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Derginin çıkma zamanı geldi ancak benim yazım gelmedi bir türlü... 
Sayımızın teması ‘’Gelecek’, yazının ilhamını gelecekte değil geçmişte 
buldum. 
Laf ne zaman 3. Göz Dergisine gelse, dergiyi çıkartmanın aklıma nere-
den geldiği sorulur. Cevabım her zaman aynı: “Aklıma gelmedi. 3. Göz 
kendini çıkarttı bize.” 
Yıl 1999! Nisan’dan önce. Daimi depresyonumu yaşarken yönetemedi-
ğim duygu durumlarımla yaşamı idame ettirmeye çalıştığım zaman-
lar…  Yakın arkadaşlarıma her türlü eziyeti yapmışlığım var o dönemde. 
Tam bir kurban bilinci diyebiliriz. Hiçbir yaptığından memnun olma-
yan, dünya sisteminde sıkışmış kalmış bir varlığım. Bir yükseklerde çok 
mutluyum, bir diplerde... 
Sonra o Nisan’ın ortalarında bir toplantıya davet ediyorlar beni.  Sebebi  
ilginç. Toplantıya katılacaklar arasında su grubunu temsilen bulama-
dıkları akrep burcu temsilcisi olarak! Katıldım... Yapılanlar o zamanki ak-
lımca akıllara ziyandı. Çok anlamasam da görev icabı sonuna kadar dur-
dum.  Toplantı sonrası hayatımın bütün duyguları bir yap-bozparçaları 
gibi elimde kaldı, resim bozulmuş ve yeni bir resim yapma zamanım 
gelmişti sanki... Yapılanlar akıllara ziyandı ama çok etkilendim. Elimdeki 
resim; hayatım altüst oldu. Sorun etmedim. Zaten mutsuzdum, şimdi 
oldukça ‘karışık’ olmuştum. Bir farkındalık hali içinde döndüm eve. Reh-
berimi bulmuştum. Kitap. Oysa ki, okumayı sevmiyordum. O günden 
sonra iç sesim neye yönlendirdiyse onu okudum...   
Tam o zamanlar hayatımda bir süreç dâhilinde bir şey inşa edip, son-
ra yıktığımı ve yeniden yaptığımı fark ettiğim zamanlardı. Yine her 
şey yıkılmıştı (belki de yıktım) ama bu kez bilerek yapacaktım... Beni 
sürekli rahatsız eden o duygudan (duygulardan) kurtulma, yüzleşme, 
iyileştirme her ne ise o, bulacaktım. Ve kişisel değişim- dönüşümümde 
bulduklarımı kitlelerle paylaşacaktım.  Her gün aynı şeyleri yaşıyormu-
şum duygusuydu  kurtulmak istediğim. Canımın sıkıntısı. Bu yüzdendi 
sürekli tüm yapılanları yıkmak ve yeniden yapmak! Üçüncü bir gözden 
bakarak yaşamımın mimarı olmaktı amacım. Bilmeden yaşamak değil, 
bilerek yaşamak. Yeniden yapmak ve bu kez onu korumaktı . Gelecek, 
bir yoldu önümde görünmeden uzanan... Meraklı ve keşiflere hazırdım. 
3. Göz dergisi de paylaşmak için bir araçtı. 
Harika bir yolculuk oldu. Yolda karşılaştıklarım, yol arkadaşlıklarım ve 

fark ettiklerim. Ve derginin her sayısında, her tema-
sında bizi içsel çalıştırması... 
Birkaç yılın Nisan’ları da böyle geçti işte!  
Ve şimdi o yıllardan bu yıla  geldik!..
Arada pek çok ekonomik kriz, kitleleri etkileyen 
siyasi olaylar, iş ve özel hayatımızda yaşadığımız 
gelgitlerimiz, pes edişler oldu. Ancak 3.Göz yok ol-
madı... “Ben yapamam! Neden yapamam? Yapar-
sın... Yaptım... Tekrar yap... Hadi yapalım?” diyerek, 
sürekli bulanık görünen bir geleceğe doğru yürü-
dük! Her adımımızda yaklaştığımız o geleceğe... 
Düşündüğümde fark ettiğim şu oluyor; o zaman-
larda, ulaşmaya çalıştığım o gelecek için yaşaya-
madığım çok şimdi vardı. İşimiz, ilgi alanımız, oku-
duğumuz kitaplar, nefes almadan dinlediğimiz 
ustalar bize anın değerini, idrakinin önemini ve 
şimdide kalma becerisini anlatıyor olsalar da, ben 
yaşayamıyordum. Onları dinlerken bile şimdide 
değildim. Sürekli bir gelecek korkusu, geçmişte 
takılmışlığım vardı. ...Sanırım dergiyi de bunun için 
çıkartıyordum. Bu konuyu anlamak ve konudan 
çıkmamak için. 
Yıllar sürüp giderken bugün ‘gelecek’ sayısını çı-
karttık.  “Korkmuyorum senden Gelecek! “ diye ba-
ğırsa da içim, ne kadar anladığımı, ne anladığımı 
görmeye hevesli… 
Bugün,  hala garantili bir geleceğim yok! O orada, 
hala puslu, bulanık... Uzaktan da olsa görünüyor... 
Şimdi net göremediğim ama orada olduğunu 
bildiğim gelecekten korkmuyorum. Sadece yaşı-
yorum... Bu günlere gelmeyi hayal ederdim ama 
ulaşabileceğimi düşünemezdim. O zamanlar,  ha-
yal ettiğim her şeyin olduğunu fark etmediğim 
zamanlardı.  An farkındalığında; geçmiş, şimdi ve 
geleceği o an içinde yaşamak güzelmiş, sürekli ya-
şamak güzelmiş. Çok şükür!.. 

An farkındalığında;
geçmiş, şimdi ve geleceği

Güler Pınarbaşı

o an içinde yaşamak...

http://gulerpinarbasi.com/
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mailto:gulerpinarbasi%40gmail.com?subject=3.G%C3%B6z%20Dergisi
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ENGELSİZ ÇORBA: 
Geceleri İstanbul’da bisikletleri ile 
sokağa çıkıp sabahın ilk saatlerine 
kadar pedal çevirerek evsizlere, 
mültecilere çorba dağıtan Çorba-
Adam ve ÇorbaKadınları duydu-
nuz mu? 
Engelsiz Pedal Derneği’nin top-
lumu ilgilendiren konulara engel-
lilerin de müdahil olması, toplumsal 
dönüşümde onların da payı olması için 
başlattığı proje kapsamında engelli engelsiz, 
hep birlikte çorba dağıtıyorlar. Engellileri, pasif 
bakış açısından kurtarıp aktif bir şekilde yaşama-
ya teşvik eden Engelsiz Çorba Projesi, projeyi 
hayata geçirenler, maddi manevi destek veren-
ler, çorba ile soğuk kış gecelerinde içi ısınanlar 
arasında önemli bir sevgi bağı kurmuşa benziyor. 
Aramızdaki tek engel sevgisizlik diyenlerdenseniz 
aşağıdaki linkten proje sayfasına ulaşabilir; ihtiyaç 
listesi için yardım edebilir, projeye katılıp onlarla 
pedallayabilir ya da sosyal ağlardan pro-
jeyi duyurup daha çok insana ulaşması-
nı sağlayabilirsiniz. 

PATRONSUZ KAZAK: %100 
KOTON, %100 YÜN, %100 
PATRONSUZ ÜRÜNLER
“27 Şubat 2013’de başlayan mücadelemiz 
önce bir işgal fabrikasına, ardından bir ko-
operatife dönüştü. Kooperatifimizin eşit-
likçi ve patronsuz toplumun okullarından 
biri olacağına inanıyoruz. 17 Kasım 2014 
tarihinden beri patronsuz kazak üretiyo-
ruz. Amacımız tüm dayanışmacı ekonomi 
örgütlenmelerine, emek mücadelelerine 
yardım etmek ve uluslararası özgürlük mü-
cadelelerinin bir parçası olmak.”
Özgür Kazova Tekstil Kooperatifi, yaşadığı 
dünyayı daha iyi bir yere çevirmeye çalışan 
insanların kurduğu bir kooperatif. Patron 
olmadan eşitlikçi paylaşıma dayalı ekono-
mik model prensibini benimsiyorlar. 
Patronu olmayan işletmeden kazak almak 
veya Özgür Kazova mücadelesi hakkında 
detaylı bilgi almak isteyenler 
linke tıklayarak, umut dolu gi-
rişime destek olabilirler. 

YAŞADIĞIMIZ YALAN
“Her gün aynı odada uyanıyor, aynı yolu kulla-
nıyor, dün yaşadığımız günün aynısını yaşıyoruz.” 
Muhtemelen hepimizin aklına gelmiş düşünce-
ler…
Spencer Cathcart tarafından hazırlanmış etkileyi-
ci bir çalışma. İzlerken hayat ritminizi, yaşamanızı 
ve alışkanlıklarınızı tekrar düşüneceksiniz… 

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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PLAYING FOR CHANGE:
Dünyanın dört bir yanından insanları birbirine bağlamak için müzikten daha iyi bir se-

bep olabilir mi? Dünyaya barışı ve birliği müzik sayesinde getirmek için kurulan bir 
organizasyon olan Playing for Change yani Değişim İçin Çal; yıllar içinde dünyanın 
dört bir yanından müzisyenlerle büyüdü ve milyonları bir araya getirmeyi başardı. 
Sokak sanatçılarını, tanınmamış yetenekleri bir araya getiren; kar amacı 

gütmeden çocuklar için müzik okulları açan bu organizasyon internetin bize 
sunduğu en keyifli nimetlerden biri. 

BLACK MIRROR 
Bu sayının dosya konusu gelecek olunca, bu konuda izleyecek 
bir şeyler de ekleyelim istedik panoya. Gelecek söz konusu 
olduğunda son yılların yükselen trendi felaket senaryoları, 
distopyalar, dünyanın yok oluşu üzerine. İngiliz yapımı Black 
Mirror adlı dizi ise konuyu biraz farklı ele almış. Teknolojinin 
ilerlediği zamanlarda geçen dizi ulaşılması zor bir gelecekten 
bahsetmiyor. İnsanların evlerinde, hayatlarında belki de 20 yıl 
sonra olabilecek teknolojik gelişmeler ele alınıyor. Ancak te-
mel eleştiri teknolojik gelişmelere değil; yapımın eleştirileri ile 
siyah aynalar tuttuğu konular: medyanın gücü, kitlesel tepki ve 
tepkisizlikler, dayatılan sanal eğlenceler, belki de günlük hayat-
ta pek çok kez şikayet ettiğimiz trajedi ve acıların pazarlanması 
ve tabi ki modern toplumun teknoloji ile imtihanı.. 
İlgi çekecek, sarsacak, kaliteli bir dizi arayanlara üç bölümlük 
sezonları ile Black Mirror dizisini izlemelerini tavsiye ediyoruz. 

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ 
GERÇEKTEN ŞART MI?
Çocukların teknoloji çağında doğması 
onlara yapıştırdığımız “Bu Z kuşağı so-
kağa çıkmıyor hep bilgisayar başında” 
etiketini de beraberinde getirdi. Aile-
lerin çocuklarına yeni çıkan teknolojik 
ürünleri alma, en pahalı ve en teknolojik 
okullara gönderme yarışının hız kazan-
dığı bir dönemde; dikkatle okunması 
ve satır aralarındaki önemli mesajların 
kaçırılmaması gereken bir yazı kaleme 
alınmış. 
Dünya teknoloji devlerinin üst düzey 
yöneticilerinin çocuklarının 
hangi teknoloji ile eğitim al-
dığını hiç düşündünüz mü?

 SAYI: 6 • GELECEK
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Vitrin
FATMA NUR İBAOĞLU 
ZAHND, yalnızca öğrenci-
ler, kurumlar, çalışanlar de-
ğil, 7’den 77’ye herkesin çok 
az bir maliyetle “stres’ten 
arınabilmesi ve korunabil-
mesi” amacı ile, “Yaşamımın 
Renkleri” adlı bir meditas-
yon CD&Kitap serisi hazır-
ladı. Bu seri, gökkuşağının 
7 rengini temsilen 7 ayrı 
renkte tasarlanmış 7 ayrı 
kitap ve CD’den oluşan bir 
“Kendi-kendine terapi” se-
risi olarak halka sunuluyor.

1) Bedenim ve Ben – “Sonunda Barışıyoruz”
2) Stresim ve Ben – “Stressiz Başarı”
3) Yorgunluğum, Uykusuzluğum ve Ben – “Birlikte 
Dinleniyoruz”
4) Ağrılarım ve Ben – “İyi Anlaşmayı Beceriyoruz”
5) Duygularım ve Ben – “Birlikte Arınıyoruz”
6) Yaşam uğraşım, İşim ve Ben – “Motivasyon Do-
luyoruz”
7) Hayallerim ve Ben – “Sonunda Kavuşuyoruz”

ULUSLARARASI YOGA 
FESTİVALİ’NDE
İLK KEZ BİR TÜRK EĞİTMEN: 
MERT GÜLER

1-7 Mart 2015 tarihlerinde Hindistan’ın Rishikesh kentinde 
gerçekleşen 2015 Uluslararası Yoga Festivali-IYF Dünyanın en 
geniş katılımlı Yoga Festivali’dir. Dünyaca ünlü yoga üstatla-
rıyla ve Hindistan’ın ruhani liderleri birlikte Uluslararası Yoga 
Festivali’nde ilk kez bir Türk eğitmen Mert Güler, ders verdi. 

2011’den beri her yıl Uluslararası Yoga Festivali’ne öğrencile-
riyle katılan Mert Güler, yılın belli bir süresini de Hindistan’da 
geçirerek Yoga öğretisi üzerine çalışmalar yapıyor. Ayrıca 
Tasavvuf’la ilgilenen ve Mevlana öğretisi ile ilgili araştırmalar 
yapan Mert Güler, yılda iki kez Konya’da Yoga-Sufi kampları 
düzenliyor. Bu yıl eğitim vermesi için davet edilen 
Mert Güler, festivalde Yoga ile harmanladığı Mevla-
na öğretisini anlattı.

Yaşamımın Renkleri:  
Meditasyon Serisi  

Cd&Kitapları

ŞAMANIN KOZMİK DÜNYASI

Topraktan koparak kentleşmiş toplumlarda, teknolojiye dayalı varoluş ve yaşam model-
lerinde, bu kalıpları kırarak doğal hayatı dinlemek isteyen, yeryüzünün ruhuyla yaşama 
yollarını seçmeye yönelen insan sayısında gözle görülür artış var. Kendisine atfedilen 
tüm gizemli ve egzotik anlatılara rağmen şamanik deneyim basittir, zamana bağlı değil-
dir, evrenseldir.
Ayşe Nilgün Arıt’ın Şamanın Kozmik Yolculuğu ile kadim Maya Şaman öğretisini merak 
eden ve Maya Şaman bilgeliğine ilgi duyan herkes, doğayla bütünleşerek “şamanik yol-

culuğu” deneyimleme fırsatını elde edebilecek, Şamanın dünyasından gizemli 
bilgileri kendi günlük yaşamına geçirebilecek ve üst düzeyde bir yaşam dene-
yimi elde edebileceklerdir. 

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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http://www.idefix.com/muzik/yasamin-renkleri-1-bedenim-ve-ben-various-artists/tanim.asp?sid=VZQRM7OPBR6RWZKJP3YW


ZİHİN RUH BEDEN 
FESTİVALİ BAŞLIYOR

İlişkilerden paraya, sağlık-
tan kariyere, hayatınızın 
her alanında hayalinizdeki 
yaşama ulaşmanıza yar-
dımcı olacak, zihninizi, ru-
hunuzu ve bedeninizi yo-
ran her şey için sizi yeniden 
düşünmeye sevk edecek 
Zihin Ruh Beden Festivali, 
ikinci kez kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. Mutluluğa gi-
den yolda enerjinizi en üst 
seviyeye çıkarmanızı sağla-
yacak Zihin Ruh Beden Fes-
tivali, 13 – 15 Mart tarihleri 
arasında İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşe-

cek. Festivalde dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen uzmanları, 
seminer ve eğitimler verecek

Kişisel ve ruhsal gelişim, sağlıklı yaşam, tıp, alternatif ve tamam-
layıcı tıp, metafizik, yoga, astroloji gibi alanlarda Türkiye’nin ve 
dünyanın önde gelen uzmanları, bu yıl ikinci kez düzenlene-
cek Zihin Ruh Beden Festivali’nde buluşuyor. 13 – 15 Mart 2015 
tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 
festivalde, 100’ün üzerinde farklı etkinlik düzenlenecek.

Geçen yıl gerek akademik dünya, gerekse de kişisel gelişim ala-
nından önde gelen 50 eğitmenin katılımıyla ilk kez düzenlenen 
festivalde hayata geçirilen birbirinden renkli 70 workshop, fes-
tivali izleyen 5 bin kişinin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Festivale 
bu yıl fizyoterapist ve tamamlayıcı tıp uzmanı Metin Hara, bü-
tünsel yaşam koşu Yeliz Rüzgar, yazar Işık Menderes, nefes tek-
nikleri uzmanı Ebru Şinik, mistik dans uzmanı ve yoga eğitmeni 
BlaireLindsay, oyuncu ve aromaterapist Ayşe Tolga, iletişim ve 
ilişki uzmanı Hande Akın, oyuncu ve ritm terapisti Hazım Kör-
mükçü, ilaçsız tedavi uzmanı Dr. Metin Okucu, mora terapi ve 
beslenme uzmanı LianaPesah gibi ünlü uzmanlar katılacak.

