nı, ‘Uyku Tanrısı’ Hipnosis’den alsa da aslında 
farkındalığı gerçeğe uyandıracak denli güçlü 
olduğunu söyleyebilirim. Baş edilmesi gere-
ken duygusal yıkımlar, seans sırasında tamir 
edildiği için, sonrası sadece farkındalığın ta-
kibine kalıyor. Korkacak bir şey yok… Önemli 
olan yıllardır taşıdığımız duygusal bavulunuzu 
bırakmak. Karar vermek lazım; ya zamanla bil-
meden oluşturduğunuz duygusal bavulunu-
zu, içindeki gereksiz şeylerle taşıyacaksınız ya 
da cesurca bilinçaltına girip bilinçli bir şekilde 
geçmişin sizi etkileyen anılarıyla yüzleşeceksi-
niz. Bu son olacak ve rahatlayacaksınız...  

Açığa çıkan şeylerle nasıl baş ediliyor? 
Bu noktadan sonra regresyon nasıl işliyor? 

Açığa çıkan şeyleri bir bulut gibi düşüne-
bilirsiniz; şekil değiştiriyor, uçup gidiyor. Zaten 
yoktu, kişi onu şekillendirmişti. Baş etmek de-
ğil, sadece fark etmek var. Bu durumu şu ör-
nekle daha iyi açıklayabiliriz: Birinin bir filmi 
izlerken çok etkilendiğini düşünün; özellikle 
de bir sahnesinden çok etkileniyor; 2. 3. 4. 5. 
kez seyrettiğinde aynı sahnede aynı etkileşimi 
yaşıyor çünkü bu yaşamında ya da daha önce-
ki geçmiş yaşamlarında bu etkiyi aldığı önemli 
bir anını tetikliyor. Bu yüzden orada sürekli o 
duyguya giriyor, etkinin gücü bu yüzden. İşte 
hipnozda bu etkiyi ortadan kaldırmak müm-
kün. O zaman kişi bu filmi tekrar seyrettiğinde, 
o sahnede aynı tepkiyi gösterme durumu kalı-

cı olarak ortadan kalkıyor. 
Hipnoz, danışmanlıklarımda çok sık kullandığım bir tekniktir. 

Regresyon, geçmiş yaşam terapisinin adı ama geçmiş yaşam tanım-
laması zamanda öylesine etkin ki, bu röportaja başladığımız andan 
şimdiye kadar olan zaman da geçmiş zaman oldu, öyle değil mi? 

Regresyonda geçmiş yaşamlarda benim deneyimlerim şunlar 
oldu; ilki İskoçya’da çok çocuklu bir aileye sahibim, fakiriz ve hasta-
lıktan öldüm. Sonra Uzakdoğu’da rahibe-fahişe olduğum zamana da 
gittim. Sokaklarda kötü bir şekilde öldüğümü gördüm, aç kaldığım 
zamanları; yerli bir kabilede tecavüz yaşadığım zamanı; Hindistan’da 
kocam öldüğü için yakılarak öldüğümü gördüm. Çin’de çok yaşlı 
ama saygın bir adam ve yaşlılıktan ölerek biten bir hayatım oldu-
ğunu gördüm… Yeter mi? Ben bu yaşamımda bunların hiçbirini 
yaşamadım ama korkusu hep ensemdeydi. Farkındalık konularına 
girince rahatladım. Araştırmalarımı sürdürünce ben de eğitmen ve 
uygulayıcı olmaya başladım. Benim uygulamalarımda ise Ortaçağ’a 
gidenler oldu; savaşta öldüğünü görenler v.b yaşam deneyimleri 
işte… Hoşuma giden ise işlenen konular aynı gibi görünse de herke-
sin zihni yorumlarında kendine özgü ilginç anlamlar veriyor. Bunun 
zenginliği varoluşumuza hayretimi artırıyor… 

Peki, Progresyon nedir?
İnternette araştırma yaptım, genelde bağışıklık sistemi zayıf has-

taların hastalığının ilerlemesini anlatmak için kullanılan bir kelime. 
Biz bunu kendi konumuzda aynı şekilde kullanıyoruz; İlerleme… Za-
manda kullanırsak; regresyona, geçmiş yaşam diyorsak, progresyo-
na da “gelecek zamanda ilerleme” diyoruz. 

Gelecek yaşamlarda ileri gitmek ile şimdiki yaşamda ileri 
gitmek, terapi içinde nasıl ayırdediliyor? Yani kişi bir tercihte mi 
bulunuyor, yoksa o an kişi nereye ilerlerse orası mı yaşanıyor? 

Bu güzel bir soru. Şimdi ben kendi tanımlarımla cevap vereyim; 
regresyonu anlatırken de söylemiştim, geçmiş yaşam derken “orta-
çağ” da geçmiş yaşam oluyor, “dün” de.  Bu röportaja başladığımız 
zaman da geçmişte kaldı. Aynı mantığı burada da kurabiliriz; şimdiki 
zamanda ileri gitmek bir an sonrası, bir saat ya da bir gün derken; 
gelecek yaşamda ilerlemeyi  bir yıl, 10 yıl, 20  yıl… Ölüm sırası ve de 
sonrası olarak düşünebiliriz.  Regresyonda da aynı sıralama var, onda 
da, konuştuğumuz gibi, geçmişe doğru gidiliyor. Bir gün öncesi 10 
yıl, 20 yıl, bebeklik, doğum sonrası, doğum anı, rahimdeki zaman ve 
öncesi… Ve ondan öncesi… Ve ondan bir öncesi daha… 

   Geçmiş ve gelecek arasındaki bu yolculuklarda, kişi tüm 
olup biteni kendisi mi  görüyor yoksa siz mi anlatıyorsunuz?

Benim yaptığım uygulamada kendisi görüyor, ben anlatırsam 
kendi vizyonum, hayal gücüm karışabilir. Kendisi görürse idraki ve 
farkındalığı çok yüksek olur. Enerjisini daha verimli kullanır. 
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Progresyon terapisi, kişinin geleceği görmesinin ardın-
dan, gördüğü yaşama etki edebiliyor mu? Sonuca katkısı 
var mı yoksa süreci daha olumlu hale getirmek mi maksat?

İlk amacı, süreci olumlu hale getirmek diyebiliriz. Çünkü geç-
mişte yaşanmış olumsuz anılarla dolu zihinde gelecek yaşam ne 
kadar olumlu olursa olsun kaygıyı, kuşku ve korkuyu yanında 
getirebilir. Sonuçta bu terapilerin etkisi ile zihni olumlu yükle-
meyi başararak geleceğe dair vizyonu da olumlu yöne çekebi-
liriz. Sonuca katkısı var, olumlu düşünmeyi başaramayan zihne, 
bir süre olumlu düşünmenin rahatlığını yaşattığınızda, kişi bun-
dan sonrasında da bilinçli bir şekilde talep etmeye başlıyor.  

İnsanların bu terapilere başvurma nedenleri nelerdir? Bir 
başka deyişle kimler regresyon/progresyon terapisi almalı?

Regresyon- geçmiş yaşamın terapide kullanılma sebebi: 
Sorunun kökenine bu yaşamda girilememişse, çözüm geçmiş-
te aranabilir. Magazin merakı yüzünden de talep edilebiliyor. 
Geçmiş yaşamda ne olduğunu bilmek bir rahatsızlık için değil-
se çok önerdiğim bir şey değil, orada geçen zaman bile şimdiki 
anı yaşamak için bir kayıp bence. Progresyon- gelecek yaşam 
terapisinde ise; geçmiş referansıyla geleceği düşünmek ve 
adım atmaktan çekinmeye sebep olabiliyor. Bu konuda şöyle 
bir uygulama örneğim var; bir bayan gelmişti. Yeni evli, çocuk 
sahibi olmak istiyorlar ama kadın korkuyordu doğumdan. Be-
beğe bakamayacağına, ortamın güvensizliğine, kendi yaşadığı 
deneyimleri örnek alıp, geleceğini iyi oluşturamayacağına yö-
nelik korkuları vardı. Bu terapi sonrası bebek ile geçirdiği zama-
na gitti, öncelikle hamilelik dönemine, doğuma, oradan bebek 
kucağında evine gidişine… O kadar canlı yaşadı ki; geleceğe 
yansıttığı korkuların anlamsızlığını gördü ve geleceğin olumlu 
da olabileceğini algıladı. Rahatladı. Her iki zaman dilimi de yok. 
Ama eğitimsiz zihin, hakimiyetini elinden kaçırmış bireyi mah-
vediyor. Birçok şimdiki zaman heba oluyor. Bu terapiler, kişinin 

bu gereksiz kaygılarını yok etmesine yarıyor ve zih-
nine şimdiki zamandan başka zamanın önemi ol-
madığını hatırlatıyor. 

Kimler almalı dersek: Değişken ruhsal haller   
panik atak, manik depresif, anlamsız fobileri olanlar, 
sürekli tekrar eden korku, kuşku, gelecek kaygısı sa-
hipleri, bağımlılık sorunu olanlar, sürekli bir şeyleri-
ni kaybedenler… Kısaca her şeyin zihinde başladı-
ğını ve düzenlenebilir olacağını algılayabilenler… 
Ben üç aşamalı bir terapi süreci uyguluyorum: Geç-
miş zaman- şimdiki zaman- gelecek zaman odaklı 
üç seans sorunları çözmeye yeterli oluyor. 

Bu terapileri uygulayan kişilerin alması gere-
ken eğitimler var mı? Bu terapileri  deneyimle-
mek isteyen kişiler, terapistlerde hangi özellik-
leri aramalı?

Bence var. İnsanla ilgili her konuda eğitim al-
mak gerekliliği gibi. Bir tıp sempozyumunda dinle-
miştim, “İnsanın sorununa iyi gelen her şey şifadır, 
bunu uygulayan şifacıdır” demişti yurt dışından ge-
len bir doktor. Buna da katılıyorum. Bu konuda hip-
noz eğitimi alınmalı. Kitaplarda da yazıyor okunup 
yapılabilir ama çalıştığınız kişinin bilinçaltından ne 
çıkacağını ve nasıl yönlendirmeniz gerektiğini bile-
meyebilirsiniz. Kendinizle çalışabilirsiniz. Zararı en 
fazla yanlış telkin verir, hayatınızda yansımasını alır-
sanız düzeltirsiniz. Ama başkasında, onun karması-
na girmiş olursunuz. Bence terapistlerde aranılacak 
tek şey güven duygusu. Ben de kaç zamandır uy-
guluyorum bu teknikleri eğer gelen kişi bana gü-
vendiyse hemen açılıyor, yoksa açmıyor bilinçaltını, 
bedenimizde korunaklı bir sistem mevcut. 
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Zaman 
  Kumbarası

Zaman zaman hayatınızda “Ya ben ne yapıyorum?” dediğiniz 
oldu mu? İşinizde anlam bulamadığınız? Sabah uyandığınızda işe 
gitmek istemediğiniz örneğin? Sürekli acele etmeniz gerekmesin-
den rahatsız olduğunuz? “Kendime de zaman ayırmak istiyorum” 
dediğiniz zamanlar... Yanıtınız ‘evet’se yalnız değilsiniz. Birileri 
daha var böyle düşünmekte, hatta bu gerçeği değiştirmek için ha-
rekete geçmiş. Aynı sorulara cevap arayan birçok kişiyle yeni bir 
gerçeklik yaratılıyor.

Zumbara (Zaman Kumbarası) fikrinin mimarı Ayşegül Güzel 
ile konuştuk.

Böyle bir projeye nasıl karar verdiniz ? 
Üniversiteden mezun olduğumda pazarlamacılık konusun-

da çalışmaya başladım. Yaratıcılık, yeni projeler, çılgın ve daha 
farklı bir dünya... İlk başta hoşuma gidiyordu ama her 6 ayda 
ya da yılda bir işi bırakıyordum. Fakat şanslıydım; kariyerimde 
çok güzel şirketlerde güzel pozisyonlarda çalışma fırsatım oldu. 
Ama olmuyordu. Nasıl? Sabah uyandığımda işe gitmek istemi-
yordum mesela. Sonra üzerinde düşünmeye başladım ve şöyle 
bir karar verdim; ben esnek, mobil, ortasında anlam olan, kendi 
işimi istiyorum. Hatta bu ortasında anlam meselesi sadece eko-
nomik değer yaratmakla kalmayıp, yaratılan her değerde insan 
ve doğa faktörünü de ele alma gerekliliğini birlikte getirdi. İşte 
o sırada zaten Barselona’daydım, mahallemde ‘zaman bankası’ 
diye bir sistem uygulanıyordu, çok sevdim. Stratejik inovasyon 
danışmanlığı yapıyordum ve fikir bulup aksiyona geçirmemek-
ten sıkılmıştım. Tam da yeni bir yılın başındaydı, kendime he-
def koydum: “Bu yıl zaman bankası sistemine odaklanmak ve 
eyleme geçirmek istiyorum”.

Zaman Bankası sistemini biraz açar mısınız?
Zaman Bankası aslında alternatif bir ekonomik sistem. 

1980’lerde Edgar Cahn isminde bir hukukçunun “Hepimiz ken-
dimizi işe yarar hissetmek isteriz” gerçeğinin farkına varıp ge-
liştirdiği bir hareket. Bir yandan değerli hissetmek hepimiz için 
önemli ama öte yandan çok değerli bir çok kapasitemizi kul-
lanmıyoruz. Zaman bankasında herkes yapabildiklerini sunar, 
ve ihtiyacı olanları talep eder. Bağlı olunan sosyal ağda herke-
sin yapabildikleri ve ihtiyaçları farklı olduğu için sistem içinde 
ihtiyaçlar ve sunulanlar eşleşir, ödeme ise ‘zaman’ ile yapılır.

Zumbara nasıl ortaya çıktı?
Zaman bankası sisteminin sosyal network ile birleşince 

daha işlevsel olacağını düşündüm, böylelikle katılımcılık in-
ternet sayesinde artacaktı. Projeyi zaman bankası sistemi ile 

Zaman 
  Kumbarası

Röportaj: Serpil Ata
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gerçekleştirmeye karar verdim. İhtiyacım olan ko-
nularda yardım istemeyi öğrendim ben de onlara 
elimden geldiğince yardım ettim. Arkadaşlarıma 
ellerimle yemek yapıyor, sonra birlikte fikir üzerine 
kafa yoruyorduk. Böyle bir akşamda ‘zaman kum-
barası’ ifadesinden çıktı; zumbara. Bugüne kadar 
gelmesinde de 30’dan fazla kişinin emeği geçti ve 
bu sayı giderek artmakta.

Zumbara sistemi nasıl çalışır ?
www.zumbara.com isimli bir sitemiz var. Dave-

tiye ile giriş yapılıyor. İçerde bulunanların bir profil 
sayfaları var; kısaca kendilerinden bahsediyorlar, 
vermek istedikleri hizmeti ARZ olarak, almak iste-
dikleri hizmeti ise TALEP olarak giriyorlar. Herkes 
herkesin arz ve taleplerini görebildiği için arz ve 
talep eşleşince hizmet değişimi yapılıyor ve ar-
dından hizmeti alan kişi kendi zaman hesabından, 
aldığı saat karşılığı kadar ödeme yapıyor. Diyelim 
benim 5 saatim var zaman hesabımda. Sizin de 
6 saatiniz var. Siz bana 2 saat italyanca dersi veri-
yorsunuz. Size 2 saat ödeme yapıyorum, benim 3 
saatim kalıyor, sizin saatiniz 8’ye yükseliyor. Yani 
insanlar verdikçe kazanıyor ama almak da önemli. 
Hatta sonra aldığınız hizmeti puanlayıp değerlen-
direbiliyorsunuz. Herkes vermek istediği hizmete 
kendisi karar veriyor, ama kriter yapmaktan keyif 
alıyor olmalı. Çünkü hizmetin öneminin yanında o 
zaman süresinde alınan keyif de önemli bir unsur. 
Yani olay biraz da sevdiğimiz bir şeyi paylaşırken, 
başkasının bir ihtiyacını karşılamak...

Şu anda sistemin içinde kaç kişi var? Nasıl 
arz ve talepler söz konusu? Bugüne kadar neler 
gözlemlediniz?

Şu anda 350’den fazla kişi bilgilerini girmiş 
durumda, 300 kadar arz-talep girilmiş ve 30 ser-
vis değişimi gerçekleşmiş durumda. Herkesin ilgi 
alanı ve ihtiyacı farklı olduğu için çok farklı arz ve 
talepler var; yüzme öğrenmek, satranç öğrenmek, 
tango, fotoğrafçılık öğrenmek, pilates, masaj, vur-
malı çalgılar, oda toplama, İspanyolca’ya başlan-
gıç, dans dersi... Genelde yeni bir şey öğrenmek 
ya da deneyim paylaşmak üzerine gelişiyor. Arz ve 
talepler girilmiş olsa da servis değişiminin azlığı da 
aslında önemli bir gösterge oldu. Birbirimizi daha 
yakından tanımalıyız. O yüzden her ay bir zumbara 
etkinliği yapmaya karar verdik. Aralık 2010’da bir 

takas şenliği düzenledik. Evlerimizde kullanmadı-
ğımız ve işe yaramadığını düşündüğümüz eşyaları 
getirdik, işimize yarayanlarla değiştirdik. 40’dan fazla 
kişi katıldı. Ocak ayı’nda da içeriğini tamamen bizim 
oluşturduğumuz Zumbara Sergisi gerçekleştirdik; 
ortak nokta yapmaktan keyif aldığınız, sonucu ho-
şunuza giden ve saklamaya değer bulduğunuz bir 
şeyi getirmenizdi. Emek harcanmış herhangi bir şey 
olabilir dedik. Bundan sonra da farklı etkinliklerle de-
vam edecek.

Zumbara nasıl bir işlev görüyor sizce katılım-
cılar için?

Zumbara insanlara soru sorduruyor. “Ben neyi 
yapmak istiyorum gerçekten? Ben neyi yaparken ya 
da ne yapılırken içimde çok mutlu hissettim ya da 
hissediyorum?” Bu öyle bir lüks ki, bunu yapmayı se-
ven diğer insanlardan talep ediyorsun. İsmet ablamız 
var, diyor ki: “Mesela benim evimde bir işim var ama 
zumbaradan birine yaptırmak isterim. Bir adam ge-
lirse, işini sevmeyerek yaparsa o yine bozulur. Bir işi 
sırf yapmış olmak için değil onu yaparken zevk alan 
kişilerden hizmet almak istiyorum.” 

Hayatımızda yaptığımız işler bizlerin de kişi-
sel dönüşümü için bir araç olarak değerlendirile-
bilir. Peki siz bu projeyle kişisel olarak ne hedef-
liyorsunuz?

Şu anda benim Zumbara’yı yapıyor olmamın se-
bebi  YAPMAK ile OLMAK arasındaki farkı içselleştir-
mem gerektiğini düşünmem. Olayım aslında sadece 
ekonomik, sosyal, çevresel değer yaratmak da değil..  
Dünyayı değiştirmek falan hiç değil... Gerçekçi olalım; 
asıl bizler değişmek için geliyoruz dünyaya. Zumbara 
beni değiştiriyor. Ben hala YAPMAK dünyasındayım, 
OLMAK dünyasına geçmek istiyorum. Zumbara bana 
yardım ediyor.

Çünkü bu süreçte bir dolu insanla karşılaşıyorum. 
Bunların çoğu da yaşamdan tükenmiş insanlar... Yani 
hayatta yaptığı şeyden sıkılmış, kendini inzivaya çek-
miş insanlar. Yani bu bir A ya da B projesi de olabilir-
di. Ama deneyimlemem gereken şeyler bu vesileyle 
karşıma çıkıyor.

Zumbara’nın olayı zihindeki zaman değil aslında. 
‘An’da yaşayıp, zaman kavramını o an için sonsuzlaş-
tırmak. O yüzden “Yaptığın şeyi yaparak başkasına 
yardım et” diyoruz, “İlişki kur”, “Sevgi yarat” diyoruz. 
Gerçekten anı yaşadığımızda insan gibi hissediyoruz, 
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hayata dokunduğumuzu hissediyoruz. Yoksa “İşte hayat 
gidiyor, bin tane şey yapmalısın” değil olay. YAPMAK’tan 
çok OLMAK olayımız. 

Sizce Zumbara’yı kullananlar bu projenin nesini 
seviyorlar?

Hayatın büyüsü var diyoruz, onu da anda yaşayarak 
bulabiliriz diyoruz.  Zumbara yeni bir şey yaratmıyor, va-
rolanı gösteriyor sadece. Nasıl yapıyor? İlk olarak insanla-
ra mutluluk anını takip etmesini ve mutluluk anını yaşadı-
ğı olaylar yapıyor olmasını söylüyor. Bu neredeyse bir me-
ditasyon. İkincisi paylaşmak konusu. O da muhabbet. Bir 
sosyal varlıklarız insanlar olarak. Birbirimize ihtiyacımız 
var. Yaşadığımızı bilmek için muhabbet etmek istiyoruz, 
yardım etmek, yardım almak. Tüm bu anda, konusu oldu-
ğu hizmetler kişilerin mutlu olduklarını hissettikleri şey-
lerse, avize takmak, mobilyaları birleştirmek, konuşmak.. 
herşey olabilir ki şöyle bir denge durumu da var. Herkesin 
kendine göre farklı farklı ilgi alanları var. Bir insan prog-
ramcılığı çok severken başka birisi ev toplamayı seviyor. 
Ya da birisi dikiş dikmeyi seviyor, birisi toprakla uğraşma-
yı seviyor. Mesela ben masal kitabı okumaktan inanılmaz 
zevk alıyorum. Birinin çocuğuna 2 saat masal okuyabili-
rim. Anda olmanın anda yaşamanın yollarını bulmamız 
lazım. Ve zumbara bunu sağlıyor bence. 

Kulağa inanılmaz geliyor... Peki bu süreç anlatıldı-
ğı kadar kolay mı geçiyor? Zorlukla karşılaşıyor mu-
sunuz? Nasıl çözüyorsunuz?

Bence tüm zorluklara değiyor. Bir çekirdek grubumuz 
ve fikir danışabileceğimiz arkadaşlarımız var. İhtiyaçları-
mızı zumbaranın içindeki inanılmaz yetenekli kullanıcı-
larla çözmeye başladık bile. Çalışma gruplarımız başladı 
ve devam edecek. İnanç ve motivasyon var. Zorluklara 
gelince finansal sorunlarımız var, programlama alanında 
sürdürülebilir bir sistemi oturtmamamız için kendimize 
teknoloji ortağı arıyoruz.  

Bu süreçte size ilham veren ve mutlu eden ne oldu?
Yeni insanlar tanımak, yeni hikayeler dinlemek,  yeni 

tecrübeler yaşamak diyebiliriz. En önemlisi, ‘an’da kalabil-
diğim an’ları çoğaltmak’ ve yaşamı hak ettiği gibi heyecan 
dolu yaşayabilmek

3. Göz okurları için nasıl bir mesaj vermek isterdi-
niz?

Hayat size verilen bir armağan. Bu armağanı almak si-
zin elinizde. Yapmayı sevdiğiniz şeyleri yaparak yaşamak 
da, bu armağanı almanın yollarından biri. Her şey seçim-
lerimizden ibaret.

www.zumbara.com  twitter.com/zumbaradan 
friendfeed.com/zumbara  zumbara.wordpress.com

Taze, Organik ve Pişmemiş

İzmit’te hizmet veren Laveranda Restoran’da, 
sağlıklı beslenme adına atılmış vegan beslenmenin de 
ötesine gidiliyor. Aslında, beslenme alışkanlıklarının en 
eski olanına dönülüyor. Laveranda’da, menü organik, 
taze ve çiğ gıdalardan oluşuyor. Burası sadece bir 
restoran değil, Türk Mutfağı’nın sağlıklı yanlarını 
araştırmayı, öğretmeyi ve duyurmayı hedefleyen, 
aynı zamanda akademik yapısı ile Taze, Organik ve 
Çiğ Gıda ürünlerini, lezzetli olarak tabağınıza taşıma, 
detox programları, organik çiğ mutfak sanatı dersleri, 
(sağlıklı besin hazırlama eğitimini) ve hizmetlerini de 
meraklılarına sunuyor. 

Çiğ Beslenme (raw food) anlayışıyla hazırlanan 
yemek paket programı ile işlem görmemiş çiğ 
yemekler, üyelik sistemiyle iki ya da üç günlük 
olarak Türkiye’nin hemen her yerine gönderilebiliyor. 
Tüm vitamin ve mineral yapısı korunan gıdalar, 
beslenme piramidine önem verilerek hazırlanıyor. 
Chicago’da da bir şubesi bulunan Laveranda, 
“İlacınız gıda, gıdanız ilacınız olsun” sloganıyla 
hareket ediyor. Pek çok organik gıdanın da satışının 
yapıldığı restoran Şef Mehmet Ak ile lezzeti ve 
sağlığı, şık ve doyurucu porsiyonlarda buluşturuyor.  

Cedit Mah. Sıra Kavaklar 
N0:14 

İzmit / KOCAELİ  
Tel: 0262 323 77 55

www.laverandaizmit.com



   Öğrenme
tutkusu
 zamanı

     aşar
Ne kaygansın ey zaman!
Akıp gidersin durmadan.

Ne başın var, ne sonun.
Ne rengin var ne şeklin.

Nesin sen, nesin sen ey zaman?
Tutmak mümkün değil seni,
Tutulamazsın, görülemezsin.
Nesin sen, nesin sen ey zaman?

Fırtına gibi yıkıp dökersin.
Ama fırtına değilsin.
Kimine yaşam verir,
Kimini yok edersin.

Bana gelince zaman:
Yüzüme çizsen de yılların izini,
Büksen de yine belimi dizimi,

Şunu bil ki, ey zaman!
Dokunamazsın sen,
Yaşam dolu gönlüme hiçbir an!

Muazzez İlmiye Çığ

Yazı: Feryal Çeviköz
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Bu mısraların yazarı, gerek yazdığı kitaplar ve araştırıp 
deştiği konularla önemli ve tabu sayılan kavramları gün-
deme taşıyan, gerekse yaşı dolayısıyla canlı tarih olarak 
özgünlüğünü koruyan; kendini Sümoroloji tarihine adeta 
adamış bir isim: Muazzez İlmiye Çığ. Gerçekten de şii-
rinin sonunda yazdığı gibi, “zaman” adeta onun “yaşam 
dolu gönlüne hiçbir an dokunamıyor”. O, zamana mey-
dan okuyan hafıza ve zekasıyla, olumlu enerjisi ve hiciv 
yeteneğiyle, inanç ve neşesiyle insanı hayrete düşüren 
97 yaşında ayaklı bir ansiklopedi. Bu Cumhuriyet Kızı, 
1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın sıcak ortamına doğup, 
Kurtuluş Savaşı ile büyümüş ve İkinci Dünya Savaşı’yla 
olgunlaşmış bir bilim kadını. İnsan onu izlerken ve dinler-
ken, hakikatin farkındalığına erer gibi oluyor; yitirilmeyen 
öğrenme ve bilgilenme merakıyla, heyecanın, insanı dinç 
ve sağlıklı tuttuğuna kuşku yok. 

Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914 tarihinde 
Bursa’da dünyaya gelmiş. Babası Zekeriya Bey, Muazzez 
Hanım daha doğmadan, eğer bir kızım olursa Fransız-
ca öğrettireceğim ve keman dersi aldıracağım dermiş. 
Kızının ilim sahibi olması için, bir ismini İlmiye koymuş. 
Muazzez İlmiye Çığ da babasının kendisine bu adı, 
okuyup öğrenen bir insan olmasını istediği için özel-
likle koyduğunu vurguluyor yeri geldiğinde, “aslında 
emekli olana kadar Muazzez adını kullandım. Sonra 
babamın bu sözleri aklıma geldi ve o gün bu gündür 
İlmiye adımı da birlikte kullanmaya başladım” diyor. 

1921 yılında Çorum’da ilkokula ikinci sınıftan başlamış 
Muazzez Hanım. Pazarcık’tan Çorum’a geldikleri zaman 
okuma yazmayı biliyormuş ve bu nedenle, öğretmen olan 
babası, küçük İlmiye’nin, okula ikinci sınıftan başlamasını 
istemiş. Her ne kadar, diğer öğretmenler “olmaz” diyerek; 
“birinci sınıfta okuma yazmadan başka şeyler de öğreni-
liyor. Muazzez onları bilmiyor” yorumunu yapmışlar ve 
küçük kızın sınıfını değiştirmek istemişlerse de bunu be-
cerememişler. Öğrenme konusundaki inadı üstün basan 
İlmiye öyle büyük bir ısrarla sınıftaki masasına sarılmış ki 
kaldırmak mümkün olmamış. Onun bu hareketi belki de 
bu güne dek araştırmalarla dolu dolu geçen bütün haya-
tının başladığı gün olmuş. 

1924 yılında, aile tekrar Bursa’ya dönme kararı alınca, 
küçük Muazzez burada özel okula kaydettirilmiş. 1926’da 
Bursa’da öğretmen okuluna başlamış, 1931’de öğret-
men okulunu bitirip babasının da öğretmenlik yaptığı 

Eskişehir’e tayin olmuş. Cumhuriyet kızı, Muazzez İlmi-
ye, 1933’de, 19 yaşında genç bir öğretmen olup, elinde 
annesinin diktiği kasketlerin parasıyla alınan kemanla, 
arkasında mahallenin çocukları 10. Yıl Marşı’nı çalıp söy-
leyerek Eskişehir sokaklarını tavaf etmiş.. Bu anısını an-
latırken o kadar çocuksu bir sevimlilik hakim ki tavırları-
na, içinde hala o kız çocuğu var diye düşünebilir insan. 

Muazzez İlmiye Çığ, 1936’da Dil Tarih Coğrafya Fakül-
tesi Sümeroloji bölümüne girmiş ve 1940 yılında mezun 
olup İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne tayin olmuş. Kızının 
okumasına büyük önem veren babasının yüzünü kara 
çıkarmayan öğrenme tutkunu İlmiye, fakülteye kayıt sıra-
sında, okumak istediği Fransızca bölümünün çok kalaba-
lık olması nedeniyle, Hititoloji’ye kayıt olmuş. O günlerle 
ilgili olarak diyor ki; “biz meslek okulunda okuduğumuz 
için bizi oraya almıyorlardı. Kayıt için gittiğimizde, biraz 
geç kalmışız. ‘Yeni bir hoca geldi, Hititoloji’ye geçin’ de-
diler, arkasından Sümeroloji... Arkadaşımla çıktık odadan. 
“Bu ne acaba?” dedik. Sümerolojiden haberimiz yoktu o 
zamana kadar. Adı Asuroloji’ydi. İlk tablet okumalar ve 
çözümler Asur diliyle başlamış. Bilimin adı Asuroloji, son-
radan Sümerce eklendi. Araştırdım, baktım ki, Atatürk de 
Sümerler’i okumuş. Onun okuduğu bir kitabı buldum. 
Fransızca yazıyor: “Sümerler Türk diline yakın, Asya’dan 
gelmiş olabilirler”. Yanına da “çok mühim” diye yazmış 
Atatürk, eski yazıyla. O zaman Atatürk’ün Sümerler’e son 
derece önem verdiğini anladım. “Bırakın şu Asurları! Bu 
bölümün adı, Sümeroloji olacak” demiş Atatürk, ve Sü-
meroloji olmuş...” 

Böylece, Hititoloji’nin yanı sıra, Sümeroloji ve Arkeolo-
ji de öğrenerek ilk Sümerologlarımızdan biri olma unvanı-
nı elde eden, Muazzez İlmiye Çığ, her fırsatı değerlendirip, 
çok sayıda uzmanla birlikte çalışmış. Bulunan Sümer tab-
letlerini inceleyerek, ortaya çıkan verileri, altın değerinde 
bilgiler olarak saklayıp ürüne çevirmeyi de ihmal etme-
miş. Bugüne dek yayınlanmış 16 adet kitabı var. 