Festival alanında çok satan yazarların kitaplarından doğal taş-
lara, organik gıdadan kişisel gelişim eğitim kurumlarına, well-
nesskonseptine odaklanmış hastanelerden spor merkezlerine, 
doğal güzellik ürünlerine, çeşitli terapilerden astrolojiye, tılsım-
lı mücevherlere, masajdan SPA’ya kadar zihninize, ruhunuza ve 
bedeninize iyi gelecek her şey bir arada yer alıyor.
Festival biletlerine ve detaylarına ulaşmak için:  
www.zihinruhbeden.org  

İZMİR’DE YOGA ÇALIŞMALARI

Ege Yoga Derneği İzmir’de yapılacak yoga et-
kinliklerine başlıyor. 
7 Mart 2015’te, Dünya Kadınlar Gününün he-
men öncesinde Eril ve Dişil enerjinin yoga ile 
dengelenmesi üzerine Erol Benjamin Scott ile 
başlayan çalışmaların İzmir’de yoga faaliyetle-
rinin yaygınlaşması için atılan ilk adımlar olma-
sını umuyoruz. 

Her erkeğin içinde olan DİŞİ, her kadının için-
de olan ERİL enerjiyi,fark etmek, dengelemek 
ve dengenin getirdiği huzur içinde kalmak için 
yapılan çalışmada her seviyeye uygun ve ileri 
seviye olmak üzere iki ayrı oturum 
olacak. Etkinlik detaylarına linkten 
ulaşabilirsiniz.

Spiritüel yaşam kanalı “derKi TV” şimdi görün-
meye hazır…  
  “derKi TV”de uzun zamandır yayında olan 
derKi yazarlarının seminerlerini, Hasan Son-
suz Çeliktaş’ın, “Sonsuz Muhabbetler” serisi-
nin tamamını, internetten sizin için seçilen 
müzik ve anlamlı videolarını bulabileceksiniz. 
Ayrıca “indir” başlığı altından da “The Wise” 
Dergisi’nin PDF’lerini ve paylaşıma açılan ki-
tapları ve dokümanları indirebileceksiniz.  Siz 
bunları incelerken derKi TV’de zaman içinde 
içerikler elbette ki artacak ve site gelişecek...

derKi TV’yi linkten takip edebilirsiniz:  
www.derki.com/derkitv/ 
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Yazı: JUNO ‘’Kendi Halinde Bir Yıldız Gözlemcisi ve Hikâye Anlatıcısı’’

İNCİNMEK Hakkında…
Acının en inciten yanı, verdiği hasardan ziyade 
başımıza gelebiliyor olmasıdır! Zira acı çekebili-
yor olmak, bize İNCİTİLEBİLİR olduğumuzu fark 
ettirir…
Tüm genetik hafızamız ve çocukluktan kalma 
kayıtlarımız, değerli şeylerin üstüne titrenildi-
ğine, onların özenle korunup sakınıldığına, sırf 
onlara zarar gelmesin diye birçok şeyin gözden 
çıkartıldığına ve incitilebilir olan şeylerin göz-
den çıkartılabilir yani değersiz olduğuna işaret 
etmektedir.
Bize acı veren, yapılmış olan hareket, başımıza 
gelen olay filan değil, basbayağı bu kayıtlardır! 
Biz incitici bir durumla karşılaştığımızda, etra-
fımızdaki herkesi korunmuş ve sarmalanmış, 
kendimizi ise ”De Get’lenmiş” hissederiz.
Oysa kişisel veya kitlesel bütün saygısızlıkların 
ardında hep zalimin bilgisizliği ve öze-güven-
sizliği vardır… Mağdurun değersizliği değil!
Bizi incitenler, sapa yolların insanları tarafından 
atılmış adımlardır… Onlar bizim önemsizliği-
mizle değil, onların özensizliği ile ilgili seçim-
lerdir. İnsanlar birbirlerini, aslında kendi yük-
lerini ve görevlerini önemsemedikleri, gerçeği 
görmedikleri, hayatı nasıl yürümek gerektiğini 
öğrenemedikleri için incitirler! Tıpkı bizim de 
yaptığımız gibi…İncinen insan bir kaç sapa 
yola sapar;
– Küser ve hayattan geri çekilir… Zira azlık ve 
önemsizliği kabul etmek, heves edip hayal kı-
rıklığına uğramaktan daha güvenli gelir.
– Hırçınlaşır ve kalbini köreltir… Zira âlem buy-
sa, alıcı kuş olmak av olmaktan yeğdir.
– ”Gönüllü Kurban” olur… Zira kibri vazgeçme-
sine izin vermediği için, acı veren her şeyi fethe 
soyunur… Tekrar ve tekrar aynı yerden kendini 
incittirir.
– Yüzsüz olur… Zira hayatın içini boşaltmadan, 
her şeyi ve herkesi ”kendisini gördüğü kadar 
önemsiz” bir hale getirmeden huzur bulamaz.
Bu yollara sapmamış, kendisini ve etrafındaki-

leri – bilerek ya da bilmeyerek – incitmesine neden olan bu çıkışsız 
deneyimlere, çözüm sanıp da sarılmamış bir insan evladı yoktur…
Leonard Cohen ”The Guests”de şöyle der; ”Bir bir geliyor misafirler… 
Birer birer giriyorlar kapıdan içeri… Hepsinin kalbi kırık. Ve pek azı 
onu hala açık tutuyor! Kimse bilmiyor nereye akacak onca şarap… 
Kimse bilmiyor nereye varacak gecenin sonu… Ah sevgili, nasıl da 
muhtacım sana!”
Gerçekten de hepimizin kalbi kırıktır… Ve pek azımız onu hala açık 
tutmayı, hala hayatla aşk halinde olmayı, hala büyümeyi ve yürüme-
yi ve denemeyi ve sevmeyi göze almıştır… 
Biz incitilemez olduğumuzu sergileyerek diğerlerinden üstün olma-
ya gayret ederken, hayat bizi kırıklarımızla eşitlemektedir… Kırıkla-
rımız bizim hayatı ve diğerlerini anlamamızı, aptal ve fazla korun-
muş bir çocuk gibi kalmamamızı, “rağmen” yapmayı göze almamızı, 
halden bilmemizi, esnek ve olgun ve hazımlı olmamızı sağlayan, 
öğretmenlerimiz… Yani boş kibrimizin kale duvarlarına açılmış, ışık 
sızdıran pencerelerimizdir!
Hayat bizi korumak için icat edilmiş bir ana kucağı değil, kendimi-
zi gerçekleştirmemiz, kontratlarımızı yerine getirmemiz için dizayn 
edilmiş bir yoldur. Ve – biliyorum şimdi “Ahhh ahhh benimki çoook 
ağırrr” diye iç çekişlerle kendinizi pohpohluyorsunuz ama– kimse 
kaldıramayacağı yükü yüklenmemiştir.
Geliştirmemiz gereken bütün farkındalıklar, kaçındığımız ama gen-
lerimizde açığa çıkmayı bekleyen bütün erdemler, yüklerimizde sak-
lıdır.
Ve ömrümüzün hikâyeleri, ”öze-güvensizliğimiz yüzünden bir türlü 
göremediğimiz bir şefkatle sarmalanmıştır…
Yani biz önemsenmekteyiz!
Önemliyiz zira işimiz; tembel ve ürkek ve kaçak oynamayı seven ve 
kendi dramlarına sığınıp seçtiği sapa yolları meşrulaştıran insan ev-
ladının genetik kodlarını, becerebildiğimiz kadar cesurca bir çabay-
la düzeltmektir! Siz siz olun, incitilebilirliğinizi bir öz-değer çıkmazı 
haline getirmemeyi hatırlayın. Ve sizi incitenlere baktığınızda, kendi 
çaresizliğinizi değil onların incinmişliğini ve verimsiz seçimlerini gö-
rün.
O zaman ÇARE sizi bulur.
O zaman çözümsüz çatışmalarla vakit kaybetmek yerine hayatın şef-
katli elinin aslında hep omuzumuzda durduğunu ve çok sevildiğimi-
zi fark etmek, ve bunun getirdiği ÖZE-GÜVEN ile, aydınlık ve verimli 
yollar seçmek mümkün olur…
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“Mandala resmetmektir, 
içimizde barındırdığımız 

iyiliği, güzelliği, saflığı 
hayata geçirebilmemizi 

ve dileklerimizin 
gerçekleşmesinde 

isteklerimize 
odaklanmamızı sağlar. 

Olayın merkezinde 
olup beklemeyi 

öğretir. 
Her şey bir bütün 

ve biz bu bütünün 
içindeyiz. Maddeyi 
manaya, manayı 

maddeye 
dönüştürebilmek 

ve mandalalar çizip 
hayatımızın içine 

yerleştirebilmek için 
sizleri de bekliyoruz...”

 Abdi İpekçi Cad. Azer İş Mer. No:40 D:7 Nişantaşı / Şişli / İstanbulİ
Telefon: 0212 232 03 20| GSM: 0532 308 25 50

info@ mandala.com.tr | www.mandala.com.tr

http://www.mandala.com.tr
https://instagram.com/mandalacomtr/
https://www.facebook.com/Mandala.com.tr


Yazı: Mert Güler

yoga ile mutluluk
gündelik yaşamda

Sağlıklı mısınız? Zihniniz huzurlu mu? İçte ve 
dışta iyi bir dengeye sahip misiniz?

Cevabınız evet ise bu çok güzel, çünkü mut-
lu olmanız gerekir. Fakat kaç kişi bu sorulara, 
sınırlama koymaksızın, gerçekten evet cevabı 
verebilir.

Mutluluk… Küçücük bir kelime, insanların 
pek de ona aldırış etmiyormuş gibi görün-
dükleri, aslında çok büyük bir olgu.

Gazetenizi açınız; merak ederek, mutluluk 
kelimesinin bu gazete içinde (reklamlar hari-
cinde) bulunup bulunmadığına bakınız. Emi-
nim ki, o kelimeyi ya çok zor bulacak ya da hiç 
bulamayacaksınız. Genelde okuyacaklarınız 
burada tek tek yazmak istemeyeceğim kadar 
olumsuz haberler olacaktır. Hâlbuki mutlu-
luk, hayatın amacı değil midir? 

Peki, mutluluk nasıl elde edilir?

Medeniyetin ve teknolojinin, mutluluğu elde 
etmede başarılı olmamız konusunda pek de 
yardım sağladığını söyleyemeyiz. Şüphesiz 
ki çevremizde  miktarı giderek artan cep te-
lefonları, bilgisayarlar, internet, otomobiller, 
uçaklar bulunmakta. Fakat sokakta, trende, 
metroda, spor ve alışveriş merkezlerinde 
yüzlere iyi bakınız. O yüzler asıktır, kaygılıdır. 
Çünkü hayat, organizmayı tüketen sürekli 
bir mücadeledir. Maddi iyileşme de, insanın 
mutluluğuna hizmet etmemiş, aksine ona sırt 
çevirmiştir. Acaba mutluluk, geriye bakmak-
tan kendini alıkoyarak, hiç durmadan iş dün-

yasında başarı basamaklarının tırmanılması ve büyük bir enerji 
harcayarak bir tepeye varmak mıdır? Hiç zannetmiyorum. Çünkü 
sonsuz merdiveni olan ve var olmayan bir tepeye nasıl ulaşılacak?

Beşeriyet çoğu zaman daha sade, daha hakiki, kendisinin ger-
çekten doğasına uygun bir hayatın hasretini duymaktadır. İşte 
bu noktada Batı, kendisine bir bilgelik dersi, hayatta işe yarar bir 
disiplin için neredeyse bütün öğretilerin yeri olan Doğu’ya baş-
vurmaktadır. Bu da tüm dünyada son zamanlarda en tanınmış, en 
çok uygulanan öğretilerden biri olan yogadır.

Ne olduğunu tam bilmeksizin hatta hiç uygulamaksızın, kulaktan 
dolma bilgilerle yogadan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Hatta 
yoganın kuş tüyünden bir yatak üzerinde yatıyormuş gibi çivili bir 
tahta üzerinde uyumak, bacakları baş üstünden aşırmak, başının 
üzerinde saatlerce durmak olduğu ya da acı duymadan, kan akıt-
madan dili delmek gibi konuların yogada olduğunu söyleyenler 
olacaktır. Özellikle Hindistan’da kendilerini bu çeşit gösteri hare-
ketlerine vermiş fakirler elbette ki vardır. Onlardan bazıları yoga 
uygulamaları sayesinde, beden ve zihin disiplininin verdiği gü-
cün bir kısmını elde etmişlerdir. Fakat bunlar geçim aracı olarak,  
insanların iyi niyetlerinden faydalanarak gösteri yapan kişilerdir. 

Gerçek yogiler, kendilerini bu şekilde göstermezler. Onlar, bin-
lerce yıldan beri, yavaş yavaş tekâmül ettirilmiş bir hayat ilminin 
emanetçileridirler.

Yoga ne fakirizm (Hint felsefesinde insan vücudu bütün kötülük-
lerin kaynağı sayıldığından, bedene eziyeti ruhun kurtuluşu ve 
mutluluğu için gerekli gören çilekeşlik), ne de sihirdir. Yoga dersi 
deneyimseldir. Uzman eğitmen eşliğinde yoga dersine katıldık-
tan sonra kararınızı kendiniz rahatlıkla verebilirsiniz. Eminim ki 
ders sonunda bedensel ve zihinsel huzuru, mutluluğu hissede-
ceksiniz. Bu öğreti fiziksel ve netleşmiş düşünsel egzersizlerle 
hem bedeni hem de zihni geliştirmekte, bunu uygulayanlara ha-
yat ilmini ve eşsiz güçlerini sunmaktadır.

3gozdergisi•com
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Hangi yaşta olursanız olun yoga size esenlik 
getirecektir. Eğer gençseniz, kendinize güzel 
bir hayat hazırlayacaksınız. Genç değilseniz,  
“Başlamak için artık çok geç, benden geçti” 
dememek gerekir. Eski devirlerde kırk ya-
şındaki bir insana yaşlı deniliyorken bugün 
insanoğlu kırk yaşında, yaşamının en zinde 
zamanındadır.

Yıllarca süren birçok deneyim ispat etmiştir 
ki, yoga, cinsiyet ve yaş ne olursa olsun, her-
kese sağlık, huzur, canlılık vermekte, yaşama 
mutluluğunu aşılamaktadır.

Yoga disiplini size beden ve ruh sağlığını ka-
zandırmak için sizden ne beklenmedik bir 
beceri, ne de sıra dışı bir yetenek ister. Ha-
yatınızın günlük stresleri arasında, yoganın 
öğrenilmesi ve uygulanması için uzun saatler 
ayırmanıza gerek yoktur. Sizden cesaretinizi 
kıracak sıkı kurallar istenmez.  Günde sadece 
15 ile 30 dakika arası bir zaman ayırarak, daha 
sonraları da size çok doğal gelecek bir düzeni 
benimsemiş olacaksınız. Yeter ki çalışmaları-
nız sürekli olsun. Önemli olan sadece yogaya 
başlamak değil bu yolda sebat etmektir.

Yoga sayesinde; bedensel rahatsızlıklardan 
kurtulmuş, irade ve karar gücünüzün geliş-
mesi ile nefis hâkimiyetine, zihinsel sağlığını-
za kavuşmuş, şüphelerden, kaygılardan, sabit 
fikirlerden, komplekslerden arınmış ve berrak 
bir düşünce tarzı kazanmış olarak karşınızda-
ki doğru yolu, güzel geleceği göreceksiniz.

Mesleğiniz ne olursa olsun, başarılı olacak ve 
nihayet mutluluğun ne demek olduğunu an-
layacaksınız…

Yüreğimizi  yeni farkındalıklara açabilmemiz 
dileğiyle…
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Yazı: Zekiye Olgaçay

pes etmek mi,

Dünyada en çok hayranlık duyduğum iki 
kişi, hayatımda beni en çok etkileyen kitap 
hakkında bir röportaj için bir araya geldiğin-
de, olağanüstü bir röportaj izleyeceğimden 
emindim.

Yaklaşık 20 yıl önce ilk defa okuduğumda 
adeta büyülendiğim ve hayatım boyunca 
yoluma ışık tutmuş olan Simyacı’nın 25. Yıl-
dönümü nedeni ile Oprah Winfrey’nın Paulo 
Coelho ile yaptığı röportajı mutlaka izleme-
nizi öneririm.

Benim bu yazıma ilham olan ise Simyacı’nın 
ilk defa bu röportajda öğrendiğim yayımlan-
ma ve başarı öyküsü.

Paulo Coleho’nun sadece iki haftada yazdı-
ğı ikinci kitabı Simyacı bir yayın evi tarafın-
dan basıldıktan sonra kitapçılara dağıtılıyor 
ve altı ayda sadece iki adet kitap satışı ger-
çekleşiyor, ikinci kitabı da ilk alan kişi altı ay 
sonra tekrar alıyor. Bunu dinlediğim zaman 
gerçek olamayacağını düşünecek kadar şa-
şırdım. Pek çok otoriteye göre gelmiş geçmiş 
en başarılı eserlerden biri olan, 300 haftanın 
üzerinde New York Times Bestseller listesinde 
kalan ve 65 milyon satılan bir kitap nasıl olur 
da ilk basımında satmaz? Evet, bu sorunun 
cevabı benim için hala gizemini koruyor, bir-
çok sebebi olabilir ama önemli olan yazarın 
kitabına olan inancını kaybetmemesi ve pes 
etmemesi. 

Bu başarısızlıktan sonra yayınevi kitap anlaşmasını iptal ederek 
hakları iade ediyor ve Paulo Coelho kitabında yazdığı    «Bir şeyi 
gerçekten istersen bütün evren bunu gerçekleştirmek için se-
ferber olur“  cümlesini düşünerek bunun kendisi için de gerçek 
olması gerektiğine inanıyor. Başka bir yayınevinin kapısını çalarak 
“Bu kitap basıldı ve başarısız oldu ama sizin bunu tekrar basma-
nızı istiyorum.” dediğinde ise mucizevi bir şekilde hemen “Evet” 
cevabını alıyor. Üç yıl sonra yayınevi sahibine neden evet dedin 
diye sorduğunda ise aldığı cevap “Bilmiyorum” oluyor.