Oldukça hareketli ve seyahatler, kongrelerle dolu bir 
yarım asır geçirmiş olan Çığ, 1957’de Münih’teki Oryanta-
listler Kongresi’ne katılmış, 1960’da bir araştırma için He-
idelberg Üniversitesi’nden burs almış ve altı ay çalışmış, 
1965’de Roma’da kurulan Hitit sergisini buradan alarak 
Londra’ya götürmüş, 1967’de Ann Arbor’daki Oryanta-
lisler, 1969’da Brüksel’de Asuroloji Kongreleri’ne, 1988’de 
Philadelphia’daki, Asuroloji Kongresi’ne katılmış. 
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Ona, “profesör” diyor birçok kişi, çünkü o Sümerler’le 
ilgili çok geniş bir bilgiye sahip. 2000 yılında İstanbul Üni-
versitesi tarafından “Fahri Doktor” unvanı verilen Muazzez 
İlmiye Çığ’ın kitaplarından birini okurken sadece bir kitap 
okumuş olmuyor, adeta, onun o dolu dolu geçen hayatı 
hakkında da bilgi sahibi oluyorsunuz. Ve bunun yanı sıra 
Anadolu ve Türkler’le ilgili, başka hiçbir yerde duyamaya-
cağınız bilgilere, görüşlere, saptamalara ulaşıyorsunuz. 
Kendisi özellikle vurguluyor 
“profesör değilim” diyor, ancak 
tüm unvanlar bir yana, 95 yaşın-
da, yazdıklarından dolayı mah-
kemeye bile çıkartılan Muazzez 
İlmiye Çığ, asırlık bir hafıza kra-
liçesi ve yaşayan tarih çınarımız. 

Sümerler’e ve Sümeroloji’ye 
neden gereken önem verilmi-
yor? İnsanlar tarihin tümüyle 
değişeceğinden mi korkuyor-
lar? Türkiye’de, bir bilim kadını 
olmak nasıl bir duygu veriyor 
Muazzez İlmiye Çığ’a? O, acaba 
zamana baktığında çocukluğu, 
gençliği ve bugün arasında göz-
lemlediği değişimler nedir? Aca-
ba hem Sümerler hem de önce-
sinde (Göbekli Tepe MÖ. 11.000, 
en eski ve en büyük tapınak) ve 
sonrasında yaşam-yerleşim alanı 
olan Mezopotamya’nın coğrafi 
olarak bugün de hassas bir böl-
ge olmasının tarihteki önemiyle 
ilgisi olabilir mi? Bugüne dek 
anlatılmış kaç tane Tufan hikaye-
si var ve ilk kim söz etmiş Tufandan? Bunları merak edip, 
soracak olursanız, hepsinin yanıtlarına, onun kitaplarını 
okuyunca ulaşıyorsunuz. Muazzez İlmiye Çığ’la birlikte, Sü-
mer Uygarlığı’na doğru zaman tüneliyle yola çıkmak mı is-
tiyorsunuz? Kaynak Yayınları’ndan çıkan küçük bir kitap, Sü-
merli iki kız çocuğunun anlatımıyla sizi tarihin sayfalarında 
gezdiriyor: “Sümerli Ludingirra - Zaman Tüneliyle Yolculuk”. 
Adları Ludingirra ve Dada olan iki kafadar, 4.000 yıl öncesi-
ne götürüyor sizleri. Onlarla birlikte olarak Sümer’deki top-
lumsal hayatı tanımanız mümkün. “Bu küçük kitap, İstanbul 

Arkeoloji Müzesi Çivi Yazılı Belgeler Arşivi’nde onbin-
lerce Sümer tableti üzerinde uzun yıllar yaptığım çalış-
malarımın, çocuklarımız ve halkımız için oluşturduğum 
küçük bir ürünüdür.” diyor, İlmiye Çığ. Daha sonra kitaba 
yeni bir öykü daha eklenmiş: “Dada’nın Olağanüstü Bir 
Günü.” Bu kitabı yazarken, ilk ve ortaokuldaki çocuklara, 
dört bin yıl önce yaşamış olan yaşdaşları Sümerli çocuk-
ların ağzından Sümer yaşantısını ve kültürünü biraz ol-

sun tanıtmayı arzuladığını 
söylüyor ünlü tarihçimiz. 
Çünkü diyor, “Sümer ve 
Sümerliler, tarihin başlan-
gıcı olması bakımından 
çok önemli. Onlar yazıyı 
ilk kullananlar. Tarih de ya-
zıyla başlar. Yaptığım çalış-
malarda Sümerliler’in Türk 
kökenli olduklarına dair 
çok sayıda kanıtla karşı-
laştım. Sümerce ve Türkçe 
arasında benzerlikleri yük-
sek ve aynı olan çok keli-
me var. Sümerliler medeni 
kanunla, resmi evlilikle, 
kadın haklarıyla ilgili ilk 
maddeleri yazmışlar top-
lumsal hayat için. Bunları 
su yüzüne çıkartmak çok 
heyecan verici.” 

En son kitabı 2008 
yılında basılıp 2010 yı-
lında 6. baskısını ya-
pan Sümerliler’de Tufan; 
Tufan’da Türkler. Üzerinde 
çok tartışılıyor hala. Ken-

disi de zaten bu konuda “daha çok tartışılsın istiyorum. 
İnsanlar yorum yapsınlar istiyorum, ondan yazdım bu 
kitabı; Sümer’i ve Sümerliler’i daha çok gündeme getir-
mek için... Bilinen tarihi değiştirecek bilgiler ve bulgular 
var Sümer tarihinin derinine inildiğinde.” diyor. Gerçek-
ten de bu kitabı okuduğunuz zaman Tufan’la ilgili uf-
kunuzun genişlediğini hissediyorsunuz ve yeni kitabını 
hazırlamakta olduğunu söyleyen, bu uslanmaz araştır-
ma merakı sahibi tarihçimizin önünde siz de merak, sev-
gi ve saygıyla eğiliyorsunuz... 

Çam ağacı süslemelerinin 21-22 Aralık günlerin-
de, Nardugan bayramı olarak kutlanan, çok eski bir 
Türk geleneği olduğunu ortaya çıkartan tarihçimiz 
Muazzez İlmiye Çığ’a Noel Baba Barış Ödülü veril-
mesi oldukça anlamlıydı. Çağdaş kadının yaşayan 
temsilcilerinden birisi olarak, yazılı insanlık tarihinin 
ortaya çıkışına adanan bir ömrün ardından, birikim-
leriyle hala konferanslar vermeyi sürdürmesi ve barış 
etkinliklerine katılması sonucu Noel Baba barış ödü-
lüne de bu yıl o layık görüldü.
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 Eyvah! 
 kızım  vejetaryen
  Oldu...

Eh tabii ben de bir anneyim. Yavrularım yesin, 
içsin, doysun, hamd-ü senalar etsin diye didinip du-
ruyorum. 

Pastırmalı kuru fasulye, acılı lahana dolması, ka-
ğıtta levrek, tavada hamsi. Ne sayayım bilmiyorum 
ki.. Yüzlerce çeşit köfte, tavuk suyuna çorba, kıymalı 
kol böreği, kebaplar, tavuk göğsü tatlısı, kıkırdak po-
ğaçası.. daha neler neler. Bir ömrü mutfakta, üstatlık 
mertebesine erişmek için geçir ve bir sabah kızın 
“anne ben vejetaryen olmaya karar verdim” desin. 
Hayır insan küçükken korkmuştur yahut bir şey ol-
muş tiksinmiştir anlarım. Bu neyin nesi anlamadım.

Olurdu olmazdı diye başımın etini yerken veje-
taryen değil, mantarlı tavuk sote yerken vejetaryen! 
Yok, öyle..  Beni ikna edemezdi. İlk hafta ona uyma-
maya karar verdim. Çocuk işte konuşuyor dedim 
ama baktım ancak salata didikliyor, pilav, makarna 
yiyor. Öyle dedim olmadı, böyle dedim olmadı. 

En sonunda bir akşam elinde liste geldi. Efen-
dim, insanoğlu aslında otoburmuş. Ağzı şöyleymiş, 
çenesi küçükmüş, dişleri basıkmış oysa etoburla-
rınki büyükmüş, mide özellikleri, şunlar bunlar. Aklı 
sıra bilimsel veriler sunuyor. E kızım dedim, etobur 
hayvanlarının ağzı tabii büyük, dişleri tabii sivri ola-
cak. Onlar çatal bıçak mı kullanıyor? Onlar bizim gibi 
tecerede mi pişiriyor yemeklerini. Geyiği buldular 
mı, hoooop yiyiveriyorlar. Biz insanız güzel kızım, 
milyonlarca yıldır et yiyoruz. Sen hiç okumadın mı? 
Erkekler avlanır, kadınlar ev işiyle uğraşır. Üstelik 
dünyada tarım, avcılıktan çoook sonra başlamış. Ta 
yerleşik düzene geçince. Ayrıca kimse “oh yerleştik, 
artık et yemeyelim buğdayla beslenelim” dememiş. 
İnsaoğlunun şekli şemalı değişmiş, yemek alışkan-
lıkları değişmemiş. 

Sen bu fakir ülke edebiyatlarını geç güzel kızım. 
Bizim memleketimizde her şey var. Ye, iç, yat işte. 
Daha ne istiyorsun. Bizimkine bunlar da yetmedi. Et-
ten buttan geçtik. Üç gün sonra demez mi ben soğan 

sarımsak da yemeyeceğim. Yumurta da, mantar da.. Hey Alahım 
dedim, bu ne şimdi? Onlar da mı hayvanmış? Hadi mantarın du-
rumu karşık, yumurtanınki ikircikli ama soğan sarımsak da nere-
den çıktı. Efendim, insanın zihnini açıyormuş da, Tanrı içine üfle-
yecekmiş de.. E kızım sen delirdin mi? Saygı duyayım istiyorum 
ama ben ancak kaygı duyabiliyorum. Soğansız yemek pişer mi? 
Sen şimdi artık hayatın boyunca mantı yemeyecek misin dedim. 
Yemeyeceğim dedi. Peki kek? Yapıyorlar anne dedi. Gel seni gö-
türeyim bir vejetaryen restoranına, hem de tam benim inanışım-
daki bir yere. E hadi gidelim dedim.. Ay gitmez olaydım!!

Allah sizi inandırsın, bir soğan doğramamak için ne baharat-
lar baharatlar! Tembelliğin, işgüzarlığın adını inanç koymuşlar. 
Zencefil nedir? Bronşların dolunca bal ile karıştırır şifa bulursun, 
yahut kurabiye yaparsın, fırında tavuğu marine edersin, ama 
yoook karnabahara koymazsın. Karanfil, ağız kokusuna iyi ge-
lir, ağzı dezenfekte eder, bazı çaylara katarsın, aşureye koyarsın 
ama bulgur pilavında işi ne? Kek getirdiler. Allahım, kek dediğin 
pofur pofur kabarır, pamuk gibi olur mis kokusu evi şenlendi-
rir. Kek diye getirdiler bir şey Allah sizi inandırsın, dört yumurta 
koymamak için sefil etmişler canım keki. Bir de bir kamyon he-
sap ödedik mi! Para tuzağı kızım bunlar dedim, yine de dinle-
temedim.

Diyorum ki, o zaman bitkiler de canlı. Onları da yeme. Da-
lından düşmedikçe koparma! Hadi inekler geviş getiriyor, biz 
getiremiyoruz diye; onu da yeme. Otur bir ağacın altına su iç 
ve güneşle beslen! Battaniye kullanma, kazak giyme. Yolmasın-
lar da hayvanların tüyünü! Yok efendim konu bu değilmiş, biz 
ceset yiyormuşuz. İnsanız kızım biz. Kaplanlar, balıklar, tavuklar, 
penguenler, ayılar onlar kendilerini kötü hissediyor mu? Hem 
doğanın bir parçası olacaksın, hem de kendi doğana eziyet 
edeceksin. Yapma kızım, etme kızım.

Hayvansal protein yok, demir yok o yok bu yok. Sonra dok-
tor kontrolünde vejetaryen oldu kız. Ben de bir akşam sofraya 
nar gibi kızarmış, iç pilavlı tavuk getirdim sadece, bizimkinin ta-
bağına da bir tane demir hapı kapsülü koydum.  O günden beri 
kendi yemeklerini, kendi tenceresinde yapıyor. Neden mi, et 
pişen tencerede de pişmeyecekmiş yemeği. Allahtan kendim 
için sabır kızım için akıl diliyorum a dostlar. 

 Eyvah! 
 kızım  vejetaryen
  Oldu... Yazı: Tüten Tütsü

Efendim, biz bu toprakların etinden de sütünden de faydala-
nırız. Bir tarım ve hayvancılık ülkesiyiz. Bizim danalarımız, koyunla-
rımız, tavuklarımız, ördeklerimiz, kazlarımız var.. Üç tarafımızı sarıp 
sarmalayan denizlerimizde aman ne kuzular var, derya kuzuları. 
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     Sadece
  Bir Tercih,
O Kadar...

     Sadece
  Bir Tercih,
O Kadar...

Kendimi tanıma uğraşına başlayalı çok zaman ol-
madı ama birçok yönümü keşfettim. Ben kimim soru-
su, bu hayatta ne işim var? Hoşuma gitmeyen yanlarım 
ne? Neleri dönüştürmem lazım? Hayatımın kontrolü-
nün benim elimde olduğunu öğrendim. Huzur, sakin-
lik istiyorum hayatımda. Korku ve şiddet istemiyorum. 
Bir yandan şiddetsiz bir hayat isterken öte yandan et 
tüketiyor olmak tutarlı gelmedi ve ben de elde etmek 
için bir canlının öldürülmesinin gerekmediği şeylerle 
beslenmeye karar verdim. Hem o etleri yerken ; onların 
nereden geldiğini düşünmek; yani bir zamanlar canlı 
olan hayvanları istemesem de hayal etmek hiç keyif 
vermiyor. Ayrıca etsiz bir yaşamın beni  her anlamda 
(bedensel , zihinsel ve ruhsal )  şiddetsiz olma yönün-
de ne kadar da olumlu etkilediği çok defalar fark ettim.  
Fakir ülke edebiyatı falan yapıyormuşum... Annem öyle 
düşünüyor oysa sadece inandığım bir şeyi hayatımda 
uyguluyorum. Ne güzel değil mi? Bir şeye inanıyorum 
ve inandığım şeyi yaşamaya çalışıyorum. Aldığım so-
rumluluk onu mutlu etmeli halbuki.

Hem araştırdım bir sürü ünlü vejetaryen varmış; Le-
onardo da Vinci, Einstein, Bernard Shaw, Edison, New-
ton, Socrates, Franz Kafka, Tolstoy, John Lennon. Hepsi 
yabancı derseniz Leman Sam, Zülfü Livaneli de bizim 
ülkemizdekilerden bazıları.

Aslında iyi ki böyle bir karar vermişim... Kendimle 
tutarlı olmanın verdiği gücün yanısıra sağlık ve çevre 
açısından da çok büyük bir etkim söz konusuymuş. Be-
sin zincirinin en altındaki kaynakları yiyerek enerjiyi ilk 
elden alıyorum.

Dünyadaki et tüketimi, tüm ulaşım araçlarından 
daha fazla kirlilik yaratıyormuş. Dünyada tüketilen su-
yun %80’inden fazlası tarım için, tarım alanlarının büyük 
bir kısmı ete dönüştürmek üzere yetiştirilen hayvancılık 
için kullanılıyor. Öte yandan bu beslenme tarzı kolestro-
le iyi geliyormuş, kanserden koruyormuş. Ne kadar sağ-
lıklıymış? Gayet de sağlıklı, dışarda yenilen et, tavuk çok 

mu sağlıklı? Hangi şartlarda yetişip nelerle besleniyor onlar? 
Hem artık ben daha çok gözetiyorum ne yediğimi, her gün 
canımın istediği, bedenime faydalı şeyler yemeye özen gös-
teriyorum. Hatta bir sürü şeyin farkına vardım sebze, meyve, 
tahıl ve baklagil ailesinden bir sürü yemek ve baharatlar... 
Olay sadece ne yediğim de değil, o yemeklerin hangi dü-
şüncelerle yapıldığı da... Artık yemeklerimi kendi ellerimle 
yapmaya özen gösteriyor içine kendi istediğim titreşimleri 
koyuyorum; sevgi, huzur, mutluluk...

Öte yandan, et yemiyorsam , ondan alacağım demir 
ve proteini bana kazandırcak bir beslenme şekli zaten uy-
guluyorum. Hatta doktorum bile doğru beslenme şekli ve 
dışarıdan alacağım takviyelerin yeterli olduğunu ve istemi-
yorsam et yemek zorunda olmadığımı da ifade etti. Öyleyse 
problem ne :) Valla canımdan da bir şey esirgemiyorum. Ca-
nıma ne istersin diye soruyorum ona göre yiyorum. 

Geçenlerde bir vejetaryen restoran keşfettim. Allahım, o 
kadar mı lezzetli ve hafif hisli olur yemekler... Hem gözüm, 
hem ruhum, hem karnım doydu. Annemi de götüreyim de-
dim. “Ay götürmez olaydım...” dedirtebilirdi bana ama ben 
artık her şeyin olumlu yanını gördüğüm için annemi her 
haliyle seviyorum. Tüm akşam boyunca söylendi durdu. Vay 
efendim tembelliğin adını tercih koymuşlar da... 

O baharatlar da neymiş? Karanfil sadece tatlıda çayda 
olurmuş, pilavda işi neymiş? Annecim dedim bir yemeğe 
soğan koymazsan soğansız olur, pilava karanfil koymak 
istersen karanfilli pilav olur. Bu kadar basit... Sonra başladı 
bitkiler de canlı demeye... “Ama bitkileri öldürmüyorsun, 
meyvesini alıyor yeniden oluşmasına izin veriyorsun” diye-
cektim ama karşılık vermeden onun söylenip içini dökme-
sine izin verdim. Ona göre kendi doğama eziyet ediyorum 
ama bence kendi doğamın gerektirdiği bir şey yapıyorum. 
Geçen akşam iç pilavlı tavuk yapmış, bana da demir hapı 
kapsülü koymuş. Eskiden olsa kızardım ama artık onun bu 
sevgi göstergesini alıp, güler yüzümle ve yerinde sağlığım 
ile, yaptığım yaratıcı yemeklerimle iyi olduğumu ve aklımın 
başımda olduğunu göreceği günleri bekliyorum.

Yazı: Bilmiş Bilge

Sebze ile beslenmeyi tercih etmemin nesi kötü anlamı-
yorum. Evet olabilir topraklarımızda danalarımız, koyunları-
mız, tavuklarımız, ördeklerimiz var ama binbir çeşit sebzemiz 
meyvemiz de var. Annemin kaygısını anlıyorum ama aslında 
o kadar kaygılanacak bir durum olmadığını da keşke anlasa...
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Bin yıllık
   sorular  

cevaplar
Eski anlayışımız, kabullerimiz, şablonlarımız, 

inançlarımız, imgelerimiz dursun isteriz… Eşyalarla 
dolu bir odada, eşyaları çıkartmadan boşluk isteriz… 
Eşyaları boşaltmakta direndiğimizden kaybettiğimiz 
zaman için ise,  karşımızdakini suçlarız…

Mümkün değildir midir bu isteklerimiz?

“Zen öğrencileri, dingin bir zihin ve konsantrasyon 
gerektiren çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Uzun 
süren çalışmalar sonucunda ilerlemek ve anlayışı 
sağlamak ise zordur. Bazıları bırakır. Bazıları dengesini 
yitirir. Bazıları ise sürekli çalışmalarına devam 
ederler. Bu çalışmalara tahammül etmek ve zihnin 
hareketlerine sabır göstermek kolay değildir. 

Öğrenci ona verilen koan* üzerine derin 
düşünceye dalar ve meditasyon yapar. Belirli bir süre 
sonra ustasının karşısına çıkar ve koanın cevabını 
vermeye çalışır. Ustası cevaptan tatmin olmadığında 
onu çalışmaya geri gönderir, bazen kovar veya 
kendine gelmesi için ona vurabilir. Öğrenci geri döner 
ve çalışmalarına devam eder. Bu süreç gerçekten sabır 
ve dayanma gücü ister.

Ustanın öğrencisinden memnun olması 
durumunda ise -ki bunun öğrenci tarafından anlaşılır 
hiçbir neden yokken olması muhtemeldir- bir sonraki 
seviyeye geçilir. Ustanın memnuniyetini gösterme 
yollarından biri de, öğrencisiyle karşılıklı saki içerek, 
bunu kutlamaktır.

Birçok öğrenciye olduğu gibi, çalışmaların 
yoğunluğundan sabrı taşmış ve aklını düzgün 
kullanma yetisini o an için kaybetmiş bir öğrenci, 
kendisini daha fazla tutamayarak, hışımla ustasının 
karşısına çıkar. Elinde tuttuğu bıçağı göstererek :

“Bana hakikati ver... Yoksa seni öldürürüm!” der.

Ustası cevap verir : Sana hakikati verirsem, 
onu koyacak hiçbir yerin yok...”

***
Dikkatimiz maymun gibi atlarken bir 

düşünceden bir diğerine… 
Hırs ve kendini kaybetmişlik içinde bir 

rüyadaymışçasına yaşarken…
Dikkatimizi nasıl çekebilir hayat?

“Bir adam, katırının son derece huysuz ve söz dinlemez olması nedeniyle, 
onu eğitmesi için bir usta çağırır. Usta sonunda görünür. Ağıla girer ve katıra 
bakar. Katır huysuzlanmaya devam etmektedir. Usta bir anda katırın kafasına 
öyle ani ve hızlı vurur ki, katır ne olduğunu anlayamadan yere serilir.

Katırın sahibi “Seni katırı eğitmen için tuttum, onu öldürmen için değil” der.

Usta cevap verir : Katırını eğiteceğim. Ama önce onun dikkatini 
çekmem gerekli...”

(Katır, bizim egomuz ve inatçı zihnimizden başkası değildir hikayede…)

Her çiçekten bal alıp, her kitabı okuyup, nesnel bilgileri biriktirip 
ardından da kendimize göre bir sentez yaparak her şeyi halledeceğimizi 
düşünürüz… Oysa bu sadece daha güçlü bir ego yaratarak, oyuncaklarla 
hayatımızı harcama sürecimizi daha da ümitsiz hale getirmez mi? Kendi 
başımıza yapacağımız her şeyde yine kendi egomuz olmayacak mıdır? 
Kendimizi kendi yakamızdan tutup havaya kaldıramayacağımızı biliriz de, 
kendi egomuzu kendi egomuzla ortadan kaldıramayacağımıza inanmayız 
bir türlü… Bir kuyuyu su çıkana kadar kazmak yerine, yarım kalmış bin 
çukur açarak su bulmayı umarız…

Yok mudur bir yolu? 

“Uzakdoğu dövüş sanatı öğrencisi ustasına gider ve ‘Dövüş sanatları 
konusundaki bilgimi geliştirmek istiyorum. Bu nedenle bir yandan sizinle 
çalışırken, bir yandan farklı bir ustadan farklı bir stil öğrenmek istiyorum. Bu 
konudaki düşünceniz nedir?’ diye sorar.

‘İki tavşanı kovalayan, hiçbirini yakalayamaz…’ der ustası...”
***
Sağlığımız yerinde ve hayatımız yolundayken şükretmez, ancak bunlar 

riske girdiğinde değerlerini hatırlarız… Bir şeyin değerini anlamak veya 
tadını almak için ondan mahrum olmayı beklemek ne kadar mantıklıdır?

“Ormanda yürüyen adam, karşısına çıkan kaplanı gördüğünde korkuyla 
kaçmaya başlar. Kaplan tüm hızı ve çevikliğiyle adamı kovalamakta, ona 
gittikçe yaklaşmaktadır. En sonunda adam bir uçurumun kenarına gelir. 
Kaplan tek kaçış yönünü kapatmış, ağır ağır yaklaşmaya başlamıştır. Adam 
arkasına bakar ve çaresiz bir şekilde, uçurumdan aşağı sarkan, kalın bir 
böğürtlen köküne tutunarak, kendini aşağıya sarkıtır. Kaplan yüksek uçurumun 
tepesinden adamı izlemektedir. Tüm bunların üzerine, iki fare topraktaki 
yuvalarından çıkarak böğürtlenin kökünü kemirmeye başlarlar. Kök yavaş 
yavaş yerinden çıkmaya başlar. Tüm umutsuzluğun ve karmaşanın ortasında 
adamın gözüne tutunduğu dalda bulunan yabani böğürtlen ilişir. Böğürtleni 
koparır ve ağzına atar. Tadı o kadar güzel gelir ki böğürtlenin…”

İnsana düşünme şekli toplum tarafından verildiğinden, 
her ne yaparsa yapsın insan, 

Bin yıllık
   sorular  

cevaplar

sorular bin yıllık…
cevaplar bin yıllık…

ama yine de tekrarlanmalı…
çünkü biz yeniyiz…

Yazı: Çağrı Dörter
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her ne okursa okusun,
o zihinle okuyacak, yapacak ve anlayacaktır… 
Bu nedenle şüphe etmez, 
okuduklarını anlayamamış olabileceğinden…

“Bir profesör, ünlü bir Zen ustasını ziyarete gider. 
Zen ustası sessiz bir şekilde çayı profesörün bardağına 
doldururken, profesör Zen hakkında konuşmayı sürdürür. Bir 
süre sonra profesör bardağının dolduğunu ve taştığını görür. 
Ancak halen usta çayı koymaya devam etmektedir. Bir süre 
sonra kendini tutamaz ve ustaya bardağın dolduğunu, artık 
içine daha fazla alamayacağını, koyulanların boşa aktığını 
söyler.

Usta cevap verir : Kabınızı boşaltmadan size nasıl 
Zen’i öğretebilirim?”

***
Kalıcı olan,
geçicilik…

“Öğrenci meditasyon ustasına gider ve yakınmaya başlar: 
“Meditasyon konusunda çok kötüyüm. Bir süre oturduktan 
sonra bacaklarım ve eklemlerim ağrımaya başlıyor. Bazen de 
yeterince uzun bir süre devam ettiğimde uykuya dalıyorum...”

Usta “Geçer...” diye yanıtlar.
Bir süre sonra öğrenci geri gelir. “Meditasyonum çok 

güzel” der, “Kendimi uyanık, canlı ve huzurlu hissediyorum. 
Muhteşem bir duygu var içimde...”

Usta “Geçer...” diye yanıtlar.”
***
Bir zamanlar yol gösteren,
bir zamanlar güç veren,
o ilerleme isteği,
gün gelir,
yol keser…

“Dövüş sanatı öğrencisi ustasına gider ve “Kendimi sizin 
stilinize ve öğretinize adamaya karar verdim. Bu konuda 
yetkin olmak ne kadar zamanımı alır” diye sorar. 

Usta “On yıl” diye cevap verir.
“Ama” der öğrenci, “Ben daha hızlı yetkinleşmek ve 

ustalaşmak istiyorum. Gece gündüz demeden, çok çalışırsam, 
gerekirse günde on saatten fazla alıştırma yaparsam... O 
zaman ne kadar zamanda ustalaşabilirm?”

“Yirmi yıl” diye cevaplar ustası...”
***
Arayış,
insan için hayati bir değer taşımadıkça, 
sabah-akşam aklına,
geceleri rüyalarına girmedikçe, 
ne kadar mümkündür
yol almak?

“Usta nehrin kenarında meditasyon yapmaktadır. Genç 
bir adam yanına gelir ve diyalog başlar...

Genç: Üstat, sizin öğretinize girmek istiyorum...
Usta: Neden?
Genç: Çünkü Tanrı’yı bulmak istiyorum...

Usta bu cevabı aldıktan sonra aniden atılarak genç adamı 
boynundan tutar ve başını suya sokar. Genç adamın debelenme ve 
çırpınışları ile geçen bir dakikanın ardından onu sudan çıkarır. Su 
yutmuş olan adam, öksürüklerle birlikte hava alamaya çalışır ve bir süre 
sonra kendine ancak gelebilir.

Usta : Söyle bana, suyun altındayken en çok istediğin şey neydi?
Genç : Hava...
Usta : Öyleyse eve git ve Tanrı’yı da havayı istediğin kadar 

istediğinde gel...”
***
Hayat,
her beşerin kendisini ölümsüz hissetmesine yol açar…
Oysa;
ölümsüz değildir, beşer…

“Ün salmış bir üstat kralın sarayının kapısına gelir. Nöbetçiler soru 
dahi sormadan içeri girmesine izin verirler. Üstat kralın karşısına dikilir. 
Aniden karşısına çıkan bu ziyaretçiyi gören kral “Ne istiyorsun?” diye sorar.

Üstat: Bu misafirhanede uyumak için bir yer istiyorum...
Kral: Burası bir misafirhane değil, benim sarayım!
Üstat: Acaba senden evvel kimindi bu saray?
Kral: Bir süre evvel ölen babamındı...
Üstat: Ya daha evvel kimindi?
Kral: Uzun bir süre önce ölen büyükbabamındı...
Üstat: Ve sen... insanların bir süre yaşayıp, ardından ayrıldıkları bu 

yere hala “saray”mı diyorsun?”
***
Semboller ve şekiller,
zamanı geldiğinde içleri boşalarak,
yerini alır Hakikat’in…
Ancak insanların sahip oldukları tek şeydir,
içi boşalmış bu kabuk…
Sarılırlar ona…

“Manastırda sabah meditasyonu başlamadan evvel bir kedi sürekli 
ses çıkararak grubu rahtsız ediyordu. Bunun üzerine usta kedinin 
yakalanıp bağlanmasını istedi. Kedi yakalandı ve meditasyon süresince 
bağlı kaldı. Bu çözüm, sürekli ses çıkaran kedinin sessizliği bozmaması 
amacıyla her gün uygulanır hale geldi. Bir süre sonra usta öldü. Ancak 
meditasyonlarda kedinin bağlanması sürdü. Bir süre sonra kedi de öldü...

Ve manastır sakinleri, bağlamak üzere yeni bir kedi buldular…

Ardından meditasyon sırasında kedi bağlama ritüeli yazıya 
dökülerek, tarihe geçti...”

*Koan: Zen Budizm’de mantıklı düşünceyle cevaplanması 
mümkün olmayan, yalnız sezgilerle anlaşılabilen hikâye, diyalog ya 
da sorulara verilen addır. 
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Katmandu
en kutsal tapınaklar
Katmandu
en kutsal tapınaklar

Nepal’de, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
alınmış dört yer bulunur. Bunlardan ilk ikisi, Everest Dağı’nın bu-
lunduğu Sagarmartha ile ülkenin güneyindeki Royal Chitwan 
Ulusal Parkları, üçüncüsü Budizm’in kurucusu Buda’nın doğum 
yeri olan Lumbini köyü, dördüncüsü de Katmandu Vadisi’dir. 

Vadideki yirmi kilometrelik bir alanda yer alan Katmandu, Pa-
tan ve Baktapur şehirlerinin Durbar bölgeleri, Swayambunath ve 
Buddhanath Stupaları, Pashupatinath Tapınağı birer kültürel mi-
ras olarak korumaya alınmıştır. Gezimin Katmandu ayağında bir 
günümü bu en kutsal tapınakları dolaşmaya ayırıyorum. 

Gezginlerin konakladığı Thamel bölgesinden kiraladığım 
bir taksi ile ilk önce Swayambunath’a (Monkey Temple) gidiyo-
rum. Girişteki heykelli alanı geçerken gözlerim sağ tarafta sun-
durmanın altındaki kadına takılıyor. Pembe sariler içindeki genç 
kadın, önündeki tepsinin üzerine konmuş onlarca metal kandili 
yakmakla uğraşıyor. Sıralar halindeki ateş dizinlerinin yarattığı 
görselliğin havadaki yağ kokusuyla harmanlanarak oluşturduğu 
mistik atmosfer, farklı bir dünyanın eşiğinde olduğumu hissetti-
riyor bir an. 

Swayambhunath, Hindular, Kuzey Nepal ve Tibet’te yaşayan 
Vajrayana Budistleri ve Güney Nepal’de yaşayan Newari budistleri 
için çok kutsal bir yerdir. Her sabah şafaktan önce, yüzlerce hacı 
tepeye kadar 365 basamağı tırmanıp girişi koruyan iki aslanı ge-
çerek stupanın etrafını saat yelkovanı yönünde defalarca döner-
ken dua çarklarını çevirerek ‘Evren’e sevgi dileklerini gönderirler.

Merdiven basamaklarını ağır ağır tırmanmaya başlıyorum. 
Tepeye yaklaştıkça basamaklar daha da dikleşip nefessiz bırakı-
yor. Nihayet ağaçlarla kaplı tepenin zirvesindeyim. Altından ku-
lesiyle Swayambhunath çok eski ve esrarengiz bir yer olduğunu 
anlatmaya çalışıyor gibi.  Dev Stupa Kulesi’nin dört yanına çizil-
miş renkli gözlerin bakışlarını, rüzgarda uçuşan renkli dua bay-
raklarının arasından yakalıyorum. Buda’nın her şeyi gören göz-
leri, Tanrı’dan hiçbir şeyin saklanamayacağını yoğun bir biçimde 
hissettiriyor kendisini izleyenlere. Nirvana’yı  yani son kurtuluşu 
sembolize eden kuledeki altın kaplı onüç yüzüğe takılıyor gözle-
rim. Yapı, sanki budist öğretinin anlatıldığı bir okul.   