Evet, biz pes etmediğimizde evren de etmiyor ve kapılar ve yol 
sonuna kadar açılıyor.  Paulo Coelho’nun hayatının o  inanç sına-
vında küstüğünü, inancını kaybettiğini ve hatta bir daha yazma-
dığını düşünün… Simyacı henüz ikinci kitabı ve sonrasında 31 
kitap daha yayımlayacak. Ne büyük bir kayıp olurdu; kendisinden 
çok dünya için… 150 milyonun üzerinde satmış kitaplarının sa-
tırlarında dokunduğu kalpler için. İşte biz pes ettiğimizde bizden 
çok aslında dünya kaybediyor çünkü buraya sunmaya paylaşma-
ya geldiğimiz potansiyelimiz sadece bize özgü. O kitapları ancak 
Paulo Coelho yazabilirdi, bizim de sadece bize özel eşsiz potansi-
yelimizi ancak bizim gerçekleştirebileceğimiz gibi.

Kendi gerçeğini yaşamak, Simyacının deyimi ile kaderini ger-
çekleştirmek için birçok zorluktan sınavdan geçmemiz gereki-
yor, çünkü aslında  kaderimiz  “bizi yolculuğun dönüştürdüğü 
kişi” haline gelebilmek. 

Başarı ile başarısızlık, kendini gerçekleştirme ile vazgeçme ara-
sındaki ince çizgi işte tam da burada gizli. Her ne oluyorsa olsun, 
başkaları sana hayır dese bile sen kalbinin sesine güvenerek, 
inanç yoluna devam edebiliyor musun? 

Hayaline ulaşmak için aşman ve yüzleşmen gereken birçok zor-

devam etmek mi?
inançla yoluna 
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ve hatta delice gözükecek kadar büyük olan 
hayalimiz en yüce potansiyelimiz… 

Gerçekten ne istediğini bilmek, aslında hep 
bildiğin gerçeği keşfetmek bile bazen yıllarca 
sürebilecek bir yolculuk. 

Peki, gerçekten nasıl bulacağım ve anlayaca-
ğım diye merak ediyorsan şunlara dikkat et; 

Eğer kalbinin heyecanla atmasını sağlıyorsa, 
yaparken içinin neşe ile dolduğunu hisse-
diyorsan, başka insanlara da mutluluk veri-
yorsa, hayatın bir anlamı olduğunu duyum-
suyorsan, kendini çalışıyor gibi değil de eğ-
leniyormuş gibi hissediyorsan işte yapman 
gereken şeyi bulmuşsun demektir. 

Peki ya bulduysan bunu gerçekleştirmek için 
elinden gelenin % 100’unu yapmaya hazır 
mısın? 

Çünkü yaşadığın her şey bir gün bunu ortaya 
koyabilmen için seni hazırlıyor.

Ve dünya ancak senin ortaya koyabileceğin 
eşsiz eserini bekliyor… 

Röportajın tamamını izlemek için tıklayınız.

luk, başarısızlık olacağını olağan kabul etmek öğretilmedi bizlere; 
dolayısı ile hemen pes edebiliyoruz ama unutmamak gerekiyor ki 
bu sürecin doğal, hatta ve hatta olması gereken bir parçası. 

Yaptığım koçluk çalışmalarında da insanlar en çok burada kat et-
tikleri yolu görmezden gelerek pes etme eğilimine giriyorlar ama 
bu süreci bir dönüşüm fırsatı olarak gören, sürecin yarattığı acıya 
dayanarak aşabilen ise mutlak zafere ilerliyor. 

Tanrılar Okulunda şöyle der:  “Her şey, bir insanın yaşamından bir 
toplumunkine, en basit olandan en komplekse dek gelişme yolun-
daki her organizma, “görünüşte” zıt bir kuvvetle karşılanır; güç ve 
kapasite bakımından projesinin boyutuna eşdeğer kuvvette bir ha-
sım.” 

Toplumun sana uygun gördüğü rolleri üzerine giyemiyorsan 
üzülme, bil ki seni bekleyen çok daha büyük bir kader var, kalbin 
onu bildiği için seni dürtüyor veya tam tabiri ile “canı sıkılıyor”. 

Yine Paulo Coelho ‘nun hikâyesine bakacak olursak o günün top-
lumsal beklentilerine uymadığı için gençliğinde ailesi onu üç 
kere akıl hastanesine yatırıyor. Bazen kendimiz olabilmek için bile 
bizi en çok seven insanlarla en yakınlarımızla bile, hatta belki de 
en çok onlarla mücadele vermemiz gerekebiliyor. 

Paulo Coelho, daha henüz hiçbir kitap yazmadığı o gençlik yılla-
rında günlüğüne bir gün şöyle yazıyor  “Büyük idealimi gerçek-
leştirmek her gün daha da zor hale geliyor, ünlü ve saygıdeğer 
olmak, yüzyılın kitabını yazan adam olmak, milenyumun düşün-
cesini ve insanlık tarihini”.  Oprah ona soruyor nereden biliyordun 
bir gün bunu başaracağını cevap olarak ise Coelho “Bilmiyordum” 
der. Cevap şu ki aslında ruhu biliyordu, içinde yapabileceklerinin 
potansiyelini taşıdığı için kalbi ona söylüyordu ve aynı şekilde 
hepimiz biliyoruz, o en çok yapmak istediğimiz ama en imkânsız 
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Yazı: Erdoğan Yenice

Milan Karmeli ile 
sevme cesareti

Geçenlerde Milan Karmeli’nin bir çalışmasına 
katıldım. İsrail asıllı olan Milan üniversitede Or-
ganizasyon ve Yönetim Liderliği üzerine yüksek 
lisansını yapmış, 15 yıl uluslararası danışman ola-
rak çalışmış ve eğitimler düzenlemiş... Daha son-
ra Puna’daki Osho Multiversity’de birçok eğitim 
almış ve aynı merkezde eğitimlerde grup liderliği 
yapmış... Eğitim ve terapilerini İsrail, Avrupa ve 
Hindistan’da paylaşmakta olan Milan, kişinin yaşa-
mında korunma ihtiyacı ve stratejilerini bir kenara 
atarak, dolu dolu yaşaması üzerine yoğunlaşmış... 
Neo-Reichian Pulsation Nefesi, danışmanlık, pri-
mal terapi, aile dizilimi, Gestalt, NLP ve somatik 
deneyimleme ve travma eğitimleri almış... Milan 
Karmeli bu günlerde psikosomatik terapist olarak 
çalışmakta ve travma tedavileri(SE) ile ilişki dina-
mikleri konusuna yoğunlaşmış durumda… 

Çalışmaya katılma sebebim, son iki yıl içinde ya-
şadığım ve hayal kırıklıkları ile biten ilişkilerimin 
bende yarattığı güven kaybı idi… Başlarken 
Milan’ın “Neden buradasınız?” sorusu üzerine 
bunu oradaki herkesle de açıkça paylaştım. De-
dim ki, “Hayal kırıklıklarım oldu ve bir öz güven 
kaybı yaşıyorum… Açıkçası acaba ben de bir so-
run mu var, nerede yanlış yaptım diye soruyorum.”

Milan yüzüme baktı ve gülümseyerek, “Kadın 
ve erkek arasındaki ilişkideki temel engellerden 

birisi ‘saygı’ meselesidir. Saygı duymuyoruz ve saygı olmayınca da 
‘rekabet’ oluyor. Derinlerde karşı cinse duyduğun neyse onunla bağ-
lantıya geçmediğin zaman bir öz güven kaybı yaşaman çok doğal… 
Ama sana bir müjdem var; bir şeye gerçekten samimiyetle baktığında 
içinde bir şeylerin canlandığını hissedersin ki, şimdi bu olduğu için bu-
radasın…” Milan’ın cümleleri kafamın içinde tringg diye bir kapı açtı… 
Gerçekten ilişkilerime saygı mı duymadım?

Milan, katılımcı herkesin orada olma nedenlerini öğrendikten son-
ra, şimdi küçük bir çalışma yapacağız dedi… “Gözlerinizi kapatın ve 
kadınsanız annenizi, erkekseniz babanızı gözlerinizin önüne geti-
rin… Annenizden ya da babanızdan ilişkilere dair ne gördünüz? Bir 
düşünün ve gözünüzün önüne çocukken yaşadıklarınızı hayal olarak 
getirin.” Düşündüm ve inanın aklımda kalan tek şeyin yıllar ve yıllar 
boyu devam edip gelen ‘para’ tartışmaları olduğundan başka bir şey 
gelmedi… Maddi durumu çok iyi olan bir aile değildik… Babam bir 
taraftan bir işletmede gece bekçiliği yaparken, diğer taraftan evde 
kurduğu tezgâh ile baba mesleği olan dokuma sanatını icra ederek 
dört çocuğuna ve eşine bakmaya çalışıyordu… Annem ise, evi nasıl 
çekip çevireceğini, çocuklarına ve eşine nasıl bakacağını düşünürken 
o telaş ve gerginlikle evde her gün ‘para’ tartışmaları oluyordu… Bu 
ilişkide saygı var mıydı? Bilmiyorum… Bugün hâlâ beraberler… Mut-
lular mı? Onu da bilmiyorum… 

Milan’ın tezine göre ki ben de katılıyorum, erkeğin doğası gereği daha 
zor bir yaşamı var. Çünkü erkek üzerinde her zaman daha büyük bek-
lentiler oluyor. Dolayısı ile erkek yaşamındaki anlam arayışını pek ko-
lay kolay bulamıyor. Kadın ise bu konuda doğuştan şanslı… Çünkü 
kadın doğurgan, hayat veren… Kadın hayat veren olduğu için yaşa-
mındaki ‘anlamı’ daha kolay bulabiliyor. Erkek doğurgan olmadığı için 
sürekli bir anlam arayışı içinde ve bu yüzden de genellikle ‘ilk aldatan’ 
hep erkek oluyor… Erkek sürekli bir anlam arayışı peşinde...

Milan bu aşamada gruptaki kadın ve erkeklere tek tek “Sizin bir erkek/
bir kadın olarak yaşamdaki rolünüz ve beklentileriniz nelerdir?” diye 
sordu. Erkeklerden gelen cevaplar: para kazanmak, çalışmak, baba 
olmak, ailemi korumak… Kadınlardan gelen cevaplar ise; sevgi, an-

bir hafta sonu
“Kalbimiz de esen  
her rüzgârı aşk sanıp  
o kadar çok aşk diyoruz ki...
Aşkın manası  
anlamsızca eriyor…  
Biz sussak, AŞK fısıldasa…”

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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İlişkinde uyumu sağlamak için ne yaptın? İlişki-
ler açısından baktığında son zamanlarda neler 
yaşadın? Sınırlarını nasıl koydun? İletişim kur-
mak için ne yaptın? Kendini izole ettin mi? Bel-
ki de bir şeye takıldın kaldın… Kendini adadın 
mı? Açık oldun mu? Ne gibi koruma stratejileri 
geliştirdin? Kibir, ego ne kadar ortaya çıktı? Bü-
tün bir hayatın boyunca kazandığın deneyim-
lerini ilişkini kurtarmak için ne kadar kullandın? 
Kullanmadıysan neden kullanmadın?

Sonra cevaplarını bir düşün… Birbirine ben-
zeyen cevaplar var mı? Varsa onların aslında 
sana neyi işaret ettiğini bir düşün… Aslında 
bu mesajlar sana neyi ifade ediyor? Üzerinde 
biraz düşün… Ama asla kendini yargılama… 
Sadece farkına var… Muhtemelen aslında ce-
vapların ‘tek bir şeyi’ gösterecek… Hep aynı 
mesaj… Aslında çoğu zaman ne olduğunu 
biliriz… Ama oraya bakmamayı tercih ederiz. 
Genellikle kendi doğamızın gerektirdiği şekilde 
davranmaktan vazgeçip sorumluluğu partne-
rimize yüklemek kolayımıza gelir. Bunun için 
kendinizi suçlamayın! Erkek ve kadın olmaktan 
önce insanız ve insan olarak bazı arayışlarımız 
var… Örneğin, güven gibi… samimiyet gibi… 
Her zaman bizim için doğru olduğunu düşün-
düğümüz kişi ile ilişki kurarız… Olaylar ve geliş-
meler sonucunda bir karara varız… Evet, doğru 
kişi… Ya da hayır, yanlış kişi… Şimdiye kadar 
yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: Yanlış 
kişi yok! Sadece yanlış zamanlamalar var… Yan-
lış dediğiniz kişi ile farklı bir zaman ve farklı bir 
ortamda karşılaştığınızda sonucun ne olacağını 
biliyor musunuz?

 (Devam edecek…)

  

Copyright: Milan Karmeli & Erdoğan Yenice Bu 
makale üç bölüm halinde yayınlanacaktır. Mi-
lan Karmeli çalışmasının özetlenmesine ve yayın-
lanmasına izin vermiştir. Uygulamada kullanılan 
teknikler Milan Karmeli’ye, yorumlar Erdoğan 
Yenice’ye aittir. Kaynak gösterilerek alıntı ve payla-
şım yapılabilir.

layış, ilgi çekmek, fark edilmek, aşk ve sevgiyi paylaşabilmek, şefkat, 
kadın olmanın ne anlama geldiği, güç ve zarafetin bir arada olması… 
Genellikle cevaplar bu çerçevede toplandı. Ne kadar tek bir hedefe 
odaklanmış cevaplar değil mi? Erkeklerin odaklandığı şeylerle kadın-
ların odaklandığı şeyler aslında birbirini tamamlayan ve ‘hayatın bü-
tünü içindeki gerçekler’ ama her iki tarafta hayata başka bir yerinden 
bakıyor… Bunun bir nedeni olmalı… Çünkü DOĞALARI BÖYLE… Yani 
aslında doğalarına uygun bakıyorlar.

Milan, grubu kadınlar ve erkekler olarak ayırdı ve gruplara arka arkaya 
bazı sorular sordu. Kadınlara sorduğu sorular: “ Dişi olmak senin için 
ne anlam ifade ediyor?” Gelen cevaplar: yumuşaklık, hissetmek, vah-
şi, vermek, paylaşmak, duyarlılık, kırılganlık, su gibi olmak… “Ağladı-
ğında ne hissediyorsun?” Cevaplar: rahatlama, duygularım değişiyor, 
özgürleşme, boşalma, anlaşılma, gerçeğin ifadesi, yüklerden kurtul-
ma… “Bir kadın olarak erkekte neyi test ediyorsun? Cevaplar: “Açıklık. 
Bir olabilme. Önemsiyor mu? Ne kadar oyuncu, ne kadar gerçek? Ben-
den etkileniyor mu? “Bir kadın olarak gelişimin için erkek sana nasıl 
yardım edebilir?” Cevaplar: Yargılamasın, kendime koyduğum sınırları 
kaldırmama yardım etsin, cesaret versin, değer versin, destek olsun, 
beni dinlesin, eleştirmesin… 

Milan’ın erkeklere sorduğu sorular: “Güçlü bir kadın karşısında ne his-
sediyorsun?” Cevaplar: Alanım daralıyor, gereksiz hissediyorum, kadın 
çok dominant olmamalı, eziklik hissediyorum… “Kadınlar acılarını 
söylediğinde ne hissediyorsun?” Cevaplar: Acıtıyor, empati yapma-
ya çalışıyorum, yardım etme hissi oluşuyor, bir şeyler yapma gereği 
hissediyorum, suçluluk duyuyorum… “Bir ilişkide erkek olarak senin 
rolün ne?” Cevaplar: Tatmin etmek, güçlü olmak, daha anlayışlı olmak, 
eğlenceli olmak, partnerimin orgazm olmasını sağlamak, sevecen ol-
mak… “Erkek olarak cinsellikte partnerinden neler bekliyorsun?” Ce-
vaplar: Katılımcı olsun, saygılı olsun, beni onaylasın, rol yapmasın, he-
yecan duysun… “Bir ilişkide erkek olarak seni en çok ne korkutuyor?” 
Cevaplar: Değerlerimi kaybetmek, güven kırılması yaşamak, saygı ve 
şefkatin bittiğini görmek, adalet duygusunun bittiğini hissetmek…

 

Verilen cevaplara baktığımızda benim dikkatimi bir şey çekti… Ka-
dın doğası gereği birçok cevapta aslında daha çok korunup kollan-
mayı, desteklenmeyi, anlaşılmayı bekliyor… Erkek ise, sanki kendi 
doğasından yani her zaman güçlü olmaktan yorulmuş gibi… Erkek, 
partnerinden daha çok onaylama ve kendi doğasına saygı ve destek 
bekliyor… Aslında her iki tarafta birbirinden ‘destek ve onay’ bekli-
yor desek sanırım yanlış olmaz…

Kadın ve erkek olarak hayat bize yaşamımızla ilgili her gün bir dolu 
ipuçları veriyor… Ama kendimizle o kadar uzak duruyoruz ki, bu 
ipuçlarını algılayamıyoruz. Gözlerini kapat ve son ilişkini bir düşün… 

 SAYI: 6 • GELECEK
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“ Acele karar vermeyin. O zaman sizin 
de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın 

küçük bir parçasına bakıp, tamamı 
hakkında karar vermekten kaçının. Karar 
aklın durması halidir; karar verdiniz mi, 

akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi 
durdurur. Buna rağmen akıl insanı 

daima karara zorlar; çünkü gelişme 
halinde olmak tehlikelidir ve insanı 

huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona 
ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir 

kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe 
ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin 

hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. “

Lao Tzu

Garanti gördüğümüz gelecek planlarımızın ar-
dına yaşadığımız hayal kırıklıklarını; hayatın, 
kendi hakkında söylenen iftiraları düzeltme ça-
bası olarak görüyorum.