Stupanın kökeni, Budizmin Katmandu Vadisi’ne gelişinden 
çok önceye dayanmakta. Eski bir söylence, bir zamanlar Katman-
du Vadisi’ni saran büyük gölde açmış, mucizevi bir nilüfer (Lotus) 
çiçeğini anlatır. Lotus, gizemli bir şekilde parlak bir ışık yayar ve 
buraya “Kendisi Yaratan ya da Kendiliğinden Olan” anlamına ge-
len Swayambhu denilir. Bir çok kutsal kişi, bilge ve tanrılar, akıl 
ve bilgelik bağışlama gücü nedeniyle bu mucizevi ışığa tapın-
mak için bu göle gelirler. Çin’deki kutsal Wu Tai Shan dağında 
meditasyon yapmakta olan Bodhisatva Manjushri adlı kişi, göz 
kamaştırıcı Swayambhu ışığını rüyasında görünce, Çin ve Tibet 
dağları üzerinden mavi aslanıyla uçarak lotusa ibadet etmek için 
gelir. Yayılan ışığın gücünden çok etkilenen Manjushri, eğer gö-
lün suyu kurursa, Swayambhu’nun insan hacılar için daha kolay 
ulaşılabilir olacağını düşünür. Manjushri, büyük bir kılıçla gölü 

çevreleyen dağlarda bir oluk açar. Su, oluktan akarak günü-
müzün Katmandu’su olan vadiyi terk eder. Lotus da bir tepe-
ye dönüşür ve ışığı da Swayabhunath Tapınağı olur.

Dört ana elementi, yani toprak, ateş, rüzgar ve su ele-
mentlerini temsil eden tepeden Katmandu’nun manzarası 
harika. Bu uzun gezide görmek istediğim yerlerden birinde 
olabilmenin mutluluğunu yaşadığım özel bir şükran anı. 

Stupa’nın etrafındaki küçük tapınakları dolaşıyorum uzun 
uzun. Yakılan mumları, döndürülen dua çarklarının etrafında-
ki devinimi, bana çok farklı gelen ritüelleri izliyorum. Çekik 
gözlü Tibetli bir genç kız, kıyafetleri ile sıradışılığını hemen 
hissettiriyor. Geleneksel giysisi, Nepalli kadınların sarilerin-
den oldukça farklı. Fotograf çekme isteğime gülümseyerek 
karşılık veriyor.

İkinci durağım, Katmandu’nun beş kilometre kadar ku-
zeydoğusundaki dünyadaki en kutsal ve en büyük hindu ta-
pınaklarından biri olan Pashupatinath. 

Manastır, inanılmaz güzellikteki iki katlı altın tapınağı, 
dört adet, üç bölümlü, gümüş giriş kapılarıyla Nepal tarzı ta-
pınak mimarisinin eşsiz örneklerinden biri. İki katlı pagoda, 

Yazı: Faruk Budak
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Katmandu
en kutsal tapınaklar

kutsal bir lingam ya da Tanrı Şiva’nın kutsal erkeklik organı sem-
bolüne ev sahipliği yapmakta. Geniş bir alana yayılmış tapınağa 
sadece Hindu olanlar girebiliyor. Turistler, komplekse yukarıdan 
göz atmak için nehrin öbür tarafındaki terasa çıkmak zorunda. 
Shivaratri festivali boyunca (Şubat-Mart aylarında yapılıyor), çoğu 
Hindistan’dan gelen onbinlerce hacı, tapınağı ziyaret eder ve se-
remoni ateşleri yakar.

Hindistan’daki hinduların kutsal kenti Varanasi’de Ganj Neh-
ri kıyısında yapılan ölü yakma törenlerinde fotograf çekilmesine 
müsade edilmez ama burada böyle bir kısıtlama yok. Nehrin öteki 
tarafındaki terasa çıktığımda karşı taraftaki tapınak kompleksini, 
nehir kıyısındaki merdivenleri kolayca görebiliyorum. İyice yan-
mış bir cesetten arta kalanlar var. Küller, portakal renkli giysiler 
içerisindeki yaşlı bir rahip tarafından toparlanarak ağır ağır kutsal 
Bagmati Nehrinin sularına dökülüyor. Ruhtan sonra bedenin de 
dünyayı terk edişi sırasında, etrafında sessiz, hüzünlü bir kalabalık 
bekleşiyor. Belli ki ölenin yakınları.

Son durağım, Khasti olarak ta bilinen, MS 5. yüzyıl civarında 
inşa edilen, dünyanın en büyük stupalarından biri olan Bouddha-
nath Stupa. Himalayalardaki en eski ve en büyük Budist anıtı. Eş-

siz bir görünüme sahip bu müthiş anıt, bir sekizgen mandala 
şekinde tasarlanmış. En dış dairenin duvarlarındaki oyuklara 
yerleştirilen 108 adet Buda imgesi ve yüzlerce dua çarkı, bu 
dev yapıyı daha şaşırtıcı kılıyor. Mekke, müslümanlar için ne 
kadar önemliyse, Boudhanath Stupası da Tibetli Budistler için 
o derecede önemli bir yer. 

Bu üç kutsal yerden sonra Katmandu tepelerindeki bir bu-
dist manastırına misafir olup bir tür inziva denilebilecek bir 
dönemde, sakinliği ve huzuru yaşamanın kazandıracaklarını 
düşünmek bile heyecan veriyordu. Manastırda geçirdiğim 
günlerden geriye kalan en önemli sloganın, bizlere kazandı-
rılmak istenen en önemli şeyin, “Don’t create sankara” olduğu 
aklıma geliyor. Sankara, Sanskritçe’de her türlü negatif eylem, 
düşünce, hatta havaya bırakılan negatif soluk anlamına gelen 
bir kelime. Bir insan olarak hepimizin kesin olarak kaçınması 
gereken şey, “Ne yaparsak yapalım asla sankara yaratmamak”. 
Bu mentalite, gezimin ve yaşamımın bundan sonraki bölü-
münde, içsel dinamiklerimde ciddi bir değişim getirecek, ba-
sit ama önemli bir Nepal hatırası oluveriyor. 
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Belirsiz bir zamanda ve hayal ürünü bir mekandayız bu ro-
manda. Çevrenizde gördüğünüz her şey gerçek dünyanın bir tür 
yansıması. Michael Ende, bu romanında da, Bitmeyecek Öykü’deki 
gibi gerçeğin “fantezisini” yazmayı başarmış. Hayali yaratıkların 
olmadığı, gerçek sokakların, gerçek insanların, gerçek çocuk-
ların, gerçek mesleklerin varlık dünyası. Gerçeküstünün devler, 
periler, ejderhalarla sınırlı olmadığını hatırlıyoruz usta yazarın 
kaleminden yansıyan satırlarda. Evimizde kitap okurken, Duman 
Adamlar’ın kokusunu alıyor, renklerini görüyor, kötülüklerini his-
sediyoruz adeta. Hayal yüklü bir öykünün, insanı insan yapan kav-
ramlarla bütünleştiği bir klasik var elimizde. 

Yazar, zaman kavramını uzun yaşamanın sırrına ermiş bir kap-
lumbağa karakteriyle taçlandırmış.  Kabuğundaki karelerde beli-
ren harflerle yazılı olarak iletişim kuran bir kaplumbağa..  

Adı: Kassiopeia. Kraliçe Takımyıldızı, göküyüzünün hiç bat-
mayan takımyıldızları. Kassiopeia geleceği bilme özelliğine sahip. 
Masalsı uzun öykünün ya da romanın “esas kız”ı Momo ise, bir 
amfi tiyatro harabesinde yaşıyor ve çoğu insanın bilmediği ya da 
bilse de yapmadığı bir şeyi başarıyor: “Dinlemek”. Momo, tanıdığı 
ya da tanımadığı tüm insanların anlattıklarını “dinliyor”. Sanki o 
amfi tiyatroda bütün zamanların sahnelenmiş tiyatro oyunlarının 
yazarı gibi dinliyor. Zaten Momo, kendi deyimiyle 100 ila 102 ya-
şında olduğunu söylerken, kaplumbağa bilgeliğindeki bilinciyle, 
o küçük bedenin içinde yaşamakta olduğunun da işaretini vermiş 
oluyor bir anlamda. Her ne hikmetse de, Momo’nun gerçekleş-
tirdiği, bu, “insanları dinleme seansları” sırasında, ona sorunlarını 
anlatanlar, hararetle tartışırlarken, çözümün ve hakikatin farkına 
varıp barışıyorlar da.

Bu masalsı romanı, öyküleriyle zenginleştiren Turist Rehberi 
Gigi var bir de kitapta, Momo’nun en bir esas dostu. Öykülerinde, 
elindeki değerlerle yetinmesini bilmeyen, her şeyin daha fazlası-
nı isteyen açgözlüler; eski dünya üzerine, ondaki son taşa kadar 
kullanarak yeni dünya yapıp ona taşınan, fakat değişmeden kalan 
insanların düştüğü zavallı durumları anlatıyor. Usta yazar, Michael 
Ende, kapitalizm ve emperyalizmin fantastik dilde betimlemesini 
yapıp, küçük ve bilge kahramanlarla ona ve onun işbirlikçilerine 
başkaldırıyor. Çünkü çocuk, çocuktur ve zaman onun kalbindedir.

Her ne kadar Kadim bilgiler çerçevesinde zamanın görece bir 
kavram olduğu biliniyorsa da, çağdaş dünyada Zaman söz konu-

su olduğunda, onu altınla ölçüp biçen insanoğlunun hayatına 
gölge gibi hırsızların süzülmesi kaçınılmazdır. Burada devre-
ye kötülüğün temsilcisi olarak ZTŞ elemanları girer. Zaman 
Tasarruf Şirketi. Bu şirkette, zombi ya da hortlak gibi motor-
laşmış ruhu olmayan insanlar yaratmak için, sistematik olarak 
çalışan şeytani kötülüğü simgeleştirmiş Michael Ende. Kahra-
manlarımızın yaşadığı dünyada, insanlardaki ego ile doyum-
suzluğu (terbiyesiz nefs) onlara karşı bir silah gibi kullanmayı 
bilen laf cambazı, Zaman Tasarruf Şirketi’nin bir “numaradan 
harfler”den ibaret olan elemanları Duman Adamlar, duman 
ederler her yeri... Zaman; reklamı dahi yapılarak elle tutula-
bilir bir meta gibi pazarlanmaya başlar. Hayal kurmanın suça, 
sessizliğin ve dinginliğin korkuya dönüştüğü bir dünya yaratır 
Duman Adamlar. Teknolojinin ve maddiyatın, manevi olan her 
türlü duyguyu, bu adamlar tarafından, zamanı insan farkında-
lığına karşı kullanarak satın aldığı, tüketim ve histerikli satın 
alma üzerine kurulu, kaotik bir yeryüzü. Hayal kurma yetileri 
de çalınmış olan çocukların; mutsuz ve yalnız olduğu, tekdü-
ze ve soğuk bir sahte dünya. Ancak bu dünyaya mahkum de-
ğildir insan isterse. Çünkü, Hiçbir Zaman Sokağı’ndaki, Hiçbir 
Yerde Evi’nde oturan (Zaman yapan saat ustası) Hora Usta’nın 
dediği gibi “Zaman yaşamdır, yaşam kalplerdedir.” Orada insan 
zamanın dışına çıkar, saatler çiçektir, yıldızlar şarkı söyler.

Biliyoruz ki gerçek dünyada, aslında saatler çalınabilir fa-
kat zaman kavramı görecedir. Zaman, gündelik hayat içinde 
belki de evet, hayır, tamam sözcükleri kadar çok sıklıkta kul-
landığımız bir sözcüktür. Ancak, zamanı genişletmek ya da 
daraltmak insanın kendi “tasarrufu” içindedir ve  Zaman Tasar-
ruf Şirket’leri, -siz şayet- farkındalığı gelişmiş bir Momo karak-
terine sahipseniz, iflas etmeye mahkumdur aslında. Bu kitap 
çocuklar ve çocuk olmayı bilen tüm büyükler için. Gelecekte, 
olası zaman hırsızlarından korunmanın bir yolu da insanın 
içindeki çocuğu koruyup sevmesidir çünkü. Çağdaş dünyada, 
zamanı değerlendirirken, şair Behçet Necatigil’in de dediği 
gibi “Sevgileri yarınlara bırakmamak” gerek. Çünkü yürekteki 
sevgi, ertelemek yerine yeni bir şiir gibi yaşanması gereken 
tek gerçek. Sevgi, yaşanan zamana değecek, satın alınamayan 
ve sadece verilebilen yegane kavram bu dünyada. İşte Micha-
el Ende insanın içindeki, zamansızlık kahramanı sevgiye do-
kunmuş Momo’nun elleriyle. 

Zaman yaşamdır, 
yaşam kalplerdedir...

Zaman yaşamdır, 
yaşam kalplerdedir...

M
om

o, M
ichael Ende

Çeviren: Lem
an Çalışkan

Fantastik Rom
an

Kabalcı Yayınevi
Ü

çüncü Basım
303 sayfa

Yazı: Feryal Çeviköz
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Sinema’ya Sıkıştırılmış
     Zaman

Yazı: Feryal Çeviköz

Rus sinemasının medarı iftiharlarından Tarkovski, “Mü-
hürlenmiş Zaman” adlı kitabında, “Zaman geri getirilemez 
derler, doğru. Şimdiki zamanın, geçip giden herbir anın ge-
çici olmayan gerçekliğini bulduğuna göre geçmiş ne demek 
oluyor ki? Geçmiş içinde bulunulan “an”dan daha gerçektir, 
en azından daha çok dayanıklı, çok daha süreklidir. Şimdiki 
zaman parmakların arasından akıp kaybolur. Şimdiki zama-
nın içinde, yakın gelecekte meydana gelecek, önüne geçil-
mez olan durumların bütün ön koşulları mevcuttur” der.

Yönetmen olsam, Sergey Eisentein, Ingmar Bergman, 
Andrey Tarkovski, David Lynch, Teodoros Angelopulos, Akira 
Kurosawa,  gibi baba yönetmenlerin, zaman kavramını ve bi-
linçaltını öykülendirişlerini hatim indirmeden, bu tür bir film 
çeker miydim bilmiyorum. Yeni yönetmenlerin  bilimkurgu, 
zaman yolcuklukları ve paralel evrenler konularını deşerken, 
bilinç, bilinçaltı, uzay, gerçeklik, üstgerçeklik, gerçeküstü gibi 
kavramların tümünü harmanlayarak, kamera ve ışıklarını kah 
teleskop, kah radar, kah da kazma kürek gibi kullandıkları-
nı -olumlu anlamda diyebiliriz- düşünmeden edemiyorum. 
Benim gibi çok küçük yaşta zihninde “ben doğmasaydım 
insanların hayatları nasıl etkilenirdi” türünden kaotik senar-
yolar oluşturmaya başlamış biri için bu filmler “ben yazsam 
şöyle yazardım” yorumlarıyla yalanıp yutulan birer çerez gibi 
geliyor. Kelebek etkili filmlerden biri; geçen yılın, kurgubi-
limle gençlik romantizmini harmanlayan, kurgusal, roman-
tik gençlik komedisi karması Mr. Nobody. 1957 doğumlu 
Belçikalı yönetmen Jaco van Dormael, (şükür ki Avrupalı 
ve romantik) kariyerinde aceleci olmayan bir yönetmen ve 
kendisi de uzun bir aradan sonra, “Bay Hiçkimse”yle geçen 
yıla sezon açarken, “ne yaptınız onca zaman?” sorusuna, 
“hayatımı yaşadım” diye yanıt veriyor ve üçüncü uzun met-
rajlı Mr. Nobody ile ilgili; “herkesin  karşılaşabileceği sonsuz 
olasılıklar hakkında yüksek bütçeli deneysel bir film” diyor. 
Filmin mihenk taşı, esas çocuk Nemo’nun 9 yaşında satranç 
oynarken söyledikleri sözlerde gizli. “Buna satrançta Zugz-
wang diyorlar. Olası tek hareketin, hareket etmemek olduğu 
durum.” Zug: hamle, Zwang: zorlama. Filmi izleyince “haklı 
çocuk” diyorsunuz. 