Mutluluğu noktalarda, sürekli gerçekleşen ku-
sursuz planlarda, sınırlarını korumak isteyen 
mutlu anlarda görmeye çalışan sol beyin ile 
“Hayır canım, gel buraya! Noktaları çizgi yapa-
cağız, mutluluğu duraklardan alıp yolculuklara 
yayacağız.” demekten asla bıkmayacak olan sağ 
beyinin bütünlük içindeki devinimi, hayatın ta-
nımlarıdır biridir bence...

Hayata bağlı kalmak, mutluluk sınırlarımızı ko-
rumak ve gelecek planlarımızı gerçekleştirmek 
için sürekli bir şeyler arıyor, bulduklarımızı mu-
hafaza etmeye çalışıyoruz. Doğru iş, doğru eş, 
doğru insanlar... Herhangi bir şeyin gelecekteki 

doğruluğuna kanaat getirebileceğimiz kudretine sahip oldu-
ğumuza kendimize inandırıp, oluşturduğumuz bu zahiri kud-
retin peşinden koşuyoruz. Ah yavrum!

Bir şeylerin doğruluğuna en başından kanaat getirmek bana 
kadere meydan okumak gibi geliyor. Bu sebeptendir ki doğru 
insanı bulmak adına yazılmış tüm bilge sözler kafamı karıştırdı 
son zamanda. Doğru olanla anlatılmak istenen; garanti olan, 
sorun çıkarmayacak olan olamaz diyerekten hop oturdum hop 
kalktım. “İnsan değil miyim! Düşünürsem elbet bir yere ulaşırım.” 
dedim ve düşündüm bolca, düşündüğümü demlenmeye bı-
raktım ve derken nihayet şu sonuca vardım. Bir insanın, benzer 
bir olay karşısında verdiği tepkiler eğer aynı çizgi üzerinde ise 
varlığının bir tarzı, bir çizgisi olan o insana “doğru insan” diye-
bileceğime karar verdim kendi lügatımda. Sonra düşünmeye 
devam ettim. Bu bahsettiğim çizginin de öyle kolay kolay düz 
götürtülebilecek bir şey olmadığını, gayretle sürdürülebilir ola-
cağını keşfettim. Korkularımızın, “El âlem ne der!”lerimizin, kay-
gılarımızın, iyi insan olma çabalarımızın havuzunda... (Bu arada 
kısa bilgi: el âlem sonunda hepsine aynı şeyi söylüyor; «Ruhuna 
el Fatiha...”)

E peki ne yapacağız? Bir yandan çekinceler ve korkular, diğer 
yanda garanti belgesi arayan arzular... 

Hey! Bunun dengesini keşfedebilmek; hayatın güzelliklerini de-
neyimlerken, güzel yarınlara da vesile olabilmek için buradayız.

Üzüntü, doğru değerlendirildiği takdirde bizi geliştiriyor. Uz-
manlar bu sebepten dolayı, üzülmekten korkmamamız ge-
rektiğini söylüyorlar. Her olumsuz duygu, olumlu olanlara yer 
açmak için bir çağrı adeta. “Duy beni, temizle beni!” dercesine. 
Biliyorum, kolay değil... Bu cümleleri zamanında hayati aktivite-
lerini gerçekleştiremeyecek derecede hayata küsmüş, antidep-
resan ve deva deryalarında yüzmüş ama ayağa kalkma gayre-
tinden de vazgeçmemiş biri olarak yazıyorum. Zamanla...

Aktarmak istediklerim açısından bence bu kadarı yeter.

Unutmayın; inanmak, hayallerinize kimsenin müdahale ede-
meyeceğini bilmekle başlar...

Garanti Belgesi
Yazı: Altan Akay

Devindiğim bilincin asansörünü kullanarak, farklı 
katlarda tecrübe ettiklerimi yazıyorum...

3gozdergisi•com
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Birçok eski kültürde kullanılmış olan ve negatif enerjileri geri 
yansıtarak  koruyan, bu sayede kendi özünüzdeki güce ulaştı-

ran takılar yeniden keşfedildi.

Unutulmaya terk edilmiş, kendine has aynalı takılar SmoS 
ile yeniden canlanıyor. Aynalı mücevherler, aynaların 
mistizmi ve sembolize ettiği “önem»den ortaya çıkmıştır. 

Aynalar negatif enerjilerden korunmanın en kolay yolu 
ve berraklık, netlik,  gerçeğin yansıması, koruma ve 

kendini tanımanın simgesi olarak hemen, hemen 
her kültürde karşımıza çıkar.

Aynaların Mucizesi İle  
Mükemmel Takılar Bütünleşiyor… 

SmoS pek çok başarı hikâyesiyle benzer şekilde de-
neyimler sonucunda doğdu. SmoS’un tasarımcısı Se-

def Onar, yeni evine taşındıktan sonra sayısız so-
run yaşadı. Bu sorunların sonu gelmeyince bir 

arkadaşı evinin etrafındaki negatif enerjiyi uzak-
laştırmak için ayna asmasını önerdi. Bu tavsiyeye uyan S. 
Onar’ın sıkıntıları kısa sürede yok oldu. Bunun üzerine 
aynaları araştırmaya başladı ve hayatının her anında takı 
olarak taşımaya karar verdi. Böylece aynalı takılar SmoS’la 
yeniden doğdu. Şimdi her gün yenileri üretiliyor, yabancı 

enerjilerden arındırılıyor ve topraklanarak beğenilerinize 
sunuluyor.

Kendinizi Koruyarak

Telefon: (+90) 216 348 71 80 | GSM: (+90) 532 256 11 90
info@smos.com.tr | www.smos.com.tr | facebook/SMOSTurkiye

Işığınızı Yansıtın

http://smos.com.tr/
http://smos.com.tr/
https://www.facebook.com/SMOSTurkiye


Yazı: Ferda Ünsal
      Işıl Güner Alfar

barış!
sev, kabullen, 

manda endişe duygularının yükselmesine neden olur. 2015 ise, Ağaç 
enerjisi sayesinde zenginlik, büyüme ve gelişme enerjileriyle geliyor. 
Ancak, Toprak ve Ağaç enerjilerinin birbiriyle çatışan bir döngüde ol-
duğunu görüyoruz. Bu etkileşimin kişiler, toplumlar ve ülkeler arasında 
huzursuzluklara, ayaklanmalara ve çatışmalara neden olabileceğini söy-
leyebiliriz. Sorunları çözebilmek ve barış için, sevgi halkamızı büyütmek 
için yola çıkıyoruz. Bu yolculuğun keyifli olması bizim, daha akılcı, sağ-
duyulu, özverili ve anlayışlı olmamızla mümkün olacaktır.

Yılın özelliği, kimliğinde var olan elementlerin kalitesine ve yoğunlu-
ğuna bağlı diyebiliriz. 2015’in Ağaç elementi,  yin/pasif enerjiler taşıyor. 
Bu özellik, gelişen şartlara çok direnmeyen, daha kırılgan, sevgi ve ilgi-
ye daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemin olacağını gösteriyor. Ortama 
uyum sağlama gayreti içinde verilen mücadele ve orta yolu bulma giri-
şimleri artabilir. 

Keçi burcunun doğuştan aldığı toprak enerjisini baskılayan ağaç, insan 
vücudunun hücre dengesini bozarak, midede, pankreasta ve kaslarda 
sağlık sorunları yaratabilir. Su elementinin yeterli miktarda olmaması, 
böbrekler ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunları ön plana çıkarıyor. Yılın 
ağaç enerjisini yeterince besleyemeyen su, kemiklerle ilgili sorunların 
artabileceğine işaret ediyor. 

Rekabet duygusunun yükseldiği bu dönemde, hem kişisel, hem de 
toplumsal anlamda, kıyasıya bir yarışın içinde, sabırla bekleyişin ya-
rattığı hoşgörüsüzlük devam edebilir. Bu anlamda, ilişkilerimize sahip 
çıkmak, destek ve dayanışma içinde olmak önem kazanıyor. Huzur ve 
güven ortamı yaratabilmek için, karşı tarafı yargılamadan olduğu gibi 
kabul edebilmeyi, insana ve doğaya daha sevecen olmayı ve en önem-
lisi kendimizle barışık olabilmeyi öğrenmemiz gereken bir dönemdeyiz.

Yaşadığımız zorlukların artık bize ağırlık vermemesi, sözlerin incitme-
mesi ve davranışların kırmaması için geniş gönül, derin sevgi ve hoşgö-
rü sahibi olabilmeyi denemeliyiz. Yaşamın bize sunduğu her deneyimi 
kabullenmek ve kendimizi geliştirebilmek için altın fırsatlar, yumuşak 
huylu ama azimli Keçi yılının kişiliğinde saklı.

Sağlıklı, bereketli, sevgi dolu bir yıl olsun hepimize…

2015 Ağaç Keçisi Yılı:  
19 Şubat 2015-7 Şubat 2016

Çin Takvimi’ne göre, 18 Şubat 2015’e kadar süren 
At Yılı’nda, yaptığımız seçimlerin yaşamımız üze-
rindeki  olumlu ve olumsuz etkilerini gözlemlediği-
miz, ilişkilerimizin zorlaştığı, fikir ayrılıkları, şiddet ve  
öfkenin yükseldiği yorucu bir dönem geçirdik. 19 
Şubat 2015’te başlayan Keçi Yılı, daha barışçıl, daha 
sevecen, sevgi bağlarımızın güçlendiği bir süreci 
işaret ediyor. Yılın kimliğine baktığımızda, 5 elemen-
tin (Ateş, Toprak, Metal, Su, Ağaç) her birinin olması 
daha dengeli bir süreç geçireceğimizin işareti. Bu 
olumlu enerjilerin yılın ikinci yarısında daha etkili 
olacağını söyleyebiliriz.  

2015 “Gizli Hazinelerin Yılı” olarak, son yirmi senede 
gelen en güzel yıllardan biri. Bu güzel enerjiler, bek-
lenmedik sürprizli gelişmeleri ve bereketli atılımları 
gerçekleştirmek için, potansiyel kaynakları berabe-
rinde getiriyor.

Keçi burcu, Çin Zodyak’ının 8.sırasında yer alır. An-
layışlı, şefkatli, samimi, sevecen, romantik, hayalpe-
rest, dost canlısı, zeki, tutkulu, uyumlu ve fedakârdır.  
Zorluklarla karşılaşınca, destek alacak, güvenecek 
bir yer arar. Keçi için, her şey basit ve kısa yoldan çö-
zülebilir. Hisleri ve yaratıcı zekâsı güçlüdür. Huzurlu, 
korunaklı, sevgi dolu ortamlar arar. Ağaç Keçisi, hırs-
lı ve başarı odaklıdır. Onun olduğu yerde,  her şey 
büyür, gelişir. Yaratıcı işler sayesinde tanınmak, fark 
edilmek ister. Başkalarının değerine, düşüncelerine 
önem verir, hassas, ahlaki değerleri yüksek ve cö-
merttir. Ona ilham veren insanlara güvenir. 

Keçi burcu, doğuştan toprak elementi özelliği taşır. 
Toprak, dengeleyen bir element olsa da aynı za-
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(…) 

Siddhartha geçirdiği değişiklik üzerinde uzun uzun düşündü, içinde 
sevincinden şakıyıp duran kuşun sesine kulak kabarttı. Oysa bu kuş 

ölmüş değil miydi? Öldüğünü hissetmemiş miydi daha önce? Hayır, bir 
başka şeydi ölen, ölmeyi hanidir özleyip durmuş bir şeydi. Bir zamanlar o 

yakıp kavurucu çilecilik yıllarında öldürmek istediği şey değil miydi bu? 
Kendi Ben’i değil miydi, küçük, ürkek ve mağdur Ben’i, bunca yıl savaşıp 

durduğu, onu dönüp dolaşıp yenilgiye uğratan, her öldürülüşünden 
sonra dirilip kalkan, sevinci yasaklayan, korkulara kapılan Ben’i? Hele 
şükür bugün ölümü boylayan, buradaki orman içinde, bu şirin ırmak 
kıyısında can veren bu değil miydi? Ben’in bu ölümü değil miydi onu 

adeta bir çocuğa, içi böyle güvenle, böyle neşeyle dolup taşan, böylesine 
korkusuz bir çocuğa dönüştüren? 

Neden bir Brahman olarak, neden bir çileci olarak Ben’le savaşından 
sonuç alamadığını şimdi seziyordu Siddhartha. Pek çok bilgi, pek çok 

kutsal dize, pek çok sungu kuralı, pek çok oruç, pek çok eylem ve 
çaba başarıya ulaşmasını önlemişti. Kibirden hiçbir şey görememişti 
gözü, her zaman herkesten akıllı, herkesten gayretli biri, her zaman 

herkesten bir adım ileride, her zaman bilen, her zaman ruhani biri, her 
zaman bir rahip ya da bir bilge olmuştu. Ben’i işte bu rahipliğin, bu 

kibrin, bu ruhaniliğin içine girip sinmiş, burada bir güzel yuvalanmış, 
burada palazlanıp büyümüş, oysa kendisi oruç tutarak çile çekerek bu 

Ben’i öldürdüğünü sanmıştı. Şimdi bunu görüyor, hiçbir öğretmenin 
kendisini esenliğe kavuşturamayacağını söyleyen gizli sesin haklı 

olduğunu görüyordu. İçindeki rahibin, içinde Samana’nın ölmesi için 
dünyaya açılması gerekmişti, zevk ve güç, kadın ve para peşinde koşarak 
kendini yitirmesi, bir tacir, bir kumarbaz, bir ayyaş ve açgözlü biri olması 

gerekmişti. Derken bu zevkperest Siddhartha’nın da ölebilmesi için 
daha sonra bu berbat yılları göğüslemesi, bu iğrençliğe, kof ve yitik bir 
yaşamın bu boşluk ve anlamsızlığına sonuna kadar, acı bir umarsızlığa 
gelip dayanıncaya kadar katlanması gerekmişti. Ve zevkperest, açgözlü 

Siddhartha ölmüş, yeni bir Siddhartha uykudan uyanıp gözlerini açmıştı. 
Bu Siddhartha da günün birinde yaşlanacak, o da günün birinde ölüp 

gidecekti, ölümlüydü Siddhartha, tüm nesneler ölümlüydü. Ama bugün 
gençti henüz, bir çocuktu bu yeni Siddhartha ve yüreği sevinçle dolup 

taşıyordu. 

İşte bunları düşündü Siddhartha, midesinden gelen seslere gülümseyerek 
kulak verdi, içinde bir şükran duygusuyla bir arının vızıldamasını dinledi. 

Gözlerinin içi gülerek, önünde akıp duran ırmağa baktı; şimdiye dek 
hiçbir su, bunun kadar hoşuna gitmemişti, akıp giden bir suyun sesini 

ve sudaki yansıyı hiç bu kadar güçlü ve böylesine güzel bir şekilde 
algılamamıştı. Sanki ırmağın ona söyleyeceği önemli bir şey vardı, onun 

henüz bilmediği bir şey, onun ileride karşılaşacağı bir şey. Siddhartha 
boğulmak istemişti bu suda, ama bugün suda boğulan yorgun düşmüş 
ve umarsız eski Siddhartha olmuştu. Yeni Siddhartha bu akarsuya karşı 
derin bir sevgi duyuyordu içinde. Karar verdi, bu sudan bir daha kolay 

kolay ayrılmayacaktı. 

(…)

Siddhartha | Herman Hesse



Röportaj: Güler Pınarbaşı

sessizlikteki farkındalık
primal:

Yıl 2004’ün Eylül’ü… Bolu’nun temiz havasında 7 
günlük bir içe yolculuk programına katılıyorum. 
Amacım bir hafta tatil yapmak. Bu arada da öğ-
renmek, fark etmek, değişmek, dönüşmek… 

Dünyanın en iyi farkındalık öğretmenlerinden 
Premarta ve Svarup geliyormuş... Osho komün-
de yıllarca yaşamışlar ve şimdi dünya çapında 
bilgi taşıyorlarmış. Bu eğitim çok önemliymiş, sü-
reç de oldukça zorlanıyormuşsun. Duyduğuma 
göre 19 yıldır da sevgililermiş. Son yıl evlenmiş-
ler. Bu bilgi ilgimi çekti önce; bu sürekli sevgililik 
konusunu nasıl beceriyorlardı acaba? 

Eğitim günü geldi. Kalabalık bir grup yola çıktık. 
Ve dersler başladı. 

Premarta katılımcıları tek tek tanımak istiyor. Sıra 
bana geliyor. Bu eğitime neden katıldığımı soru-
yor bana; “Doğum günüm yaklaşıyor, kendime 
tatil hediye ettim” dediğimde nasıl dalga geçiyor 
anlatamam. Herkes gülüyor. Ben önce bozulu-
yorum, sonra gülüyorum. Tüm arkadaşlar o yedi 
gün boyunca bana güldü. Svarup ve Premartha 
önce yolculuk arkadaşlarım sonra öğretmen-
lerim oldular. Çok şey fark ettim ama şimdi dü-
şündüğümde gerçekten benim için çok güzel bir 
tatilmiş...  Sabah 06:00’da kalkıp, akşam 23:00’e 
kadar süren yoğun bilgi ve farkındalık dolu, özel 
bir tatil. 

Tabii, tatile ne niyetle çıktığınız da önemli: Yedi 
gün konuşmadan, sadece içinize yönelip, içeride 
neler olup bittiğini anlamak için yola çıkmak is-

teyenlerin katılmak isteyeceği bir tür böylesi. Böylesinin tadını alınca 
da diğer tatil anlayışını bırakıyorsunuz kendiliğinden.   

Premartha ve Svarup’un o yıl ilk gelişleriydi. Kişisel ve ruhsal gelişim 
merkezi olan OWO organize etmişti. Şimdi OWOKUN tarafından yeni-
den organize ediliyor. Ara ara geliyorlar. 

Ben orada yaşadıklarımla çocukluğumda anlam veremediğim bir çok 
sıkıntımı algıladım ve çözdüm. İfade edemediğim tüm duygularımı 
ifade ettim ve farkındalık yolunda yürürken taşımak zorunda oldu-
ğum gereksiz duygusal yüklerimden kurtuldum. Ayrıca aile olmanın 
önemini de kendi çocukluğumdaki tıkanıklıklarımı çözerek anlamış-
tım… 

Bilgilerine bu denli hâkim eğitmenlerle tanışmak ve ikili ilişkilerde ‘ger-
çek sevgililik nasıl olur?’ sorusuna canlı bir örnek görmek en önemli 
olandı benim için.
Şimdi bireysel danışmanlıklarımda da kullandığım bu farkındalığın 
önemli taşıyıcısı sevgili öğretmenlerimi sizinle de tanıştırmak, o gün-
leri yeniden yaşamak ve birikimlerini paylaşmak istiyorum. Bu özel rö-
portajımı o zaman yapmıştım ama bir türlü paylaşamamıştım. Zamanı 
şimdiymiş demek ki!

3.Göz: Yolculuğuna ne zaman çıktınız;  
yola çıkma sebebiniz neydi?
Svarup: 20’li yaşlarındayken sitar çalan bir yoga hocam vardı. Dersten 
sonra öğrencilerine Hint müziği çalardı. Müzikten sonra da öğrenci-
lerinin içinde bulunabilmesi için bir sessizlik alanı yaratırdı. Kendimi 
tamamen doğu müziğinin hissine bıraktığım zaman içimde o sessizlik 
yaratılmış oluyordu. O sessizlikte farkındalığımı keşfettim. Daha ses-
siz, daha uyanık olmak içe yolculuğuma yönelik meditasyon arayışımı 
başlattı.  Bu arayış beni Hindistan’a götürdü. Hindistan içinde de çok 
seyahatim oldu. Birçok güzel deneyimim oldu. Ama Osho ile tanışana 
kadar erime, kaybolma ve farkındalığın yoğunlaşması birleşimini bu-

ve ilk çığlık
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3.Göz: Çocuklar doğal başladıkları ya-
şamda neden ve nasıl bozuluyorlar? 
Biz de o çocukluk dönemini geçirmişiz. 
Kaybolmuş bu çocuklar kendilerini nasıl 
yeniden kazanabilir? Kişi olarak neyi 
fark etmeliyiz? 
Premartha: Evet doğru, çocuklar çok doğal 
varlıklar olarak dünyaya geliyorlar. Yetiştirilirken 
amaçlanan onların sağlıklı birey olmalarıdır. Bu-
nun için hayatta yapılacaklar, yaparken iyi-kötü 
diye ayrıştırılmaya başlanıyor. Kötü olarak kabul 
edilen şeyleri saklamaya, iyi olarak kabul edilen 
şeyleri sürekli yapmaya başlıyorlar. Çocuk, bir 
süre sonra kendini yapmacık hissetmeye başlı-
yor ve bunun üzerine ruhunu aldattığını anlıyor. 
Dürüst olmadığını düşünebiliyor. Bu da çocuklu-
ğumuzda gelişen ve yıllar geçtikçe artan, alttan 
alta bir mutsuzluk yaratıyor. İçinde olduğumuz 
hayatta ne kadar başarılı olsak da bilinçdışımız-
da kendimizi mutsuz hissedebiliyoruz. 

Svarup:  Primal Terapi’nin içeriği temelde, kay-
nakla yeniden bağlantıya geçmeyi sağlamaktır. 
Uygulama çocukluk zamanlarına geri dönmeye 
dayanır. Bu ruhsal ve zihinsel ayrılmanın olduğu 
zaman kişiye tekrar yaşatılır. Bunun olduğu anda 
ifade edemediği o duyguları yeniden hatırlatıp,  
hislerini yeniden hissettirip, istediği gibi ifade 

lamamıştım. Osho ile bu birdenbire geri geldi. Bu deneyimde erime-
nin kadınca kalitesi ve ustanın etrafındaki enerji alanında erimek de, 
günlük hayattaki farkındalığımı yoğunlaştırıyordu… 

29 yaşındayken bir gün içe yönelişimi (meditasyon) daha derin araş-
tırmam gerektiğini düşündüm. O zamana kadar içsel yolculuğuma 
dair arayışımı daha zihinsel, konuyla ilgili kitapları okuyarak sürdürü-
yordum. Bunu daha yoğun deneyimlemem önce yogayla, daha çok 
Hint ve Tibet’in eski geleneklerini öğrenmekle başladı. Bundan birkaç 
sene sonra, her ne kadar bu yöntemlere çok saygı duysam da, modern 
zamanla uyum sağlamadığını düşünerek -çift gerçeklik gibi geliyordu 
bana- daha modern yollara geçtim. Londra’ya gidip R. D. Laing’in ça-
lışmalarıyla ilgilendim. 

1970’lerde çok ünlüydü. Birçok kitabı olan bir psikiyatristti. İlaç verme-
den, sorunu anlayarak, çözmeye odaklanıyordu. O zamanki sunduğu 
tez şuydu: Normal bilincin içinde olmayan noktalar esasında dışlan-
mamalı. Anormal sayılan bilinçte ruhani gerçeklere ulaştırabilir. Bu 
konuda gerçeklerin araştırıldığı bir topluluk oluşturmuştu. 15-20 ki-
şinin oluşturduğu bu toplulukta yapılan çalışmalarda kullanılan yön-
tem şuydu: İnsanların enerjilerini yükselterek onları bir bilinç haline 
sokuyor, katılımcılar tam delirdiklerini düşünürken o bulundukları ana 
davet ederek, farkındalıklarını geliştiriyordu.

Ben de onun asistanıydım. Bu uygulamadaki deneyimlerim sonunda 
farkına vardığım; farkındalığa yönelik geliştirilmiş aşk oldu. Burada 
amaç, bu yoğun farkındalığı günlük yaşama taşıyabilmekti. Ben de 
bunun nasıl yapılacağının arayışındaydım. 

3.Göz: Primal Eğitiminin içeriği nasıl oluştu ve ne kadar 
zaman içinde gelişti?
Svarup: Primal uygulaması ilk kez psikoterapist Arthur Janov (*) tara-
fından bulunmuştur. Psikolojik sorunların çözümünün, onları oluştu-
ran olayları yeniden yaşamaktan geçtiğini açıklayan Arthur Janov, ‘ilk 
çığlık terapisi’ ya da daha bilimsel etki sunan ‘Primer Terapi’ adını ver-
diği yöntemle başarılı pek çok çalışmalar yapmıştır. Janov, pek çok so-
runun ifade edilerek çözülebileceğini keşfetti. O bir çocuğun acısına, 
o acının oluştuğu ana gidip, dokunarak, duygusal engellerin ortadan 
kalkacağını düşünüyordu. Doğulu bir üstat olan Osho, özel kapasitesi 
olan bir insandı; Batı terapileriyle Doğunun meditasyonunu bir araya 
getirebilme yeteneği muhteşemdi. Dolayısıyla Osho’da Primal denilen 
bu uygulamayı aşram içine getirdi. Primal terapisi orijinal Primer Te-
rapi’ uygulamasının elementlerini de barındırmaktadır, fakat 20 sene-
den fazla kendi özel deneyimlerimiz ve aydınlanmış üstat Osho’nun 
ilhamıyla daha da zenginleştirilmiştir. 

‘‘Çocuklar çok doğal varlık 
olarak dünyaya geliyorlar. 
Yetiştirilirken er ya da geç 

onların sağlıklı birey olmaları, bu 
iyi-kötü diye ayrışmaya başlıyor. 
Saklamaya başlıyorlar, iyi olarak 
kabul edilen şeyleri yaratmaya 

başlıyorlar. Bir süre sonra kendini 
yapmacık hissetmeye başlıyor 

çocuk ve bunun üzerine ruhunu 
aldattığını anlıyor ve ‘ben dürüst 

değilim’ diye düşünebiliyor. ’’
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ettirerek, çocuğun o birlik hissini yeniden yaka-
laması sağlanır. 

3.Göz: Bir aileye çocuğunun doğallığını 
bozmaması için neler önerirsiniz; aileler 
neyi fark etmeli? 
Premartha: Aileler öncelikle şunu idrak etme-
lidir ki; çocukları onlara ait olan bir şey değil. 
Çocuk varoluşa ait bir varlıktır. Daha en baştan 

beri özgür bir varlıktır. Bir çocuğa hayat vermek, onu doğurmak bir 
görev değil bir özgürlük olmalıdır. Doğan çocuğu eve gelen misafir 
gibi kabul edip, ağırlamalılar. Misafiri korumak ve desteklemek zo-
runda değiller. Doğan çocuğu da kendi istedikleri gibi şekillendir-
memeliler! Kendi istedikleri gibi çocuk yetiştirmek için bakmamalılar 
olaya. 

Svarup: Çocuk sahibi olan anne- babanın geçmişten gelen bilgileri 
var, tabii ki bunu çocuğa sunabilirler ama neyi- nasıl yapacağının se-
çimini çocuğa bırakmalılar. Bu da aile için farkındalık, hassasiyet ve 
kendilerini adamaları demektir. Ve ebeveynlerin anlaması gereken 
şudur ki, çocuk onlardan ne kadar çok şey öğreniyorsa, onların da 
çocuktan öğreneceği o kadar çok şey vardır. 
  
3.Göz: Bağımlılıklar, sevgi, aşk, ilişkiler dünyasında sizin 
ilişkiniz gözümü kamaştırdı. Bu ilişkiyi nasıl geliştirdiği-
nizi anlatır mısınız? 
Premartha:  Kendi farkındalığımızı güzel bir ilişki yaratmaya adıyo-
ruz. Bunu sürekli kılıyoruz. Bu kendiliğinden olan bir şey değil, bu bir 
seçim. Birbirimize karşılıklı saygı duymayı gerektiriyor. Birbirimizin 
bireyselliğini tanımamızı ve kendimizi özgür hissetmemizi gerektiri-
yor. Bu birbirimizi bir diğerinin istediği şeye dönüştürmeye çalışma-
ması demek. Böylece ilişkiler bir dans haline geliyor. 

Svarup: Bu; “Diğeri benim her zaman cebimde” demeyip, “karşım-
dakinin ne istediğini biliyorum” demekten, karşısındaki insanın bi-
reyselliğini, özgürlüğünü, gizemini saygıyla kabul etmekten geliyor. 

3.Göz: Ölüm, doğum ve seks döngüsünü  
siz nasıl tanımlıyorsunuz?
Svarup: Hayatı bir gelişim süreci olarak değerlendirmek isterim. 
Ölüm ise bizim hayatımızı nasıl yaşadığımızı yansıtır. Eğer hayatımızı 
dolu dolu yaşamış isek o zaman o takdirde ölüm, bir kutlama olarak 
gelir. Bu aynı zamanda bir sonraki adıma bizi götüren bir tamamlan-
madır aslında. Benim farkındalık için kendi arayışım da budur. Ben 
kendi içimde hiçbir zaman doğmamış olan ve ölmemiş olan o şeyi 
aramaktayım. 

3.Göz: Türkiye’ye ilk gelişiniz, nasıl buldunuz?
Svarup: Çok sevdik, çünkü Doğu ile Batı’nın birleşme noktası oldu-
ğunu gördük ve bu çok hoşumuza gitti. İki kültürün sentezi olma 
potansiyeline sahip. İki kültür arasında çok güzel bir uyum noktası 
olabilir. 

Arthur Janov (*) İlk Çığlık Terapisi- 1997 Arıtan Yayınevi’nden çıkmıştır.  

‘‘Bir çocuğa hayat vermek onu 
doğurmak bir görev değil bir 
özgürlük olmalı. Bu doğan çocuğu 
adeta eve gelen bir misafir gibi 
ağırlamak, kabul edebilmek, 
esrarengiz bir varlığı misafir etmek 
gibi. Orada onlar bu misafiri 
korumak ve desteklemek zorunda 
değiller, kendi istedikleri gibi 
yaratmak için bakmamalılar olaya. 
Şunu idrak etmeliler ki çocuk 
onlara ait olan bir şey değil. Çocuk 
varoluşa ait bir varlık. Daha en 
baştan beri özgür bir varlık. ’’
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Premartha ve Svarup’tan 
yeni bir kitap… 

Küçük Buddha ve Evren, 

bir dönüşüm hikâyesidir. 

Maceracı, eğlenceli ve içgörülü. 

Bilincin en yüksek noktasına 

ulaşmış Buddhaların bile, 

hareketlenmeye ve evrim 

geçirmeye ihtiyaçları olduğunu 

gösterir. 

Shambala’daki Himalaya 

evinde, Uzun Geçmişli Buddha 

kapısında bir not bulur: 

Chavedi, harekete devam et. 

Bunu takip eden maceralar, 

ileri teknoloji ve sihir 

karışımıyla Çocuk Buddha’ya 

dönüşmesi, modern dünyayla 

tanışması, eski dostlarla 

tekrar bulması, yeni dostlar 

edinmesi ve uzun geçmişten 

kalan bir bedduanın 

lanetine uğraması...

En iyi arkadaşı olan 

Maymun, kendisinin bütün 

dünyada dolaşmasına 

neden olacak bir şifa 

arayışına girer... 

Mükemmel bir macera, 

ileri teknoloji ve 

ölümsüzlük karışımı...

http://www.idefix.com/kitap/kucuk-buddha-ve-evren-svaprem/tanim.asp?sid=FRC6JNSE0B3BH756ECUG
http://www.dr.com.tr/Kitap/Kucuk-Buddha-ve-Evren/Svaprem/Egitim-Basvuru/Kisisel-Gelisim/urunno=0000000610892?gclid=CPu34O6PhcQCFSX4wgodwaoA5Q
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mayaların kozmik dünyası”

Yazı: A. Nilgün Arıt
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...Ancak, eğer böyle bir bütünlük teorisi keşfedecek olsaydık, genel 
prensipleri sadece birkaç bilim adamının değil, herkesin anlaya-
cağı basitlikte olurdu. O zaman hepimiz, filozoflar, bilim adamları 
ve sıradan inanlar, hepimiz kâinatın ve bizlerin neden var olduğu-
muz sorusunun tartışmalarına katılabilirdik. Eğer bu sorunun ce-
vabını bulacak olursak, bu, insan aklının en yüce zaferi olacaktır 
çünkü ancak o zaman Tanrı’nın zihnini tanımış olacağız”.

Stephan Hawking

Meksika’nın Yukatan Bölgesinde 325,000 kilometrekarelik de-
vasa bir alanı kaplayan Maya dünyasında bugüne kadar tespi-
ti yapılabilmiş Maya antik kentlerinin sayısı 1584’e ulaşmıştır.  
Maya Kültürünün ne denli ileri düzeyde olduğu ise medeniyet-
lerinin bilim, sanat ve felsefe anlayışlarını açıklayan hiyeroglif 
yazılarının çözümlenmeye başlanması, arkitektonik* inşaat sis-
temlerinin matematik özelliklerinin anlaşılmaya başlanması, sa-
nat eserlerinin ilk ve kabaca yapılmış tahminler doğrultusunda 
taş üzerine yazılardan ibaret olmadığının onaylanması ile artık 
ciddiye alınmaktadır. Mayalar matematik ve astronomi alanla-
rında giderek artan bir şaşkınlık uyandıran yüksek deha sahibiy-
diler. Bu deha onlara göksel yörüngelerdeki hareketleri en ince 
hesaplamalarla tespit etmelerini, şaşkınlık yaratacak matematik 
özellikler taşıyan takvimler yaratmalarını sağlamıştı.
Benim hocam Don Miguel Angel Vergara Calleros, ruhen 
Chichén Itza’ya bağlı bir şaman rahiptir.  Kendisine Maya inanç 
sistemi ve uygulamalarının bildiğimiz dini sistemden farkının 
ne olduğunu ilk sorduğumda şu cevabı vermişti: “Kilise ruhsal 
deneyimde aracıya ihtiyaç olduğu inancını yerleştirmiştir. Bizim 
‘Muhteşem Gizem’ dediğimiz Tanrı ile irtibat bu “aracı”ya bırakıl-
mıştır. Maya halkının ezelden beri süren Tanrı ile doğrudan ile-
tişimi,  Hristiyanlık gelince yerini tüm ruhani çalışmaların kilise 
aracılığıyla yapılması mecburiyetine bıraktı. Tanrı ve ruhlarımız 
arasındaki tüm ilişkilerde tek yetki rahiplere verildi. Tanrı’nın 
sözlerinin tek muhatabı rahipler oldu; ruhlar âlemi ile iletişimi-
miz, davranış ve sözlerimiz onların gözetimine ve denetimine 
girdi. Tanrı’nın bizden ayrı olduğu söylendi; Tanrıya ibadetin 
ancak kiliselerde yapılması gerektiği, organize bir din olmadan 
Tanrı’yla ilişki kurulamayacağı dikte edildi. Organize din, “kilise” 
ve “aracı”, rahip sınıfı, demekti. Oysa benim halkım bastığı her 
yerde Tanrı’yla ilişki halindeydi. Tanrı ile ilişkiyi her ağaçta, her 
yaprakta, her dağda, her bulutta kurardı. Taşın bir ruhu vardır. 
Taş da, toprak da Yaratıcının ruhunu taşır, canlıdır. Yaradan’ın 
ruhu öten her kuşta, her ağaç dalında, gülen her çocuğun göz-
lerindedir ve içimizdedir. Ayrılık yoktur hepimiz tüm yaradılışla 
bir bütünüz ve dolayısıyla Tanrı ile bir bütünüz. Öğretimiz esa-
sında budur. Aksi ifade edilince, pek çok insan kozmosun yüce 
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Bireyselliğin değerlerini kaybetmeden ama bütün-
selliğin farkındalığı içinde yaşamaya başlayacağı-
mız bilinçlilik, bu çağın güzel sonunun kehanetidir. 
Maya Kehaneti, insanların sadece birbirlerine değil, 
yaşadıkları toprağa, uzaya ve ilahi bir bütüne ait ol-
dukları bilincine ulaşacaklarının kehanetidir. Söyle-
nen esasen budur…”
Mayalar bu toprağa ait insanlar olmakla birlikte bir 
parçalarının gökyüzüne bağlı olduğuna da inanır-
lar. Bu güzel dünya boyutunun ötesinde kozmik 
bir kimlik de taşıdıklarını ifade ederler. Hem içine 
doğdukları birer aileleri vardır, hem de evrende çok 