Nemo Nobody’yi canlandıran aktör Jared Leto için 
Dormael, “çok farklı karakterleri oynamayı bilen, deği-
şimden gerçekten hoşlanan biri; başkasına benzeme-
yen aktöre ihtiyacım vardı” diyor. Ama bence Bir Rüya 
İçin Ağıt, Savaş Tanrısı (Nicholas Cage ile oynamıştı) 
Brad Pitt’le Dövüş Klubü ve Amerikan Sapığı’ndan ta-
nıdığımız Leto’nun, kendisinden dokuz-on yıl daha 
deneyimli Jim Carrey’yi andıran hafif şaşkın bir bakı-
şı da yok değil; tabii onun gözlerinin koyu mavi rengi 
afişlerde hoş bir detay oluşturuyor ve o aynı zamanda 
müzisyen;30 Seconds to Mars adlı bir grubun gitarist 
ve vokalisti. Nemo’nun canlandırdığı her bir karakter 
için, çekim ekibi, farklı bir mekan, renk, ışık, dekor oluş-
turmuş ve parçaları adeta bir satranç tahtası üzerinde 
birleştirmiş. Üç değişik kadınla yaşanan üç evlilik. Nemo 
piyon gibi bir şaha bir vezire koşup duruyor sanki. “Se-
yirciler filmi izlediklerinde hangisinin gerçek hangisinin 
rüya olduğunu soracaklar. Her hikâye başka hayattaki 
Nemo’nun düşü ve o Nemo belki başka bir Nemo ta-
rafından düşlenmiş de olabilir.” diyor yönetmen. Bence 
bunu kasıtlı olarak yapmış gibi görünüyor. O yaşta bir 
çocuğun annesiyle babası arasında; hareket etmek üze-
re olan bir trenin Munch’vari çığlıkları eşliğinde seçim 
yapmaya zorlanması, oldukça travmatik bir bilinç yarat-
mak için biçilmiş kaftan. Film de bu travma üzerine inşa 
edilmiş. Hatta bu travma bütün zamanları kapsayan bir 
gerçeklik. Dormael’in geleceğe yolculuk, çocuk ve tren-
sever olduğuna kuşku yok. Trenler, zamanda paralel ev-
renlere geçişe görsel olarak pek yakışıyor. 2092 yılında 
120’sine merdiven dayamış, dünyanın son ölümlüsü 
Nemo, hipnozla, hem de o yıl için artık demode olmuş 
bu yöntemle geçmişine ve geleceğine doğru yolculuğa 
çıkıyor. ‘Annesiyle gider’seyle, ‘babasıyla kalır’sa arasın-
daki farklı hayatlar. O, artık atacağı her adımda bir başka 
paralel evrenin varlığından haberdar bir edayla işi yazı-
tura ile seçmeye vardırmış; “slow-motion” çekimlerle 
bana Tarkovsky sinemasını özlettirmeyi başarmıştır . 
Kırmızı vazo kırıklarından başka mekan başka zaman-
daki menekşelere, mavi vazo kırıklarından gökyüzün-
deki maviliklere geçişler, çok güzel olmuş bence. Gab-
riel Faure’un Pavane Opus 50’si de zamansal döngüye 
yakışmış. 
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ZODYAK
Ekinoksların kaymasının farkındaydılar ve zamanın büyük 

döngülerini tespit etmek üzere bir Zodyak sistemi yaratmışlar-
dı. Zodyak adeta 12 burçlu dev bir saat gibiydi. Bu dev saatin 
her bir diliminden, yani her bir burçtan geçiş süresinin 2160 yıl 
aldığını fark ettiler. Tüm burçları dolanıp, aynı noktaya gelmek, 
yaklaşık 26.000 yılı (25.920) alıyordu. Her bir burca girildiğin-
de, Dünya üzerindeki olayların niteliği de değişiyordu. Böylece 
kadimler, ekinoksların devinimini izleyerek, zamanın akışını da 
izlemiş oluyorlardı. Burçlardan her biri, zamanın farklı nitelikle-
rini ortaya koyuyordu. Bu nitelikler ve değişimler, 12 burçlu dev 
saatin dört çeyreğinin her birinden geçilirken, daha da keskinle-
şiyordu. Bunlar Kova, Boğa, Aslan ve Akrep burçlarıydı. Bu dört 
çağın her biri, zamanın farklı bir niteliğini ortaya koymaktadır. 

Günümüzden yaklaşık 13.000 yıl önce girilen Aslan Çağı’nda, 
küresel ısınma sonucu buzullar erimiş olduğu, ama hem de bazı 
hayvan türleri üzerinde önemli değişimler olduğu; Mamutların, 
kılıç dişli kaplanların neslinin tükenmiş olduğu söylenmekte-
dir. Aslan, hayvan sembolüyle temsil edilen burçlardan birisidir 
ve ateş elementindendir. Günümüzden yaklaşık 6.500 yıl önce 
Boğa burcundan geçilirken, sığırlar evcilleştirilmiş, tarım geliş-
miş, toprak savaşları yaşanmış, şehir devletleri, siteler kurulmuş-
tu. Boğa burcu da hayvan sembolüyle ifade edilen burçlardan 
biridir ve toprak elementindendir. 

Zodyak bizim, 26.000 yıllık devasa kozmik saatimizdir. Zama-
nın neresinde olduğumuzu görmemiz için ona bakmamız doğ-
ru olacaktır. Kadim uygarlıkların bize bıraktığı bilgiler, kozmik 
saatte bu burçlardan birine, Kova burcuna girilmekte olduğunu 
göstermektedir. Bundan yaklaşık 26.000 yıl önce, Kova Çağı’na 
girişimizde, CroMagnon insanın gelişimini ve Neanderthal insa-
nının sonunu görürüz. Bu dönemde, günümüz insanının atası 
olan CroMagnon insan tipi, Erken Homo Sapiens ve Neandertal 
insanı melezi olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi Kova Çağı’na tekrar gi-
rişimizle birlikte, önemli değişimler yaşanmasının zamanı gelmiştir. 
Bu çağda yaşayan insanoğlunun dönüşümünün zamanı gelmiştir. 

devasa kozmik saatimiz:

ZODYAK
Kadim uygarlıklar, zamanın durağan veya doğrusal olma-

dığını, büyük bir dönüşüm içerisinde akmakta olduğunu, her 
döngünün kendine has nitelikleri olduğunu biliyorlardı. Bu ni-
telikler dünyayı, doğayı biçimlendiriyor ve ona form veriyordu. 
Bu döngüler değiştiğinde, dünyada ve doğada yaşanan olaylar 
da değişiyordu.

Kova burcu, insan sembolüyle temsil edilen burçlar-
dan biridir ve hava elementindendir. Bu şartlarda bu 
kez değişim, insanlar, bilinç, iletişim ve teknoloji üze-
rine yaşanacaktır. Hava elementi aynı zamanda, etra-
fımızı saran uzay ile ilişkilendirilir. Bu yüzden biz bunu 
“Uzay Çağı” olarak da adlandırıyoruz. 

Modern insan, zamanı doğrusal bir ilerleme ola-
rak algılar. Sabit bir geçmiş, şimdi ve gelecek var-
dır. Kadim uygarlıklar, örneğin Mayalar ise zamanı 
daha akışkan bir şey olarak algılıyordu. Zaman 
dilimlerinin pek çok çağ boyunca tekrar edeceği-
ni düşünüyorlardı. Zamanın sonu konusuna geri 
dönersek, kanımca Mayaların kast ettiği, çağ deği-
şimiyle birlikte yeni bir zaman boyutuna geçecek 
olmamızdır. Bu ifade, yaşanacak önemli bir geçiş 
sonrasında, bugünkü zaman algımızın değişeceği-
ni de işaret ediyor olabilir. Yani, zaman enerjisi farklı 
bir boyutta kendisini farklı bir titreşim seviyesinde 
gösterecek olabilir. Gelecek, geçmiş ve şimdiki za-
man, hepsi aynı anda mevcuttur. Geçmiş ve gelece-
ğe doğrusal (lineer) olarak bakılan üçüncü boyutta 
yaşadığımız için, bunu fark edemiyoruz. Yaşamın ve 
bilincin tekamülünün bütünsel kavramında, bu üç 
kavramın hepsi “şimdiki zamanda” bulunur. 

Ezoterik bilgiler geçmiş, şimdi ve geleceğin 
hepsinin bir olduğundan, ayrıca tüm boyutların da 
bir olduğundan, bizim bu anda tüm geçmiş, şimdi 
ve gelecek zaman dönemlerinde mevcut olduğu-
muzdan bahsetmektedir. Şu halde bizim için bu ge-
çiş dönemine ışık tutacak en önemli şeylerden biri 
de “zaman” kavramını daha geniş açıdan bakarak 
idrak etmektir. Bu yüzden biraz da “zaman” kavra-
mına göz atalım.  

Zaman, sonsuza doğru periyodik şekilde ak-

Yazı: Öner Döşer
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makta olan bir enerjidir. Bu akım, tüm evren ve maddelerle iliş-
kili olan olayların içinden akıp geçmektedir ve evrendeki tüm 
bu olaylar, bu akışın içinde birbirine bağlı olan enerji kalıpları 
halinde koordine olmuştur. Onları birbirine bağlayan bu zaman 
enerji akımını belli bir frekansa çıkarmanın mümkün olduğu bir 
durumda, zamandan bağımsızlaşmak veya zamanı aşmak da 
mümkün olabilir. Bu yüksek frekansa yükselmemizi sağlayacak 
olaylar yaşamamız, idrak seviyemizi yukarı çekebilir, geçmiş ve 
geleceği içinde barındıran olayların atom dizelerini görmemize 
imkan sağlayabilir. Özel bir meditasyonla şuurlu iç enerjisini ha-
rekete geçirerek ve zihnini bağlarından özgürleştirerek belli bir 
titreşim frekansını yakalayabilecek süptilliğe ulaşan durugörü 
yeteneğine sahip insanların, bu tür haller yaşadıkları, zaman sı-
nırlılıklarından kurtularak, geleceği ve geçmişi aynı anda içinde 
barındıran ‘şimdi’ye ulaştıkları söylenmektedir. 

2012 yılını Zamanların Sonu olarak tanımlayan Mayaların 
bize bu ifadeyle anlatmak istediği şey, belki de yaşayacağımız 
travmatik olaylar dizisi sonrasında, bir zaman algısı değişimi ya-
şayacağımız şu andaki kısıtlı kapasitemizle algıladığımız üçün-
cü boyut frekansının üzerine çıkacağımızdır. Ezoterik bilgiler 
bunu dördüncü boyuta geçiş olarak tanımlamaktadır. Bu geçiş 
sonrasında telepatik algılarımız ve sezgilerimizin güçlenmesi, 
evrensel bilince ulaşabilme, düşüncelerin tezahür etmesi ve bu 
sayede arzularımıza ulaşabilmemiz, geleceğin oluşumunu po-
zitif yönlendirebilmemiz, hatta zamanda hareket edebilmemi-
ze imkan sağlayacak yeteneklerimizin tekrar ortaya çıkacağını 
vurguluyor olabilirler mi? Zamanlaması hariç bilim insanlarının 
aynı fikirde olduğu gibi Kova Çağı’na geçiş yapıyor olmamız ve 
“Evrensel İnsan” tipinin ortaya çıkacağı, dinlerde müjdelenen Al-
tın Çağ’a doğru ilerlemekte olduğumuz ve “Kamil İnsan” tipinin 
ortaya çıkacağı, Amerikan Yerlileri’nin, örneğin İnkaların bu dö-
nemde “Işıltılı İnsan” tipinin ortaya çıkacağını bildirmesi de aynı 
şeyleri düşündürmüyor mu?

2012 ile ilgili okuduğum pek çok kitap, makale, insanoğ-
lunun içinde, bu dönemde yaşayacağı bir takım olaylar neti-
cesinde ortaya çıkacak bir bilinç yükselmesinden, telepatik ve 
sezgisel yeteneklerin artışından, dördüncü ve ardından beşinci 
boyuta geçiş yapılacağından ve ardından da düşüncelerimize 
hakim olarak ve doğru yönlendirerek geleceğimizi daha iyi yö-
netebileceğimizden bahsedilmektedir. Arcturus Mesajları gibi 
keyifle okuduğum ve insanlığın bir gün çok daha ideal bir yaşa-
ma ulaşacağını vurgulayan bazı kitaplarda bilgeleşmiş insanlar 
olarak bahsedilen “Yükselmiş Üstatlar”dan zaman, uzay ve kendi 
benlikleri üzerinde hakimiyet kurmayı başarmış, ilahi planlarını 

yerine getirmiş, yüksek boyutlara erişmiş, insanlı-
ğa sevgi ve bilgelikle hizmet eden varlıklar olarak 
söz eder. Belki de insanoğlu böyle bir olgunluk se-
viyesine erişmek üzeredir. Belki de gerçekten yeni 
bir zaman ve uzayın eşiğinden atlamak üzereyiz 
ve 2012 geçişinde yaşayacağımız bazı olaylar dizisi 
ister istemez bizlerin yaşama ve deneyimlere daha 
geniş açıdan bakabilme gücünü arttıracak, bizi rea-
litenin farklı prensiplerine açacak ve zihni özgürleş-
tirme yeteneği kazandıracaktır. 

Dünya üzerindeki birçok mistik geleneğe göre, 
zihinlerin bağlarından özgürleşmesi içsel uyanışın 
sadece ilk adımıdır. Belki de ruhsal enerjilerin gücü 
sayesinde özgürleşebilir, dinsel kalıpların, organi-
zasyonların, kuralların üzerinde olanı; dinin amaç 
değil, sadece bir araç olduğunu idrak etme eğilimi 
gösterebiliriz. Eski sınırları aşıp özgürlük ve sevgi 
uyandıran yeni boyutlara ulaşabilmenin heyecanını 
deneyimleyebiliriz. Bu zorlu süreçte zihnimizi geniş 
ve özgür tutmamız, bize çok şey kazandıracaktır. 
Bizi sınırlayan değerleri ve idealleri yeniden de-
ğerlendirme dönemine girmekteyiz ve bunlardan 
tümüyle vazgeçmemiz gerekebilir. Sadece tam bir 
değişim ve dönüşümle kırmak istediğimiz rutinle-
rimizden kurtulabilir, özgürleşebilir, canlılık duygu-
muzu yeniden kazanabiliriz. 

Bizler bugünkü idrakimizle, zamanın lineer, yani 
doğrusal olduğunu düşünüyoruz. Ama Mayalar, 
zamanın sadece lineer değil, aynı zamanda daire-
sel bir hareketle kendi üstüne katlanarak sonsuz 
bir döngü içinde hiç durmadan tekrarlanmakta 
olduğunun, zamanın döngüsel tabiatının farkına 
varmış, zaman çarkının her dönüşünde yeni bir şey 
getireceğinin farkına varmış gözükmektedirler. Pek 
çok kadim uygarlıklar gibi Mayalar da, dikkatlice 
korunan kayıtlarla, gökyüzü fenomenlerinin peri-
yodik olarak tekrarlanmasına önem vermekteydiler 
ve bunların kendi sosyal yaşantılarına nasıl yansı-
yacağını öngörme konusunda başarılıydılar. Astro-
nomik gözlem evleri, neolitik taş anıtlar, eski atala-
rımızın yıldız ve gezegen sistemlerinin hareketleri 
hakkında doğru bilgilere ne kadar önem verdikle-
rinin kanıtıdır… 
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do what you do with love…and joy…and willingly. You are giving 
joy to the work, it is not giving it to you. And time is seldom, if ever, 
a problem. So here is the challenge:

 (Careful – don’t dismiss this as pie in the sky stuff – there are 
thousands of people out there who have consciously looked and 
found what they love doing, and they are making a living doing it!! 
Keep asking and reflecting on the questions)

2: Converting Beliefs
In reality, time is not a managable commodity, it has no in-

dependent existence. In life there are only events, and events are 
what define how time passes, and that means that time manage-
ment is in really event management. Most events in our life are 
other people, or involve other people, which means time manage-
ment is event management; which is people management. How-
ever we cannot manage other people literally! We can only man-
age our own response to other people. One of the deepest beliefs 
we carry is that we can control other people. We learn this belief 
by watching our parents or teachers trying to control others as we 
grow up. But in truth it is impossible to control another human 
being. However, we do influence each other. Our relationships 
at work can be seen as managed influence. The moment we be-
come upset with someone it means we are trying to control them. 
And the moment others sense we are trying to control them, up 
goes the barrier to keep us out, and down goes our capacity to 
influence them in that situation. All because of a learned, but now 
subconscious belief, that we can control what we cannot control. 
This in turn kills our effectiveness at getting things done with, and 
through others, and leaves us frustrated and stressed, wondering 
why the world is not dancing to our tune. This eventually turns into 
the paradoxical but highly enlightening insight - the more we try 
to control, the less influence we will have, whereas the less we at-
tempt to control others, the more influence we will have.

3: Honest Prioritisation
If we start the day with a lot of tasks, either on paper or in 

our head, we are faced with the challenge of prioritisation. What 
should receive our time and attention first? What are our choices? 
We all now know there are four categories we can use to help us to 
create a sense of priority in our minds. Important, not important, 
urgent and not urgent.

The real challenge comes not so much in categorising our 
tasks, but in the honesty with which we do it in the reality of the 
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It seems the number of people who say they are experiencing either 
time pressure or time famine in increasing. The mantras of our modern age 
are “I have too much to do” and “I just don’t have enough time”. No other gen-
eration has tried to squeeze so much activity into such a short space of time. 

Time seems to speed up the moment we try to do more, 
faster. We forget that each one of us has our own natural 
rhythm of thinking and doing, and we allow the rhythm of 
others, and the frenetic pace of technology, to drag us into 
the future, hence the frequent feeling that we have no control 
over our lives.

We also forget there are two kinds of time – clock time 
and real or experiential time. The clock is merely a machine 
of measurement, a human invention designed to measure 
our experience of the space between two events. The clock 
and the watch do not tell us ‘real time’ and yet we make them 
our master, and look at them more often than we look at each 
other.

Real time is your experience. The day flies by when you 
have a hundred and one things to do, but it drags on forever 
when you think you have nothing to do. We cannot control 
the movements of the sun and the moon and the stars, we 
cannot stop the passage of time as symbolised by the hands 
of a clock, but we can control our experience.

Real time management is much more than being better 
organised. It is inextricably linked to our state of mind, or our 
state of being. The following seven insights demonstrate why 
true time management is really life management, which is re-
ally self management…or …state of being management.

1: Joyful Work
Do you enjoy what you do? Do you enjoy your work? Have 

you ever noticed that when you enjoy what you do time is sel-
dom a problem. When you enjoy what you are doing you are 
so absorbed and involved in the task that you seldom stop to 
think about time. We think we ‘have to’ go to work because we 
associate work with hard labour, a kind of drudgery that must 
be tolerated. We seldom see work for what it is. What is work? 
Is it something to get joy from, or something to give joy to? 
We are conditioned to see and think about work as a neces-
sary activity in order to pay for the ‘good’ things in life. We see 
it as somewhere we have to go and get something (usually 
money). And so many of us leave our hearts at the door, and 
reluctantly do what we think we have to do – with one eye on 
the task and the other eye on the clock. The whole process 
becomes one of taking and we seldom give ourselves to our 
work. Notice, when you are doing what you love doing, you 
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day. One of our deepest habits is taking something which 
is not important, and in our minds making it urgent, in or-
der to avoid doing what is important. The important is usu-
ally a complex exercise requiring focused energy. The man-
ager avoids calling a team meeting (important) by making 
a product review (not that important yet) very urgent. The 
father avoids spending time with the children (important) 
by making late nights at the office (not essential) urgent. We 
can do all the prioritising in the world, but it won’t make any 
difference to how we use our time and energy unless we are 
honest with ourselves.

4: Time Wasters
It is absolutely true – time is life. Life is the period of time 

in which we have the opportunity to use all our energies 
(physical/mental/spiritual) in creative ways, and thereby not 
only create our own life, but also make our own unique con-
tribution to the lives of others. Or, we can use it all destruc-
tively and spend our time and energy trying to take from 
others. Time is life is energy. At every moment we have the 
choice of how we spend/use the time/energy of our life. That 
choice begins in our heads, with our own thoughts and feel-
ings. If we spend our time in front of the TV is this a good 
use of our time and energy? If we spend time just thinking 
about others all the time, is this a good use of our life? If we 
spend our time complaining and blaming others, is this the 
best use of our time and therefore our energy and therefore 
our life? If we spend the time gossiping about others is this a 
good use of our time? Can you see how easily we allow time, 
and therefore our life, to slip away, without using it in the 
most fruitful way. This is why most people don’t make the 
most effective use of their own life. Why do we do this? Is it 
laziness, are we too easily distracted, are we simply avoiding 
our own unhappiness, is it the conditioning of our culture, is 
it the fear of being successful, are we always envying others, 
or do we just lack real focus in our life? Is it any of these, or is 
it a bit of all these reasons? Only you know what it is for you.

5: Chosen Values
What you value is what you care about the most, at any 

given moment. And what you care about the most is what 
gets your time and attention most, and very often first. Even 
if it’s simply the attention of your mind. According to your 
values, you will spend your time in much the same way you 
might spend your money. However, most people are not 
fully aware of their values and very few ‘consciously’ choose 
their values. Why is this? Conditioning, education, parental 
influences, culture, are all sources of ‘learned values’ which 
become subconscious values. When we do not align our ac-
tions with our consciously chosen values, it means we are 
aligning our actions with someone elses values. Someone 
else is getting our life! And this is the worst formula for con-
tentment. When you consciously choose your values care-

fully you choose how you will spend the time of your life. The result? 
You will feel you are in control of your life, not ‘the system’, or the 
authority figures in your life, or the past influences in your life. Then 
set your goals according to your values, and lo and behold your des-
tiny will be back in your hands.

6: Procrastination
How often do we convince ourselves that by delaying doing 

something today, we will have more time tomorrow. This is how we 
make it ‘seem’ that time is running away from us. And when tomor-
row comes the same thing happens – we find another reason, an-
other excuse to postpone. Why do we do this? Because we don’t feel 
like doing it says one inner voice, because there are more important 
things to be done says another voice. And a third voice says some-
one else could do it, should do it, will do it. And yet another voice 
says ‘hey, who cares, it’s not that important’! Are any of these voices 
speaking the truth, or is there something deeper going on. Procras-
tination is an obvious form of avoidance, but what is it that we are 
avoiding? Is it the task itself? Is it the possible outcome which might 
be less than we expect? Or is it something within ourselves? Every 
task and every person in our lives is a mirror. In the mirror of all our 
relationships we see ourselves and we are reminded of aspects of 
ourselves which are both good and bad, positive and negative.

Procrastination is one way we avoid seeing ourselves, or aspects 
of ourselves which we would rather not face, acknowledge, explore, 
resolve and change. It’s as if we know that when we see what we’d 
rather not see, there will be real inner work to do. And that’s the 
kind of work that seems to have no tangible reward at the end of 
it. So we procrastinate, delay, avoid the task or the relationships, 
sometimes both, little realising we are trying to avoid ourselves. 
And guess what is the one thing in life you cannot avoid?

7: Delegation
We all know the value of delegating. It is a way of empower-

ing others, of sharing the load, of giving others the opportunity to 
learn and take responsibility. But why don’t we do it more? Why do 
some people hardly ever delegate at all? For some it is the thought 
they do not trust others, or a particular person, to do a particular 
task. But underlying that is often the feeling that “I am the only one 
who knows how to do this”. Underneath that thought is another 
thought, “If I don’t do this I may well lose my position as the one 
who does this task, and therefore lose some of my power”. And the 
deepest reason why we don’t delegate is that we identify with the 
task. It is as if we are the task, and to lose the task, or for someone 
else to do the task, is to experience losing a part of ourselves (which 
is impossible) and therefore experience sorrow and sadness. All this 
of course means that our self esteem and self worth are dependent 
on what we do, which of course, is fatal. The solution is to see that 
one of our roles at work is to help others grow and learn, and be all 
that they can be. This is the real and most valuable task within our 
relationships. But before we are able to truly do that, we ourselves 
need to ensure our self esteem is not dependent on anything out-
side, but on something inside.
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  The Birth of
     Female
Spiritual
   Warrior For many years I tried to build a career in 

the music business, balancing the harshness and 
shallowness of it with an intense spiritual search. 
I meditated, spent a lot of time in solitude, trying 
to empty myself of the many irritating aspects of 
my being. I thought of myself as being too emo-
tional, too sensitive, too much subject to the 
state of my body, too weak or too strong minded. 
I dreamt of the day when, after doing all this spir-
itual training, I would finally be empty, stable, firm 
and sadly to say - more machinelike.
 And in my work as a musician I tried 
to make my way imitating my male colleagues, 
struggling hard, trying to be strong and insensi-
tive to all the elements in that life that hurt my 
sensitive heart. Finally, around the year of 2003, 
I broke down and got very ill. I got a cyst in my 
throat and was informed that an operation would 
probably result in being forced to abandon my 
singing.  The doctors gave me 3 months until the 
operation and overnight, I changed my life. And 
after three months of intense health program, 
with only vegetables to eat, no coffee, no alcohol, 
healing, daily practice of both yoga and  chi gong, 
and also the ending of a ten year long destruc-
tive relationship - the cyst was gone. And I could 
clearly see that the way I had lived had only had 
broke down my body, but also made me so un-
happy that I had lost all joy and inspiration for my 
music. And ironically enough, the music was the 
very first reason why I had treated myself so badly 
over the years - no sacrifice was big enough and 
I would endure anything just to be able to sing. 
And now I had lost it, the joy for music was gone.
 The years to come, I did everything to 
heal myself and my body, and at the same time, 
I tried to figure out how to tap into my joy again, 
how to make a career and express myself in the 
world in a way that didn’t drain me and made me 
unhappy. And I came to the conclusion that I had 

In our modern world we hear more and 
more voices expressing a yearning for values 

perceived as feminine, such as intuition, 
relationship orientated… And of course 

both men and women possess these 
qualities and every individual can choose to 
express more or less of both masculine and 

feminine energies. But is there a way of living 
and expressing spirituality that is feminine? 

In my experience there is.

  The Birth of
     Female
Spiritual
   Warrior

by Helena Soluna

Makalenin Türkçesi Aralık 2010 sayında yer almaktadır.
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Spiritual
   Warrior

been following a male pattern of ac-
tion that made my female body and 
psyche ill. 
 I also understood that I 
could never again live without be-
ing able to express my feelings, feel-
ing strongly that the cyst I got in my 
throat had a lot to do with the count-
less times I had swallowed words I 
needed to express, as I lived in a rela-
tionship where I was oppressed and 
put down in many ways.
 Even though I strongly feel 
that we need to develop, balance 
and use both the masculine and 
feminine aspect of our being, I came 
to the conclusion that my female 
body became too hurt when I, as a 
woman, tried to express my power 
from my masculine side. For me, the 
way of the masculine warrior is very 
goal-oriented, linear, using an ag-
gressive powerful energy to reach 
goals the fastest way possible. And 
this course of action hurt my female 
body with its cyclical wave-and-tide 
rhythms and this emotional sensi-
tivity which I finally understood was 
due to my female hormones. (It is 
interesting to hear testimonies from 
gender-crossing persons who have 
received hormone treatments - men 
experience how they get more sensi-
tive and fragile after taking estrogen, 
while women taking testosterone 
feel more cold headed and strong.)
 One thing I learned is that 
the female body suffers and that 
feminine spiritual energy can’t de-
velop under the pressure of too 
much stress and challenges, and 
that the female psyche easily loses 
faith and confidence if subjected to 
harsh and unkind environment. The 
male psyche on the other hand, gets 
stronger and male power and testo-
sterone rate increases when involved 
in struggle, challenges and overcom-
ing obstacles. The traditional way of 
an increasing and reinforcing of the 
male energies can be found in mili-
tary training or martial art. But where 
do we find a model for increasing the 
female energy and power? Living in 
a male oriented civilization that have 

been prevalent during thousands of years, we do not have any positive mod-
els for how to build an sustain powerful female energy. We don’t even know 
what that is. Aspect of the human psyche attached to feminine has rather 
been synonymous to flaws.
 We sometimes hear about goddess based societies ruled by femi-
nine values, but these existed in such a far away history that no scriptures ex-
ist. (One of the oldest is the Turkish Catal Huyuk where three races apparently 
lived in peace about 8000 B.C.) So we have to rely on remains of old wisdom 
lingering in our archetype universe such as dreams, myths and fairy tales. In 
the fairy tale, we can sometimes see how the male hero sets out for an adven-
turous and dangerous journey, where in the end he conquers the princess 
and takes over the throne. On his journey he has to fight dragons, overcome 
hunger and loneliness, and he also has to learn inner lessons such as loyalty 
and humility, when he’s surprisingly offered divine help from seemingly un-
important beggars or old men. The female hero follows quite a different path. 
She often wanders around in the woods, enjoying the sunshine, playing with 
animals, doing good to whatever creature or human she encounters, and 
when she needs help she says a prayer and is often magically helped by fair-
ies or animals.
 For me, this image is very much in line with the discoveries I made for 
myself, as to find another approach on how to express my power. I discovered 
that I needed to feel good about myself and my body first of all, and then, 
when energized and harmonious, I could do my shores much faster and more 
effortlessly than before. I discovered that I needed to take really good care 
of my body, doing my very best to fulfill its need of rest, nourishment and 
care. I also needed time for play, dance, music, and self care such as massage, 
chi gong and yoga. And I discovered that while the results of my goals took 
longer time to fulfill, I lived happier with the feeling that all unfolds in its right 
time, and during the waiting time I could take time to enjoy the little things 
in life, such as enjoying a cup of tea with a friend, buying fresh flowers… As 
if floating on your back in a river, enjoying the sunshine, not knowing exactly 
the pace of the water running, or through which landscape the river is mak-
ing its way. Not knowing when you’ll reach the sea, or what will happen on 
the way, but you know you will get there eventually and that you will have 
gathered a lot of experiences during the ride.   
 And yes, I started to sing again, the love for music returned, and I also 
started my practice as a voice therapist. And today I always try to remember 
that I cannot do any good or help anyone if I am not fulfilled and happy and 
feeling good in my body. And when I do, I can not only help people, but also 
do it with a heart full of love, and from my experience, that’s where true heal-
ing occurs.
 So be gentle with yourself. Love yourself, even when you the least 
think you deserve it. Love your imperfections and weaknesses, and you will 
be able to love others as they are. Let all things grow in patience and let life 
unfold in its own pace, and you will be a teacher as to not violate the laws of 
nature. And maybe, one day, not very far from today, this breeze of gentleness 
and consideration will have changed the world! 

Helena Soluna
Swedish singer, writer and voice therapist that also does 

work on female spiritual wisdom. Having an album called 
“Birth and Harvest” Soluna lives in Stokholm  

www.helenasoluna.com
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Yazarları

Hande Ceyhun: Bu ülkede yaşayan sınav mağduru. “Pek 
çok insan gibi uzun yıllar kişiliğime aykırı işlerde çalıştım. 
Ve fakat 14 yaşında güzel bir akşamüzeri bir deniz kıyısında 
başladığım yazmayı hiç bırakmadım” diyor. 
Sayfa:34

Öner Döşer: Astroloji Okulu’nun kurucusudur. Şu ana kadar 
yayınlanmış sekiz kitabı bulunan, 2012 sürecini tarihsel 
karşılaştırmalarla ele aldığı Dönüşüm Zamanı kitabının da 
yazarı olan Öner Döşer, 2012 süreci konusunda kamuoyunu 

bilgilendirmeye yönelik yazılar yayınlamakta, seminerler 
düzenlemektedir.  www.onerdoser.com  Sayfa:56  

Fatih Keçelioğlu: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölü-
mününün ardından Doğu felsefelerine yöneldi. Japonya’da 
Vipassana eğitimi aldı, Hindistan’da Maya takvimi bilgileriyle 
tanıştı. Agama Yoga okulunun kurucusu Swami Vivekanan-
da Saraswati ile karşılaşınca düzenli Ezoterik Tantra Yoga 
pratiğine başladı. www.fatihkecelioglu.com Sayfa:32

Ramón Ribalta Secanell: Kişisel gelişim ve yönetici becerile-
ri eğitmeni olup Mallorca’da (Ispanya) yaşamaktadır. 

mallorca@es.bkwsu.org
Sayfa:28

Serpil Ata: Kıdemli öğrenci. İşletme, Avrupa Birliği Siyaseti, 
Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği üzerine eğitim 
aldı. Seyahat etti, birçok sivil projede bulundu. Her şeyin in-
sanda başlayıp bittiğini fark edince, farkındalığa odaklanmaya 

karar verdi.
Sayfa:36 - 42

Serda Kranda: Harflerden oluşan her şeyi kutsuyor. Alışveriş 
listesi-araştırma yazısı, yol üstü tabelaları-kült romanlar fark 
etmiyor; okuma yazma bağımlısı. Var oluş sebebinin yazmak 
olduğuna inanıyor öyle ki en sevdiği kitap Türk Dil Kurumu 

Sözlüğü:-) Sayfa: 10 - 23 - 30 - 38

Feryal Çeviköz: Şair- Yazar- Gazeteci. Cumhuriyet 
Gazetesi’nde başladığı kariyerini gazete ve dergilerde sür-
dürdü. Savaş muhabirliği; metin yazarlığı, redaktörlük yaptı. 
Kun Meditasyon kampında eğitimlere katıldı. Yerel Basın 
Mizah ödülü sahibi yazarımız Bodrum’dan yazıyor.
Sayfa:45 - 54 - 55

Semih Özer: Endüstri Mühendisi, Ekonometrisyen, Yönetim 
Danışmanı, Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Antrenörü. 
“Etiler’de İçsel Bir Gezinti” isimli bir kitabı yayınlanmış, Satranç 
Turnuvalarına özel eğitim vermekte ve şirketlere “Kurumsal 

Zeka” isimli eğitim programını sunmaktadır.
Sayfa:14

Sertaç Kartal: Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. TM Sidhi 
Yoga ve Maharishi Jyotish Astroloji kurslarını tamamladı. 
Osho’nun konuşmaların’dan çevirip derlediği ‘Zen yolu ta-
savvuf yolu’ Okyanus yayınları tarafından 2000’de yayınlandı. 