daha büyük bir aileye mensupturlar. Bu kozmik aile-
ye “Mishule” adını verirler; Mishule, “güzel dünyanın 
ötesindeki kardeşlerimiz” anlamında bir sözcüktür.  
Binlerce yıl önce dünyadaki tüm ırklarla ve dünya 
ötesindeki tüm varlıklarla da ilişki halinde oldukla-
rını söylerler. Bu nedenledir ki, Mayaların kullandığı 
semboller sayıca çok fazladır. Yazıtlarındaki sem-
bollerin pek çoğu kozmostaki ailelerinin tanımla-
malarıdır. Bunların başında da “K’uKuulKaan” (Aztek 
halkının kendilerine uyarladığı diğer adıyla “Quet-
zalcoatl”) gelir ve Tanrının sembolü olarak uçan ve 
çok güzel tüylerle donanmış bir yılandır.
Kozmosa ait semboller kendi aralarında kombinas-
yonlar halinde birleşik anlamlar da kazanarak dünya 
ile evrenin ortak düşünceleri dile getirir. Mayaların 
temel felsefesi, “Yukarıda ne oluyorsa aşağıda da o 
olur” şeklinde ifade edilerek Kozmos ile Dünya’nın 

bilgilerini ve kendi öz varlıklarının ihtişamını unutmaya başla-
dı. Eğer Tanrı’dan kopar ve ayrılırsak, bizi geliştiren, değiştiren, 
ruhumuzu ve hayatlarımızı zenginleştiren güçten yoksun kalı-
rız. Tahminlerin ötesinde fakirleşiriz. Bugün toplumların karşı 
karşıya kaldığı sorunların temel nedeni, bu doğal bağlarımı-
zın, tüm diğer varlıklarla bağlarımızın kopmuş olmasıdır. Yani 
artık insanoğlu kendisini etrafındaki her şeyden kopuk, yalnız 
hissetmektedir. Birbirleriyle olan derin bağları göremeyenler 
birbirlerini sevmeyi öğrenememekte, kuşku, öfke, rekabet, hırs 
duyguları ile birbirlerine tahammül gösterememekte, birlikte 
yaşayamamakta, her vesileyle savaşmaktadır. Oysa bu bireysel 
kopukluk bir yanılsamadır. İnsanlığın en derin acıları ve çileleri 
ise işte bu yanılsamanın sonuçlarıdır...”

Maya halkı içinde yaşadığımız dünya çağına ‘Dördüncü Dünya 
Çağı’ der. Asırlardır tüm dünya insanlarının birbirlerine hük-
metmeye çalıştığı dönemler yaşıyoruz. Bu hükmedişler, fetih-
lerle, yasa ve kurallarla, sınıf sistemleriyle, hükümetler ve dinler 
vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Benim halkımın tek kehaneti vardır 
ve o da bu “ayrılıkçı” dördüncü çağın sonunda insanların artık 
birbirlerini ‘öteki’ olarak değil,  bir bütünün parçaları olarak al-
gılamaya başlayacakları büyük bir bilinç dönüşümü yaşanaca-
ğıdır.
Bu yaşadığımız dördüncü çağda insanların başkalarına ve ya-
şadıkları toprağa, doğaya hükmetme arzu ve eylemlerinin 
artmasına tanık olunacağı öngörülmüştür. Gerçekten de gü-
nümüzde insanlar “kendisi” ve “öteki” bilinçliliğinin egemen-
liğindedir.  “Öteki” düşüncesi, aramızdaki bağları, hepimizle 
doğa arasındaki bağları görmemizin engelidir. Göremeyince 
ne başkalarına,  ne de doğaya kendimizmişçesine sevgiyle ba-
kamayız, davranamayız.
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bir bütün olduğu üzerine inşa edilmiştir. Bir diğer 
deyişle, Dünya Ana’daki her olgu, her değişim, her 
durum, kozmostaki benzer olgu, değişim ve du-
rumlarla bağlantılıdır. Bu yüzden doğa ve dünyaya 
büyük saygı gösterilmesi gerekir; bu kıymetli yaşam 
alanı Tanrıların büyük evreninin bir parçasıdır. Her 
saygısızlık Tanrıya yapılmış sayılır. Her adaletsizlik, 
her eziyet, her nefret ilahi düzene yönelmiş olacak-
tır; bu ise mümkün değildir. Dünya üzerinde var 
olan her şey, her taş, her bitki, her hayvan, her insan 
devasa kozmik ailenin fertleridir ve bir ruha sahiptir. 
Bu yüzden kozmostaki Mishula, kozmik kardeşler, 
için dualar edilir. Dünya sadece dünyaya ait olarak 
düşünülemeyecek kadar derin ve sonsuz bir evre-
nin parçasıdır; tümün mükemmeliyetinde dünya 
varlıklarının büyük sorumluluğu vardır.
Maya medeniyetinde “hepimiz” denildiğinde yerde-
ki ve gökteki hepimiz kastedilir ve zaman zaman ev-
rendeki daha geniş bilgiye sahip kozmik aile, dün-

yadaki kardeşlerini eğitmeye gelir. Mesela bu kozmik ailenin 
değerli bir varlığı Güneş’tir. Güneş dünya yılında dört kez özel 
bir eğitim vermektedir. İlkbahar, sonbahar ekinokslarında ve 
yaz ile kış dönümlerinde.
Bu günlerde dünya güneşten “feyz alır” ve değişimler başlatır. 
Bu kozmik aile fertlerinden olan gezegenlerin her birinin dün-
ya ile etki-tepki ilişkisi, bir iletişimi vardır. Mayaların çok sayıda 
takvimleri olmasının, bunlarla gökyüzü ve kozmos hareketleri-
ni, sonuç ilişkilerini yorumlamalarının nedeni bu inançtır.
Bundan 3 yıl önce eğlendirici bir dikkat dağıtma şeklinde Maya 
kehanetleri kavramı dünyayı sarıp sarmalamıştı. Maya bilgeleri 
tarih kaydedici ve günün önemini belirleyici âlimler olduğun-
dan, uygarlıkları boyunca yeryüzünde yaşanan her olayın o 
sıradaki gökyüzü olaylarıyla ilişkisi de kayıtlarındadır. Binlerce 
yıl içerisinde bu kayıtlar onları şaşırtmayacak bazı kesinlikler 
kazanınca, gökyüzünün gelecek haritalarından hareketle yer-
yüzünde neler olabileceğini söyleyebilir hale gelmişlerdir. Bu 
kayıtları sakladıkları kitaplara “Chilam Balam Kitapları” denir ve 
“Chilam Balam” antik dönemde Maya Kâhin Rahiplerine verilen 
addır. “Derin Kutsal Bilgeliğe sahip Rahip” anlamına gelir. Chi-
lam Balam Kitaplarından “Chumayel’in Chilam Balam Kitabı”, en 
ilgi çekici olanıdır. Yazımı, Philedelphia Üniversite Müzesi’nde 
olan Chumayel Kitabı’nın “kehanetleri” arasında en ilgi çekici 
olan XV. bölümden alıntılarla sonlandırmak istiyorum.

“11 Ahau tarihinde Dzule’ler (yani beyaz şövalyeler) gelecekler 
ve bu ülkeye yerleşecekler.”
“11 Ahau Katun böyle geçecek Katunlar döngüsünün başlan-
gıcı olacak. Dzule’lerin kızıl sakalları olacak, onlar güneşin ço-
cukları olduklarından doğudan gelecek…” (Mayaları uyarıyor) 
”Oh Itza’lar!  Hazır olun! Beyaz İkizler gökten geliyor, tümüyle 
beyaz çocuk geliyor; Gökyüzünden kutsal beyaz ağaçtan aşağı 
iniyorlar diye kanmayın çünkü onlar gelince bize kara kapkara 
günler geliyor… Karanlık geliyor!”…Onlar ağaçları topluyorlar, 
onlar taş topluyorlar. Ancak onların ellerinin uçlarında ateş var, 
alevler fırlıyor. Ve onlar zehirlerini saklıyorlar, halatlarını saklı-
yorlar; oysa atalarını asmaya geliyorlar! Kelimeler onların kölesi 
olacak. Erkekler onların kölesi olacak. Bu zaman gelecek ve o 
zaman lanetlenmiş olacak!”
“…Dikkat Itza’lar dikkat! Kendinizi mutlak teslim olmayın.  Zi-
yaretçilere tesliminiz sonsuza kadar olmayacak. Sizleri yiyip 
yok etseler de bu dönem de geçecek…”
 “…Sonra öyle bir dönem gelecek ki, bilge beyaz adamın çökü-
şü başlayacak. Bilgelik kaybolacak ve bilgeliğin kaybıyla Cen-
nette ve Dünyada utanç başlayacak… Onlar devlet adamlarını 
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asacak, krallarını öldürecek… Torunlarınız ve torunlarınızın 
torunları bitmez savaşlarda ölecek. Sözler çılgınlıkla dolacak, 
çılgınlık söz olacak…”

“…Toplumları rüşvet saracak. İnsanlar insanları satacak. Kim ki 
başını dik tutmak isteyecek, başını indirdiğinde deliklerle kap-
lanmış olacak… Adamlar asılacak, çok adamlar asılacak. Öyle 
bir Katun ki, karıncalar istila eder gibi sular her yeri istila ede-
cek… Bu acı dolu dev gibi büyük acı dönemi sonrasında ağrılar 
azalacak ve her şey yeniden doğru yolunu bulacak…”

“…Ama öncesinde karanlık… Adeta dünyaları şeytanlar yöne-
tecek. Geyiklerin boynuzlarında alevler tutuşurken, jaguarların 
kutsal derileri pazarlarda satılacak. Ay ağlayacak ve yeryüzünü 
yağmurlar saracak, fırtınalar, tayfunlar, kasırgalar esecek, çili 
bitkileri yeşerecek toprak arayacak. Ölülerimizin ruhları Itza’la-
rın taş kentlerindeki katakomblarda bu olanlara ağlayacak…”

 “…Mayalar Tanrı’nın sözünü unutmayacak; evrenden kopma-
yacak. Tanrı onlarla birlikte şarkılarını söylemeye devam ede-
cek ki yollarını kaybetmesinler, yollarını düz tutsunlar ve asla 
kötülüklere bulaşmasınlar. Sonraki o büyük savaş beyaz serçe 
atmacalarla havadan gelecek. Açlık, kıtlık,  bulaşıcı hastalıklar 
birbiri ardını izleyecek.  Büyük savaş bitince küçük savaşlar sü-
recek. Ancak hepsinden sonra Tanrı’ya hizmet tekrar güçlene-
cek. Şeytan paradan elini ayağını çekecek. Bu topraklar kaybol-
mayacak… Ancak zaman geçecek. Sonra bu topraklar yeniden 
doğacak.”

“…Deccal tamah ’tır. Azla yetinmeyenler Deccal’dir. Tanrıya 
inandıklarını söyleyenler yağmacı çıkacak, en inandığını söy-
leyenler başka her yeri talan edecek. Açgözlülük, başkalarının 
kanını dökmek doğrudur sanılacak.  Tevazünün gücü zaaf sanı-
lacak. Havana’da savaş çıkacak ve çok sayıda gemi batacak… 
Kimse Maya rahiplerinin söylediklerini duymaz olacak...”

“…Acılar hep kuzeyden, hep batıdan gelecek… Her şeyi çekiş-
tirerek koparanların, her şeye zarar verip çiçekleri yolanların 
kralları sahtedir. Onlar tahtlarda oturan zalim, zorbalardır. 
Onlar dünyayı zedeleyen, bereleyen, çürüten gaddarlardır… ”

“…Sonra Yüce Tanrı’nın sözü duyulacak. Sulardan yeni insan 
doğacak. Eski ruhları taşıya insanlar kutsal esanslarla yıkana-
cak. Meleklerin tatlı müzikleri o kulakları çınlatacak. Gerçek 
Tanrı ve gerçek Dünya ayağa kalkacak… Tanrı’yı dinleyenler, 
sağgörü ve basiretli olanlar, beni dinleyin; bunlar Tanrı’nın 
sözleri…”

*Arkitektonik: Mimarlığa, mimarlık ürününe veya mimari biçime 
ilişkin ya da ona benzer nitelikteki oluşumlar
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insani değerler
evrensel

“Bir kere insani değerlerin önemini anladığında ve on-
ları uygulamaya koyduğunda Maanava (insan), Maad-
hava (Tanrı) olur.
 …. 
Şayet beş ana evrensel insani değer olan hakikat, doğru 
davranış, iç huzur, sevgi ve şiddetten kaçınma değerle-
rini yaşamında uygulamıyorsa, bir insana insan deme-
nin bir anlamı yoktur. Bunlar, insanın beş yaşam nefesi 
gibidir. Bu beş yaşam nefesinin olmaması, yaşayan bir 
ölü durumunda olmakla eşdeğerlidir. Her insan, kendi 
düşüşünden sorumludur. İnsanlar, bu insani değerleri 
tatbik etmemekle kendi kendilerini öldürmekteler.  
….
Bu beş ana evrensel insani değerden yoksun olan bir 
eğitimin içi boşalmış demektir. Hakikat, doğru davra-
nış, iç huzur, sevgi ve şiddetten kaçınma olmadığında, 
yapılan “kutsal faaliyetler”in, hayırseverlik, hizmet ve 
bağışta bulunmanın hiçbir hükmü olmayıp, sadece 
sözde kalır. “ (Sri Sathya Sai Baba)

Bu yazının kat edinilmekte olan ruhsal, bedensel ve 
zihinsel uzun yolda okuyana yardımcı olunması niyet 
edilmektedir. 

Tarihteki filozlar, sosyologlar, kişisel gelişim uzmanları, 
büyük gurular insanı anlamaya çalışmışlardır. Günü-
müzdeki mevcut duruma baktığımızda acaba ne kadar 
başarılı olunmuştur? İnsan nedir ve insanı nasıl anlaya-
biliriz?  Daha iyi nasıl olabilir?

Bu sorulara insanın bir değil, üç olduğu bakış açısıyla 
baktığımızda anlamlı cevaplar bulabilmekteyiz. 1. Ken-
diniz olduğunuzu düşündüğünüz siz, örneği beden. 2. 
Başkalarının sizin kim olduğunuzu düşünmesi, örne-
ğin zihin. 3. Gerçekten olan siz, örneğin can (Evrensel 
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Karşılıklı Sevgi: Sevdiklerim önemlidirler. Ai-
lem ve arkadaşlarım için çalışırım. Sevdiklerim 
mutlu oldukları zaman mutluyumdur. Hedef-
lerimi destekledikleri sürece diğerleri iyidir.

Özgecil Sevgi: Hepimiz biriz. Başkaları için 
doğru olan benim için de doğrudur. Mutluluk 
başkaları mutlu olduğu zamandır. Başkalarını 
incitmekle insan kendini incitir.

Bu kavramlar; beş ana evrensel insani değere 
uygun özgecil sevgi çerçevesinde davranılma-
sı, teoride çok basit gözükmekle birlikte pra-
tikte günümüz hayatında uygulanamamakta-
dır. Evrensel insan - Evrensel Enerji (SHY – Spi-
ritual Human Yoga; Sağlıklı Hayat Yolu)  semi-
nerlerinde ruhen, bedenen ve zihnen aydın-
lama için gereken tüm teorik kavramlar pratik 
uygulamalar ile gösterilmektedir. Aydınlanma 
hedefine bu şekilde ulaşılması amaçlanmakta-
dır.

“Evrensel insani değerler, en paha biçilmez ha-
zinedir. Muazzam bir kudretle, saflıkla ve tanrı-
sallıkla yüklenmişlerdir. Hayat bahşederler ve 
hayatın ayakta kalmasını sağlarlar. “ (Sri Sathya 
Sai Baba)

İnsanlık, Aydınlanma, Sevgi
Herkesi Sev, Herkese Hizmet Et

Hakikat, Doğru Davranış, İç Huzur, 
Sevgi, Şiddetten Kaçınma

Teslimiyet

Enerji, Atma). İşte sizin gerçek formunuz beden veya zihin olmayıp, 
Atma yani Evrensel Enerjidir. Böyle bir tetkike bakılıp düşünüldü-
ğünde, insanın, hayatını çoğu zaman “kendi düşündüğü gibi göre-
rek” geçirdiği ama hakikatte olduğu gibi olmak ve buna yoğunlaşa-
bilmek, odaklanabilmek için hiçbir zaman hür olmadığı fark edilir.

O halde bunu takip eden diğer mantıklı soru “Atma – Evrensel 
Enerji” nedir sorusu olmalıdır. Bu, insanın varoluşunun kaynağı 
olan “Sevgi” enerjisidir. Bütünsellik mefhumu çok genel bir şekilde 
aşağıdaki gibi anlatılmıştır.

Düşünce olarak Sevgi, Hakikat’tir.
Eylem olarak Sevgi, Doğru Davranış’tır.

Duygu olarak Sevgi, İç Huzur’dur.
Anlayış olarak Sevgi, Şiddetten Kaçınmadır.

Bu yüzden denmiştir ki, insanda bilinç Tanrı’nın iradesidir. Yani bu 
“Atma – Evrensel Enerji” insandaki ulûhiyetin bir tanığıdır. Sevgi, 
ilksel enerjidir. İnsandan ilk çıkan sevgidir ve bu aynı sevgi, söz-
lerimizde, eylemlerimizde ve düşüncelerimizde genişler. Nitekim 
vicdan ile ifade edilen sevgi, hakikati yansıtır. Bir insan vicdanının 
sesine göre ve ona uyumlu davranmayı öğrenirse, doğru davranı-
şa bağlı kalır. Bir insan, vicdanının sesine göre hareket ederse iç 
huzuru deneyimler, iç huzuru deneyimleyen, hiçbir zaman şidde-
te başvurmayacaktır. Yani, insanlık, düşüncenin, sözün ve eylemin 
bütünlüğünde yatmaktadır. İnsani değerler, insan vücudunun her 
hücresinde bulunmaktadırlar.

İnsan bencil sevgi seviyesinde olabilir, karşılıklı sevgiyi yaşayabilir 
ancak insani değerlere sadece özgecil sevgi seviyesine ulaştığında 
davranabilir. Bu üç çeşit sevgi aşağıda detaylıca anlatılmıştır.

Bencil Sevgi: Ben evrenin merkeziyim. Menfaatlerimi kollarım. Baş-
kalarından aldığım zaman mutluyum. Diğer insanlar benim iste-
diklerimi elde etmem için kullanılmalıdırlar.

Mustafa Sinan Çevikus
www.evrenselinsan.net
info@evrenselinsan.net

/evrensel enerji (evrensel insan)
www.insanidegerleregitimi.com

Tel: +90 532 287 5094
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Yazı: İnci Erkin

ve

dileğim
niyetim

2015… Yeni yılın ilk yazısı, üstelik 3.Göz Dergisi’nin belirlediği ana 
tema gelecek!

Yazacak hem çok şey var, hem de yok! Zaten zamanın da lineer olup 
olmadığı, bir illüzyon olabileceği ciddi bilimsel tartışmalara bile 
konu oluyor. Elle tutulamayan bir kavram sürekli çekiştiriliyor. Hepi-
miz için gelecek önemli ve merak konusu.

Kim istemez ki geleceği bilmek? Rüyalar, medyumlar, falcılar, astro-
loglar, üç harfliler bilirler mi geleceği? “Gördüğünüz bir rüya ne an-
lama geliyor? Şu kahve fincanını kapayayım da bir falıma bak. Astro-
log falanca çok güzel haritamı çıkarttı, Mayıs ayı yeni işe başlamak 
için uygunmuş” vs. Birini ya da diğerini denemeyen yoktur herhalde.

Geçtiğimiz daha doğrusu tükettiğimiz geçen yıl da hepimizin iniş-
leri de, çıkışları da oldu. Denemeler, yenilgiler ya da zaferler. Biraz 
da bakış açınıza bağlı, bir yenilgiden elde ettiğiniz deneyim belki de 
gelecekte çok daha önemli bir kayıptan sizi korudu. Polyanna olun 
demiyorum ama kendinize insaflı davranmanın zamanıdır. Geçmişin 
üzüntü ve sıkıntılarına saplanıp kalanların yeni işlere de başlayama-
dığı, kendilerini sabote ettiği bilinen bir gerçek.

Biz terapistler sürekli danışanlarımızı geçmişle yüzleştirmeye, onlar 
doğru dürüst fark etmeden Bilinçaltlarına yerleşmiş olan olumsuz 
kodları temizlemeye çalışıyoruz. Üstelik bu kodların anne karnında 
iken yazılmaya başlandığı, hatta atalarımızdan genlerle geçenleri de 
olduğu düşünülürse işimiz hiç de kolay değil.

Son on yıl kişilerin farkındalığının, performanslarını artırma çabala-
rının giderek arttığı bir dönem oldu. Bunun yanı sıra dünyamızdaki 
savaşların, açlığın, Ebola gibi hastalıkların giderek artmasını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? İnsan ascension* dediğimiz yükselmeye geçin-
ce bir takım şeytani güçler devamlı descension** düğmesine basıyor 
yani aşağıya çekiyor bizleri. 

“Hırs gelir göz kararır, hırs geçer yüz kararır “  bilge sözünde olduğu 
gibi maddesel çıkarlar, şan-şöhret uğruna insanlık da gelecek umut-
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Kendini başkalarıyla karşılaştırdığında,
Anlamsız ve buruk hissedebilirsin,
Çünkü daima senden daha değerli veya değer-
sizler olacaktır.
Yalnız planlarının değil, başarılarının da tadını 
çıkar.
İşinle, ne kadar küçük olursa olsun, ilgilen;
Zamanla değişen kaderinin yegâne dayanağı-
dır o.
İş hayatında temkinli ol,
Çünkü dünya düzenbazlarla dolu.
Ama bu seni kör etmesin, çünkü pek çok erdem 
de var;
Pek çok insan yüksek idealler peşinde
Ve hayat her yerde kahramanlıkla dolu.
Olduğun gibi görün. 
Özellikle sevmediğin zaman sever gibi yapma,
Aşka burun kıvırma sakın,
O, inançsızlık çölünde bir vahadır.
Yılların geçmesine öfkelenme,
Gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim 
et geçmişe.
Ruhunu besle ki, kaderin kötü bir tecellisine 
karşı sana kalkan olsun.
Ama kötümserlikle kendine eziyet etme,
Pek çok korku yorgunluk ve yalnızlıktan doğar.
Tam bir disiplinin ötesinde,
Kendine iyi davran.
Sen de kâinatın bir çocuğusun,
En az ağaçlar ve yıldızlar kadar,
Burada olmaya hakkın var.
Ve farkında olsan da, olmasan da
Kâinat tekâmül ediyor, olması gerektiği gibi.
Öyleyse, sence Tanrı her ne ise,
O’nunla barışık ol.
Bu hayat karmaşasının içinde,
Mücadeleni sürdürürken,
Kendinle barış içinde ol.
Görmeye çalış ki,
Bütün pisliğine ve kalleşliğine rağmen
Dünya yine de güzeldir.
Neşeli ol ve mutlu olmaya çalış.

Max Ehrmann

ları da ayaklar altına alınıveriyor.

Pırıl pırıl bir nesil geliyor oysaki çocuklar hepimizin geleceği. Çocuk-
luklarını ne kadar yaşayabildikleri şüpheli olan nesil! Anaokullarına 
dahi seçme sınavları ile giren, yeni eğitim sistemi sayesinde beş ya-
şındaki çocukla yedi yaşındakinin aynı sınıfta okuyabildiği kafaların 
karıştığı, öğretmenlerin de velilerinde zorlandığı bir sistem.

gelecek adına umutlu olmak istiyor isek en baştan sevgi ile yoğu-
rulmalı canlı cansız tüm hamurlar, şefkatle dinlendirilmeli, kıvamın-
da pişirilmeli. Alternatif enerjiden, nükleer füzyona, bilimden tıbba, 
ezoterik yeniden keşiflere kadar aradaki boşluklar hızla doluyor dö-
nemimizde. Sindire sindire, anlaya anlaya yürüyelim geleceğe.

Lütfen bir A4 alın ve yazın: 

1-2014 ün sizdeki en büyük yansıması ne oldu? Ne öğrendiniz? Ne 
kazandınız? Ne ders aldınız? Kayıplarınız neler?

2-2015 te sizi neler mutlu edecek? Hedefleriniz? Bu hedefler için gü-
cünüz, fırsatlarınız, destekleyicileriniz, köstekleyicileriniz, zayıf nok-
talarınız?

Yazın ve üstünde emek vererek çalışın. Unutmayın ancak emek vere-
rek kendinizi geliştirebilirsiniz. İnsanı yükseltmek öyle bilgisayarını-
zın virüs koruma programı gibi para ile olmuyor.

Geçmiş-şimdi-gelecek, birbiri içi sıra geçmiş bu kavramlar içerisinde 
ne zaman iyileşeceğinize, başarılı olacağınıza, güçlü olacağınıza, öğ-
renip gelişeceğinize nefes aldığınız her saniyenin değerini bilerek, 
tadını çıkararak siz karar verirsiniz.

Niyetim ve dileğim; hoş, mutlu, sağlıklı, üretken kalmanızdır.
* ascension: yükselmek
** descension: gerilemek

Desiderata
Gürültü ve telaşın ortasında sükûnetle dolaş,
Sessizlikte huzur bulduğunu unutma.
Mümkün olduğunca herkesle dost olmaya çalış,
Ama kimseye teslim olma.
Telaşsız, açık seçik konuş
Ve başkalarına da kulak ver,
Aptal ve cahil oldukları zaman bile dinle onları;
Çünkü dünyada herkesin bir hikâyesi vardır.
Gürültücü ve saldırgan olanlardan sakın,
Onlar, ruhuna eziyet ederler.
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Yazı: Feryal Çeviköz

yıldızlara

Yapılan istatistikler her zaman göstermiştir ki, 
insanlar gelecekten söz ederken çoğunluk-
la “korku” enerjisini yoğun olarak hissederler. 
Çünkü gelecek bilinmeyeni ve görünmeyeni 
kapsar. Gelecek kaygısıyla bugünü, anı yaşa-
mamak insanın yaptığı en büyük yanlışlardan 
biridir. 

Oysa gelecek “zaman” adı verdiğimiz ve dünya-
da sadece 3.boyutta yaşamayı deneyimlediği-
miz bir durumdur. Ve her yaştaki algısı da deği-
şiktir. Ancak yaşımız kaç olursa olsun, kaygıların 
farklı olduğu gerçeği kadar, gelecek her zaman 
yenidir, tazedir, değişiktir, değiştirici ve dönüş-
türücüdür.

Çünkü “an”da kalan ve oradaki tadın farkında 
olan, -ki bu “an” en mutluyu da en mutsuzu da 
barındırabilir-, gelecekle ilgili kaygı duymaz; 
geleceğin anın içinde mevcut olduğu hakika-
tini içselleştirmiştir. Buna “ermek” aslında hem 
çok kolay hem de çaba isteyen bir durumdur. 
Çünkü modern dünyada statüko kendi varlığı-
nı sürdürebilmek için “birey”in ve bireylerden 
oluşan toplumların “kaygı” içinde kalmasından 
beslenir. 

Bırakın birkaç yıl sonrayı, bir gün sonrası için 
bile “endişe” yaratmaktır amacı. “Para” ile “sevgi 
ve vicdan”ınızın arasına çöreklenmiş bir kâbus 
gibidir. İnsan ölümlü bir canlı olduğuna, ölü-
mün bir nihai son olduğuna inandırılmıştır ve 
bu inançtan kurtulması çok zordur. Üçüncü 
boyutun “ölüm”ü algılayışıyla üst boyutlardaki 
gerçeklik farklıdır. Zaman yoktur. İnsan bu dün-
yadaki boyutta, boyutlar arası bir varlık olduğu-
nu unutarak tek başına yeniden doğmuştur. O 

nedenle, farkındalıkları yüksek olan insanlar, tümüyle bu dünyaya 
ait olmadıklarını çok erken yaşlarda hissetmeye başlarlar. 

Reklam ve imajla insanın yaradılışında var olan algılar doğadan ve 
doğal olandan sistemli biçimde uzaklaştırılıp, kopartılmış; yapay ve 
suni olana uyumlandırılmıştır. İnsan, en temel ihtiyaçlarını giderir-
ken bile bu imaj ve reklam aldatmacısının tuzakları içinde kaybol-
maktadır. Çünkü imaj ve reklam “para”nın tanrısallaştırıldığı emper-
yalizmin eli biçerdöverli hizmetkârlarıdır. 

Oysa bütün hayvanlar “anda” yaşarlar. Varlıklarının nedeninin bilin-
cindedirler. Bilinçli bir hayvan olduğu varsayılan insanın ise bu far-
kındalığa ulaşması için çaba göstermesi şarttır sanki. Dünya ile sınırlı 
olmayan insanın bu dünya boyutundaki varoluş amacı, kendi yüksek 
benliğine ulaşmak, gerçek varlığını hatırlamak ve boyutlar arası var-
lık formuna yeniden kavuşmaktır.

Şu an, bu gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldız aslında; 
“baktığın benim, gördüğün benden ileride” der gibi 80 yıl öncesine 
ait bir ışık. Uzay söz konusu olduğunda, yer çekiminin olmadığı bir 
boşlukta zamanın göreceliği akıl sınırlarını zorlayacak boyutlardadır 
kuşkusuz. İnsan beyni bu sınırları zorlayarak üretir ve ilerler. Aslında 
bu yerkürede deneyimleyerek oluşturacağımız enerji-ler gelecekle 
bağlantı halindedir ve onun yapıtaşlarıdır.

Gelecek, aslında dünle bugünün çocuğudur; normal ve sağlıklı bir 
doğum için, irade, bilgi birikimi, sorumluluk, farkındalık ve bütüne 
duyulan sevgi gereklidir. 

Dünya’nın geleceği bugünün insanının ellerinde şekillenmektedir. 
Kolektif bilinç ne kadar farkında olarak çoğalırsa da o kadar ışıklı bir 
gelecek. Ve bu kolektif bilincin farkında olarak çoğalabilmesinin yolu 
da insanlar arası ilişkilerdeki imaj ve reklam yoluyla getirildiği yaban-
cılaşmanın ortadan kalkması gerekmektedir. Bunun en birinci yolu 
da sanat, sanat ve sanattır. Çünkü gerçek sanatın olduğu yerde her 
zaman insan doğaya yönelir ve yeniden sever, yeniden bütünlenir. 

Kahrolsun sahte ve yapay öğretilmiş korkular, yaşasın anın içindeki 
geleceğe dair şifreler!

doğru…
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İnsanlar kendi içlerinde kendileriyle saklambaç oynarlar 
çoğu zaman. ‘RE-BALANCE THERAPY’ insanın kendi kendisini 
sobelemesidir. Dünya’da tek ve yeni olan bu sistem sobele-
meyi uyum ve ahenk içinde dengeli bir şekilde yapılandırır. 
Bu terapi sistemi enerji, arketipsel bilgiler, psikoloji ve kişisel 
analizlerin bilgileriyle birleşerek ortaya çıkmıştır.

 
Kendi benliğimizi, içimize öylesine saklarız ki onu görmemek 
için binlerce maske kullanırız. Çevremizden, hatta kendimiz-
den dahi içimizdeki bazı duyguları gizleriz. Kendimize o duy-
guları itiraf edemez, varlıklarını kabulde de zorlanırız. Ve 
görmemeye çalıştığımız bu duygular görülmek 
için katlanarak, büyüyerek hayatımızda 
önümüze çıkmaya başlar, tâ ki biz onu 
görüp fark edene kadar… İstedikle-
ri sadece varlıklarının kabulüdür. 
Duygularımız, onları yönetmemi-
zi, onlara hâkim olmamızı isterler. 
Bizlerse çoğu zaman kendimizi 
duyguların hâkimiyetine bırakırız 
ve artık bu duyguların yönetti-
ği  ‘o’ kişi oluruz. Yapıtaşımız olan 
ve Yaradan’ın bize sunduğu El-
Hâkim’in niteliğini kullanamamaya 
başlarız.  İşte bu nokta, kendimizi ve 
mutluluğumuzu kaybettiğimiz nokta-
dır. Bu noktada ‘RE-BALANCE THERAPY’ 
bize, bizi göstermek ve görmemiz gerekeni 
görebilmek, o duyguya da hâkim olabilmek için ge-
rekli enerjiyi bize aktarmak üzere geliştirilmiş bir sistemdir.

Hepimiz biraz kıskanç, biraz haris, biraz inatçı, biraz kapris-
li, biraz bencil, biraz kabulsüz bir şekilde yaşam içindeyiz ve 
tabiî ki bunlar olacak. Biz insanız… İnsanlık için sunulmuş 
her türlü duygu ve düşünceyi içimizde taşırız…

Önemli olan bizde var olan bu duyguların denge içinde ya-
şama sunulması. Sadece pozitifler benim, bende negatif yok 
demek kendini kabul etmemekten öte bir şey değildir.

İçimize gömdüğümüz duygular, duygusal bedenimiz de 
varlığını (biz ne kadar kabul etmesek de) sürdürürler ve bi-
zim onları görmemiz için bize sinyal verirler. Bu sinyaller çev-

remizdeki kişilere, onlardan da bize yansır ve o ki-
şiler bizim Pandora’nın kutusunda gibi sakla-

dığımız, görmek istemediğimiz ve kabul 
etmediğimiz duyguları bize yansıtırlar.

Biz artık biliyoruz ki hastalıkların ne-
deni aslında duygusal bedenimiz-
de yaşadıklarımızla alakalıdır. İşte 
bu yüzdendir ki, burada yaşanan 
duygusal çözümlenmeler direkt 
olarak bedensel şifalanmamızı da 
beraberinde getiriyor.

RE-BALANCE THERAPY, kavramla-
rın enerjilerini kartların merkezine 

odaklayan sembollerle çalışan bir te-
rapi sistemidir. Sadece bireylerin üstün-

de değil,  anahtar olan kavramlar üstünde 
de kuvvetli bir çalışma olanağı sağlar.

 Son derece etkili bu sistemi tüm terapist, yaşam koçu, kişisel 
gelişim uzmanlarımıza ve bu alanda çalışmak isteyen dost-
larımıza açtık. Bu alanda gelişmek ve seanslarına başarılı çö-
zümler katmak isteyen tüm profesyonelleri Re-Balance The-
rapy ile tanışmak için İSİS MU AKADEMİ’ye bekliyoruz. Her 
türlü bilgi ve sorularınız için bizi arayabilirsiniz. 