1994’den beri avukatlık yapıyor.
Sayfa:15

Mustafa Emin Palaz: Ekonomi üzerine eğitimine devam 
ediyor ve yaşam koçluğu hizmeti ile gelişim eğitimleri, 
seminerler veriyor. Ayrıca geliştirdiği bir modül ile girişimci 
koçluğu sunuyor. www.nasildahaiyiyaparim.com
Sayfa:12

Çağrı Dörter, “öz”ün ancak yazılardan, ilişkilerden ve pay-
laşımlardan alınan kokularla paylaşılabileceğini belirtiyor 
ve bir Kamil’in bu konuda söylediği bir sözü paylaşıyor: “Öz; 
geçmez... Geçen bir şey varsa, o öz değildir...” 
 Sayfa:50

Serhat Şen: Yaklaşık on yıldır Vedik felsefeye ilgi duyuyor ve 
son beş senedir hayat felsefesi olarak benimsemiş olarak uy-
guluyor. Dünya üzerindeki en büyük bhakti yoga grupların-
dan birisi olan Iskcon (International Society of Krishna Conci-

ousness) Türkiye temsilcisi.  vedaplatform.blogspot.com
Sayfa:27

Amrit Sangeet ODTÜ Psikolojik Danışmanlık Bölümü-
nü bitirmiştir. GANJ Yayınları’nın kurucularındandır. Elmas 
Terapi’de ve çeşitli şehirlerde Psikolojik Danışmanlık ve te-
rapistliğin yanısıra meditasyon kursları ile bireysel ve grup 
Elmas Nefes Seansları vermekte ayrıca Aile Dizilimi grupları 
yapmaktadır. www.elmasterapi.com Sayfa:20

Anjelika Hüseyinzade Şimşek: Psikolog Doktor 1980 
Azerbaycan doğumlu. Tıp Fakültesi ve Psikoloji bölümlerin-
de iki farklı lisans eğitiminin ardından yüksek lisansını Psiko-
lojik Travma üzerine gerçekleştirdi. Aile ve çift terapisti olup 
Ankara’da yaşamaktadır. Sayfa:9

Faruk Budak: Yüksek Mühendis Albay rütbesini aldığı ilk yı-
lında askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra tek başına Asya 
ve Afrika’yı gezdi. Tecrübelerini, “Asya’nın 9 Kapısı”, “Afrika 
Kafe”  ve “Gezginin El Kitabı” olmak üzere üç kitapta topladı. 
www.farukbudak.com Sayfa:52

Helena Soluna : İsveçli şarkıcı, yazar ve ses terapisti. Dişi 
ruhsal bilgelik üzerine çalışmaktadır.  “Birth and Harvest” 

adında bir albümü bulunmaktadır 
 www.helenasoluna.com

Sayfa:60
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İZMİR - NEFESLE HAYAT MERKEZİ  
Şair Eşref Bulvarı Güz Apartmanı No. 43 

Zemin Kat, D.1 Alsancak, İzmir 
02324646457  www.nefeslehayat.com 

İZMİT - LA VERANDA 
Cedit Mah. Sıra Kavaklar Sok. No. 14 

İzmit, Kocaeli  02623237755
www.laverandaizmit.com 

BURSA - Gülseren Özgen Karabulut 
100. yıl Mahallesi Saygınkent Sitesi D. Blok K.1 

D.4 Nilüfer, Bursa 05324182516

ANKARA -GOO KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
Karum Is Merkezi 2.Kat No:309Kavaklidere

Ankara 0312426 10 20
www.goo.web.tr

FENG SHUI DÜKKANI  
Şakayık Sok. Metin Apt. 22-24 D.3

 Nişantaşı, İstanbul 
02122313049 www.esrakoyuncu.com

 
YOGA ROOMS  

Cemil Topuzlu Cad. Cengiz Topel Sok. 
Humbaracı Apt. N.1 D.3 Kalamış, İstanbul  

02163360010 www.yogarooms.com

YOGA TIME 
Halaskargazi Cad. Hüseyin Hilmi Paşa İş Hanı 

No:153 K:1Şişli / İSTANBUL 
02123439310  www.yogatime.com.tr 

YOGA ART
Teşvikiye Güzelbahçe sokak Güzelbahçe Apt. 

No. 29 Kat. 1 D. 5 Nişantaşı, İstanbul
02122319852  www.yogaartcenter.com

MİRA YOGA 
Hamiyet Yüceses Sok. Aslanoğlu Apt. A Blok 

31/6 Suadiye, İSTANBUL 
05324788287 www.yogam.net 

YOGA DARGA
Yıldırım Oğuz Göker Cad. 8. Gazeteciler Sitesi 

No:74 Akatlar / Etiler / İstanbul
02122708489  www.yogadarga.com   

CİHANGİR YOGA 
Meclisi Mebusan Yokuşu N. 15 Plato Film 

Okulu Binası 4. Kat Cihangir, İstanbul
02122431993  www.cihangiryoga.com

HARIOM YOGA 
Rüştiye Sok. Rüştiye Çıkmazı Şafak Apt. 

N. 8 – 10 D. 2 Kızıltoprak, İstanbul 
02164146986 www.yogahariom.com

FUJİ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ 
Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad.Kültür Sok. 

Kitamura Apt. N. 13/ 2 Çekmeköy, İstanbul
02166414174 www.fujisaglikliyasam.com

CENGİZ HAN ÜÇGÜN PİLATES STÜDYOSU 
Beyaz Karanfil Sok. N. 31- 3 

Levent, İstanbul 02122701616 

ORGANİKS
Buket Sok. Alışveriş Kültür Merkezi 

N. 2071 K. 2 Kozyatağı, Kadıköy   
02166580231 www.organiksgrup.com

MEPHİSTO
Caferağa Mah. Muvakkithane Cad. No:5
Kadıköy / İstanbul 0216 414 35 19
www.mephisto.com.tr

SEROTONİN
Cemil Topuzlu Cad. No:44/1 
Çifthavuzlar İstanbul 216 357 41 39
www.serotonin.com.tr

HİNT KÜLTÜR (GOVİNDA’S LOKANTASI) 
İstiklal Cad. Rumeli Han C Blok K. 1 N. 27 
Taksim, İstanbul02122527719 
www.hintkulturmerkezi.com

BİLGİ PAYLAŞIM DERNEĞİ 
Mete Cad. Park Apt. N. 24 K. 5 Taksim, İstanbul 
02122452942 
www.bilgipaylasim.org

MERİH KENET YOGA STÜDYOSU 
Bağdat Cad. Yılmaz Apt. No. 249 K. 2 Göztepe 
HSBC K. 2 Kadıköy, İstanbul
02163026965 www.merihkenet.com

BRAHMA KUMARİS DERNEĞİ
Fuat Paşa Cad. No12 Tur Apt. D:5 Kat 4, 
Kalamış/ İstanbul 02164103538
Halaskargazi Cad. Doktor Şevket Bey Sok. 
Konur Apt. Kat:1 D:2 Şişli / İstanbul
0212 219 75 55
www.meditasyonyapalim.org

İSTANBUL YOGA MERKEZİ 
Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Köseoğlu Apt. 
N. 5 D. 3 Erenköy, İstanbul
02163688482 www.yogamerkezi.com 

GOVİNDA İSTANBUL LOKANTASI
K.M Çelebi Mah. İpek Sok. No. 15 / 1 Taksim, 
İstanbul 02122524015 
www.govindaistanbul.com 

RADİA  KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ  
Vali Konağı Cad. Süleyman Nazif Sok. Antik 
Konak Apt. 14/ 3 Nişantaşı, İstanbul
02122960008 www.radiagelisim.com 

3D- DÖN DÖN DÖN DURMADAN
Firüzağa Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi
(Limonlu bahçenin tam karşısı)
Tel: 05356215825
dondondondurmadan.wordpress.com

STUDIOJ2O
Akaretler Mah. Hare Sok. 5.Gazeteciler Sitesi  
2. Söltaş Villaları No. 28, İstanbul
02122785848 www.studioj2o.com 

CBN KİTAP CAFE
İcadiye Mah. Ayarcıbaşı Sk. No:27 
Bağlarbaşı İSTANBUL 02163429933 
www.cabankitap.com

ŞAKAR GÜZELLİK MERKEZİ
Şemsettin Günaltay Cad. Site Apt. No:160/10
Kazasker / Kadıköy / İstanbul
0216 3602702

BEDENLEBİR KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
Noter Sok. Şahinler Apt. No:24
Kat:2 D:8 Şaşkınbakkal / İstanbul
02163630449 www.bedenlebir.com
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Baskı Hizmetleri
A4 Ofset
Dağıtım/Kargo
Kurye Hizmetleri
Transnet Kurye 
Kargo Dağıtım 
Ltd. Şti.

Yazışma Adresi: 
Yıldız Posta Cad. 
Akın Sitesi No 8 / 34,
Gayrettepe- 34349 
Beşiktaş / İstanbul
Telefon: 0212 267 1253
Faks: 0212 275 7535
www.ucuncugoz.org 
info@ucuncugoz.org

Yayıncı: 3.Göz İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Aboneliğimi..................sayıdan başlatmak istiyorum.
Eski sayılardan istiyorum:     .....................sayı/sayıları

Aboneliğimi..................sayıdan başlatmak istiyorum.
Eski sayılardan istiyorum:     .....................sayı/sayıları

TC Ziraat Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi
Şube No: 751
Hesap Numarası:55067466-5001 
IBAN: TR68 0001 0007 5155 0674 6650 01

TC Ziraat Bankası A.Ş. Aksaray Şubesi
Şube No: 751
Hesap Numarası:55067466-5001 
IBAN: TR68 0001 0007 5155 0674 6650 01

3.Göz İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi No:8/34
Gayrettepe / Beşiktaş / İstanbul
Aboneliğinizin başlaması için lütfen ödeme dekontunu 
0212 275 75 35 nolu faksa gönderiniz, ya da 
info@ucuncugoz.org hesabına mail atabilirsiniz.

3.Göz İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi No:8/34
Gayrettepe / Beşiktaş / İstanbul
Aboneliğinizin başlaması için lütfen ödeme dekontunu 
0212 275 75 35 nolu faksa gönderiniz, ya da
info@ucuncugoz.org hesabına mail atabilirsiniz.

80.- (Seksen) TL (12 sayı) tutarı kredi hesabımdan alınız.

80.- (Seksen) TL (12 sayı) tutarı kredi hesabımdan alınız.

Kart No:
Tarih:......../....../..........
Son Kullanma Tarihi:......../....../..........
Güvenlik Kodu (son 3 sayı):

Kart No:
Tarih:......../....../..........
Son Kullanma Tarihi:......../....../..........
Güvenlik Kodu (son 3 sayı):

8.- (Sekiz) TL (K.D.V. ve kurye dahil)1sayı tutarını mobil ödeme 
aracılığıyla yapmak için, UCUNCUGOZ yazıp 7979 numarasına 
sms gönderilerek cep telefonundan satın alabilirsiniz. Kurye ile 
adresinize gönderilecektir. Ücret cep telefonu faturanıza her ay 
yansıyacak veya TL bakiyenizden her ay düşecektir.

8.- (Sekiz) TL (K.D.V. ve kurye dahil)1sayı tutarını mobil ödeme 
aracılığıyla yapmak için, UCUNCUGOZ yazıp 7979 numarasına 
sms gönderilerek cep telefonundan satın alabilirsiniz. Kurye ile 
adresinize gönderilecektir. Ücret cep telefonu faturanıza her ay 
yansıyacak veya TL bakiyenizden her ay düşecektir.

7979 kısa numarasına gönderilen her SMS Avea 
50Kr, Turkcell 50Kr (KDV, ÖİV dahil) ücretlendirilir. 
Bilgilendirme mesajları ücretsizdir.

7979 kısa numarasına gönderilen her SMS 
Avea 50Kr, Turkcell 50Kr (KDV, ÖİV dahil) 
ücretlendirilir. Bilgilendirme mesajları ücretsizdir.

Havale için Bilgi:

Havale için Bilgi:

Hesap Sahibi:

Hesap Sahibi:

Kredi Kartı için Bilgi:

Kredi Kartı için Bilgi:

Mobil Ödeme:

Mobil Ödeme:

Altan Palabıyıkoğlu
Amrit Sangreet
Anjelika Şimşek
Çağrı Dörter
Evren Bayramlı
Fatih Keçelioğlu
Faruk Budak
Hande Ceyhun
Hakan Özyerli
Helena Soluna 
Mustafa Palaz
Öner Döşer
Ramon Secanell
Serhat Şen
Sertaç Kartal
Semih Özer



Beden, zihin ve ruhun daha sağlıklı, uyumlu ve daimi enerji dolu olması için, yüzde 
yüz etkili,  kolay uygulanabilir, sonuç alınan çalışmaları hatırlamak, anında iyileşmeyi, 
rahatlamayı ve bunu mümkün kılan yeni bakış açılarını algılayarak, bedeninizde, zih-
ninizde, ruhunuzda deneyimlemek için!

Faydaları: 

•Bedenin doğal ritmini yeniden kazanarak gençleşmesi
•Birikmiş zihinsel toksinlerden arınmak 
•Bedendeki tüm enerji merkezlerinin dengeli ve huzurlu olması
•Sağlıklı bir yaşam yaratma bilinci
•5 duyunun farkındalığı ve verimli kullanımı 
•3. Göz meditatif ve  duyular üstü algı açılımı
•Hastalıklar ve istem dışı olaylar üzerinde 360 derece bakış açısı kazanmak
•Duyguları yönetmek; zihnin hakimiyeti ve dinginliğini sağlamak
•Enerjiyi farketmek, hissetmek, yönlendirmek
•Ruhsal farkındalık; kendi ve çevremizin aurasını okumak (aura: ışık beden) 
•Pisişik yetenekleri fark etmek ve kullanmak

 

Kullanılan Teknikler: Hipnoz ve regresyon- geçmiş yaşam terapisi, progresyon 
- gelecek yaşam terapisi aile dizimi gibi, enerji ve beden biliminde tüm uygulanabilir 
şifa/enerji tekniklerini kullanarak, doğu ve batı anlayışı arasındaki bütünleşik bilgiler.

‘Farkındalığın 
              İyileştirici Gücü’

Farkındalık Eğitmeni Güler Pınarbaşı
3. Göz Farkındalık Okulu 212 267 12 53 

www.ucuncugoz.org / info@ucuncugoz.org
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  BİR BAKIP GELMEK TERAPİSİ

“REGRESYON VE
     PROGRESYON”

Dosya:ZAMAN

 Zaman,
 kadran,
    insan

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
Üçüncügöz Bedensel Sağlık, Zihinsel Dinginlik, Ruhsal Farkındalık Dergisi

Deep Time Management

   Öğrenme
tutkusu
 zamanı

     aşar

    Ortaçağ
Karanlığında
 Cadı Avı
 Eyvah! 
 kızım  vejetaryen
  Oldu...
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