“RE-BALANCE THERAPY” 

Adres: İncirli Caddesi Özer Apartmanı  
No:29/7 Bakırköy-İstanbul

Tel: 0 212 663 30 33 Gsm: 0 530 147 44 66 /isismuakademi

İSİS MU AKADEMİ’DEN 

www.isismuakademi.com
www.re-balancetherapy.com 

Re balance Therapy

https://twitter.com/isismuakademi
https://www.facebook.com/isismuakademi?ref=ts&fref=ts
http://www.isismuakademi.com
http://www.isismuakademi.com
http://re-balancetherapy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zuFyRU0tBcY


Yazı: Mehmet Haydar

 İyileştirilmiş Geçmiştir
Gelecek

Kapının kolunu yavaşça aşağıya indirdi… 
Beyninin kıvrımlarında yankılanan bir 
gıcırtı sesi ile kapının açılışını içeriye attığı 
ürkek adım izledi. Bir süre duraladı. İçerdeki 
küf ve nem kokusu ciğerlerine dolmaya 
başladığında kendini olduğundan daha 
da beter bir ruh halinde buldu. Sonra geç-
mişin karanlık şimşekleri içinin ürpertisi ile 
birleşti ve son bir kez bundan güç alarak 
olağanca kuvveti ile kapıyı arkasından 
kapattı. Artık odadaydı. Sadece derin bir 
karanlık. Muhteşem bir boşluk… Hissiz-
lik… Öyle bir karanlıktı ki bu insanın göz-
lerini kamaştırıyordu. Usulca nefes yoluyla 
ruhuna akıyordu. İnsanlığa olan son ruh 
parçalarını kalın battaniyelerle örtmek gibi, 
sımsıkı sarıyordu. Nefes alması güçleşirken 
insani parçalarının son demlerini de ka-
ranlıkla birlikte soludu ve nefesini sonsuz 
boşluğa terk etti… 

İnsan ruhunun yaşam sevinci ile dans etmesine vesile olacak ge-
lecek beklentisinin tezahür etmemesi ve de karşılığında bulduğu 
daha büyük bir karanlığın tezahürüdür bu. Sanırım herkeste yankıla-
rı başka başka olur ama emin olun yaklaşık böyle bir histir. 

Mevcut durumun kimseye ilaveten bir keyif vermediğinin ortada ol-
duğu günlerden geçiyoruz. Buna dair çıkarımlar hatta felsefeler ile 
beslenip ne olursa olsun ayakta kalmalı iletileri ile kendimizi onur-
landırma telaşı yaşıyoruz. “Umut” ise Pandora’nın kutusundan fırla-
yıp hayatımıza bir zıpkın gibi gireceğine, heves ettiğimiz son kale 
olarak içimizi besliyor. Geleceği neden bu kadar hevesle bekler in-
san? Umutlar, hayaller yaratır ve oraya doludizgin koşmak için can-
hıraş biçimde çabalar? Yanıtı basittir; an’ından hiç memnun değildir 
de ondan. 

Bir şeyler ters gidiyor teşhisi önemlidir gelecek beklentisi yaratır-
ken. Bu teşhisi koymadan önce de ters ve doğrunun ne olduğuna 
dair yeterli farkındalığa sahip olduğuna kanaat getirir insan. Şöyle 
bir bakar… “Hayır, kesinlikle bu değildir” der. Bahsettiği ise yaşamak 
ile hayatta kalmak arasındaki farktır. İyi bir işi, eşi, çevresi ve hatta 
hobileri bile olsa ruhunda esmeyen bir rüzgâr vardır. Yaşamak ister 
o ruh. Kendini hayata yansıtmak ister. Artık sadece hayatta kalmak 
tatmin etmez. Bütün bunlara rağmen razı olan ise başka türlü şok-
larla karşılaşır. Mutsuzluk, stres, kendini değerli bulmama, söylemek 
istediklerini ifade edememe durumları hiçbir şey olmazsa kendisini 
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yönetiyor. İnsandan nefret eden, aşağılayan ve 
elinden geldiğince dünyasını karartan bir şey 
var. Buna teslim olmamak için kendi ütopyanı 
kuruyorsun. İmkânsız gibi görüneni istiyorsun 
ve en iyi niyetli tabirle içindeki umudu ateşli-
yorsun. Hangimiz karşılığını bu şekilde aldı ki? 
Neden bu geleceğin binde biri bile tezahür et-
miyor veya tezahür ettiğinde bir bedel kopar-
madan gitmiyor? 

Sonunda bu gelecek beklentisi dehlizinde yü-
zen insan ruhu illa ki kendisini o karanlık odada 
buluverir. İlerleme savaşı verdiği hayat bede-
nini de ruhunu da yara bere içinde bırakmıştır. 
Yoruldum der. Tökezlemekten, uçurumlara düş-
mekten hareket edemeyecek duruma gelmiştir. 
Gerçek anlamda diz çöker, secde eder. Şükret-
mek mi? Neye? En fazla avucunda tuttuğu aldığı 
nefestir. Kısa süre sonra ise o da hastalıklı hale 
gelecek ve ızdırap olacaktır. 

Tüm bunlar insan ruhunun telaşından arta ka-
lanlardır işte. Telaş etmek demek zaten bir gele-
cek belirleyip oraya varmak için sabırsızlanmayı 
açık eder. O halde yapılması gereken tek bir şey 
olduğunu öğreniyoruz. Şu an yaşamı göğsün 
patlarcasına hissetmek. Şu an nefesi gerçek an-
lamda keyifli şekilde içinde çekmek ve başka tek 
bir şey düşünmemek. Şu an sadece var olduğu-
nu bildiğin için şükretmek. Şu an kendini bilmek 
ve tek bir adım fazlasını istememek. Şu an tüm 
ruhunla bütün olabiliyorsan varsın tüm umutlar, 
beklentiler, gelecek potansiyelleri sizin olsun. 
Odada ışık olmasa bile gözlerinden bir kıvılcım 
çakar. Karanlık, ışığın hiç olmadığı bir ortamda 
ancak üstündür. Hayatta kalmak sonunda tüken-
mektir. Ya gerçekten yaşa ya da öl! İşte bu kadar

hastalık olarak tezahür ettirir ve beklenmedik bir anda patlar. Far-
kında olan ise bunlar gelmeden teşhisini koyar ve radikal olduğunu 
bileceği adımları atar. Yaşamaya adım atmak…

Eski çağların gizem okullarında üstatların bu anlamda yaptığı bir 
uygulama vardır. Hayatının mevcudiyetinden sıkılan, bunun farkın-
da olmayan veya adım atacak cesareti olmayan öğrencilere yapılan 
dehşet bir uygulamadan bahsedilir. Üstat, bu öğrencinin başını alır 
ve nefesi tükenecek duruma getirene kadar suyun içinde tutar. Ba-
şını çıkardığında önce nefes alış verişinin düzelmesini bekler ve ar-
dından sorar;

“Ölmek istiyor musun?”

Bu hiç beklenmedik bir şoktur ve yanıt “Hayır!” olur. 

Böylesi garip bir uygulamanın asıl amacı elbette aldığın nefesin bile 
değerini bilmektir. Ama öyle laf olsun diye değil, tüm duygularının 
şaha kalktığı, tüm bilincinde şimşekler çaktığı, saniyelerin bile ya-
vaşladığı bir an yaratılır. Uyuşukluğun ve durgunluğun birden ipleri 
çözülür. Yaşama isteği en yalın haliyle bilince yerleşir. 

Zaman kavramını insan beyni henüz tam olarak idrak edemiyor. 
Göreceli olabileceğini öğrendiğimiz gibi zaman diye bir şeyin olma-
dığı da iddia edilmektedir. Öyleyse varmak istediğimiz zamanın ne 
önemi kaldı ki? Zaten her şey anda yaşanıyor ve ilerisi için de anın 
potansiyelini taşıyan bir gelecek yaşayacaksak hala hayatta kalma-
nın manasını nasıl çözeceğiz? Yaşamak istemek, umutlar beslemek, 
planlar yapmak ya da sadece dualar edip geleceğe güveniyorum de-
mek… Sonrasında gelen hüsranı nasıl göğüslemeliyiz? Cam kırıkları 
gibi yerlere dökülen ruhu nasıl toplayıp yola devam ederiz? Daha 
önce ne olursa olsun devam ettik, sonu korkunçtu, bir kere daha 
toparlandık bir kere daha korkunçtu… O halde yaşam şimdi güzel 
olmalı? Fakat olmuyor, hissetmen gereken o ulvi hisler orada değil… 
Diyorsun ki gelecekte bir yerde o halde, daha zamanı var sabretmek 
lazım… Sabredene kadar da yıprandığınla kalıp bir de beklentinin 
çöktüğüne şahit olmak var? 

Şurası kesin ki Dünya’yı birileri yönetiyorsa kesinlikle çok kötü birileri 
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Yazı: Fatma Nur İbaoğlu Zahnd

Gerçek mi? Sanal mı?
Gelecek Kaygısı

Anı ve Bugünü Yaşamak En İyi İlaç Mı? 

Aslında resmi sözlük tanımlarına göre gelecek 
kaygısı, özellikle genç nüfus üzerinde büyük bir 
baskı ve stres yaratan bir durumlar bütünüdür. 
Gençlerin ileride nasıl bir işte çalışacaklarını, işle-
rinde, yaşamlarında mutlu olup olmayacaklarını, 
ülkenin genel ekonomik durumunun ve bireysel 
ekonomik durumlarının nasıl olacağı ve bunlar 
gibi binlerce soru nedeniyle sürekli bir sorgula-
ma halinin yarattığı olumsuz duygu durumudur 
kaygı.

Gelecek kaygısını ilk olarak ergenlik çağlarında, 
geleceği ile ilgili endişe ve sorgulamalar ile ya-
şamaya başlar gençler. Lise son sınıfta ve daha 
sonra üniversite son sınıfta mezuniyete yakın 
daha yoğun hisseder. Mutlu olabileceği, yeterli 
maaş alabileceği bir işi bulduktan sonra bu kay-
gı bitmez. Bu sefer çalıştığı işyerinde emekleri-
nin karşılığını alabilme, patron tarafından takdir 
edilip terfi edilebilme kaygısı başlar. Hatta takdir 
edilemediğini hissettiği durumlarda ise iş yerin-
den atılabilme veya bazen iş yerinin kapanması 
kaygı ve korkusunu da yaşayabilir. Tabi tüm bun-
ları, kişinin yaşadığı ülkenin ekonomik şartları ve 
en önemlisi ailenin kendisinden beklentileri de 
tetikleyebilir.  

Gelecek kaygısı her ne kadar sadece gençlerin bir 
sorunu olarak tanımlansa da aslında yaş ilerledik-
çe gelecek kaygısının şiddeti artar.  Yani yaş iler-
ledikçe yaşam sorumlulukları arttıkça,  “yaşamda 
geri kalan süremiz azaldıkça” kaygımız artar.  Ev-
lilik, çocuklar, hastalıklar, yakınlarımızın hastalık-
ları aslında tüm yaşamın barındırdığı her türlü 
gerçeklik “gelecek kaygısı, korkusu” duygularını 
tetikleyebilecek güçtedir. 

Bununla başa çıkabilmenin ve her türlü güçlü-
ğe rağmen bunların içinden geçebilip geleceğe 
umut ile bakabilmenin yolu “rahatlık ve güven” 
becerisi kazanmaktır. Gelecek kaygısını rahatlığa 
dönüştürebilmek çok genç yaşlarda kazanmamız 

gereken bir beceridir aslında. Rahat, güvenli ve kaygısını yönetebilen 
gençler en üretken ve en yaratıcı toplumları oluştururlar. Ülkemize 
baktığımızda, bir sınav toplumu olduğumuzdan, öğrenciler ve veliler 
ciddi stres altındalar. Bu stresin en büyük kaynağı, gelecekle ilgili duy-
dukları korku ve buna bağlı güven ve cesaret duygusu eksikliği. 
Aslında hayatta hepimizin bir kaygısı var. Aslında değişim korkusu tüm 
bunların altında yatan ve bilinmeyen korkusu. Yeniye, keşfedilmemiş 
ve tecrübe edilmemiş olana duyulan korku ve endişe. Yeniden, deği-
şiklik yapmaktan korkuyoruz. 
 
Gelecek korkumuz arttıkça anı yaşamak ve andan keyif almak zorla-
şıyor. Zihnimiz sürekli geçmiş veya gelecekte dolanıyor. Mutluluğu 
bu anda aramak yerine geçmiş veya gelecekte arıyor ve beklenti içi-
ne giriyoruz. Beklenti de mutsuzluk yaratıyor.  Depresyonun altındaki 
en önemli sebeplerden birisi zihnin geçmişte ve gelecekte yaşaması 
ve mutluluğu “koşullaması”. Yani gelecekte mutlu olmak yerine anda 
huzurlu olmayı hedeflemek depresyonu önleyici etkiye sahip. Bu yüz-
den anda kalmamızı sağlayan her türlü doğal terapi tekniği üzerimizde 
iyileştirici güce sahip. Yani hepsi birer doğal reçete. 

Anda, Bugünde Yaşamak…
Bunu siz değişik kişilerden, değişik şekillerde sürekli duyuyorsunuz. 
Bazen belki de “Aman ne kadar klişe bir tanım” diyorsunuz. Şuna emin 
olun ki bu yaşamda depresyonu kaygıyı endişeyi önleyici en iyi reçete 
bu… Geçmişe veya geleceğe odaklanmayıp, odak noktamızı tama-
men şu ana getirmek. 

Meditasyon, anda kalmak (mindfulness), yoga, bunların hepsi aslında 
tamamen aynı şeyi hedefliyor. Burada, bu anda, olduğumuz yerde ol-
mak. Ne geçmişte, ne gelecekte… Gerçekte var olan tek gerçeklik olan 
bu anda… 

Anda olup olmadığınızı nasıl anlayacaksanız? Korku, kaygı, endişe duy-
gularının hepsi anda olmadığınızın belirtisidir. Çünkü bu anın içerisin-
de kaygı, korku, panik endişe yoktur. 
Aslında kaygı en derininde, gelecek için duyulan kaygıdır. Zihnimi-
zin gelecekte olacak veya olamayacak bir şeye ait bir kaygı yaratma-
sıdır.  Gelecek kaygısı 5-10 saniye sonrası da olabilir 5-10 yıl da. Bunu 
hissettiğimiz her an, o ana dönersek kaygının yok olduğunu görürüz. 

Bir Arap atasözü “Geçmişte kalan şey senden kaçmıştır, gelecekten 
umut ettiğin şey yoktur ama şimdi sana aittir.” der. Bu anda geçmişte 
yaşadığınız travmalar, olumsuz hatıralar, hatalar, başarısızlıklar, utan-
ma, pişmanlık ve suçluluk duygusu yoktur.  
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Peki, anda kalmayı nasıl başaracağız?

Çok basit: Sadece ve sadece farkında olarak. Farkında 
olarak yaptığınız her şey direkt olarak meditatif ve iyi-
leştirici nitelik kazanır ve kaygıyı yok eder zaten. Ne 
yapıyorsanız yapın o anın içinde olarak o anda beş 
duyu organınızı hissederek yapın. Anda olmak, içi-
ne bulunduğumuz durumda içimizde ve dışımızda 
olanların farkında olmak. Beş duyumuz: dokun-
duğumuz şeyler, aldığımız kokular, duyduğumuz 
sesler, aldığımız tatlar ve gördüklerimizdir. Bir de 
benim “İçsel Beş Duyu Organımız” dediğim, elimin 
beş parmağı ile saydığım ve sembolize ettiğim 
faktörler var ruh sağlığımıza doğrudan etki eden. 
Bu beş faktörün sürekli farkında olmak ve bize iyi 
gelip gelmediklerine göre yaşamımızı şekillendir-
mek ruh sağlığımızı korumanın temel taşlarından 
biri bence. Bunlar; yediğimiz yiyecekler, içinde bulun-
duğumuz ortam, içinde bulunduğumuz ilişkiler, solu-
duğumuz hava-aldığımız nefes, ruhumuzu besleyen 
hobiler/ritüellerdir. Bu iç ve dış beş öğenin farkında 
olursak anda oluruz ve gelecek kaygısını hatta her 
türlü kaygıyı yeneriz. 

Yazımın sonlarına gelirken beni çok etkileyen bir ata-
sözünü paylaşmak istiyorum.
“Bugün ile uğraş sadece, çünkü dün sadece bir rüyaydı, ya-
rın ise sadece bir vizyon. Bu yaşadığın gün her türlü rüyayı 
mutluluğa her türlü vizyonu ise umuda dönüştürme gücüne 
sahip. O yüzden, geçmiş veya gelecekle uğraşmayı bırak ve 
sadece bugün ile uğraş.” Benim kendi sloganım: “İyileşmek 
belki zaman alır ama iyi olmak hemen şu an olabilir.” 

Gelecek Kaygısı’nı yenmenin en büyük ilacı “elimizdeki tek 
anın şu an olduğunu fark etmektir. Yaşadığınız her an her bo-
yutta sevgi enerjisi ile dolsun, hissettiğiniz en yüce aşk kendi-
nize olan olsun… Bugünününüz keyif ve huzur ile dolsun…

Tüm hayalleriniz, umutlarınız bugüne ve ana olan aşkınızın 
gücü sayesinde gerçek olsun!
Renk ve Işıkla
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Yazı: Murat Baş

dengesini kurar
ölüm geleceğin

Yaşam; bir “mükemmellik” hali değil, biyolojik, 
psikolojik, sosyolojik, kültürel, ekonomik ve 
ekolojik bir “denge” halidir. İnsanoğlunun temel 
varoluş değeridir denge. Sadece problemli hal-
lerin ihtiyacı olarak ortaya çıkmaz; uzun, mutlu 
ve sağlıklı bir yaşam arzusu da dengeyi zorunlu 
kılar. Denge hayatın tüm hastalıklı hallerini te-
mizler ve hayatı sağlıklı kılar.

Ölüm, yaşamın en dengeleyici fenomenidir.  
Ölüm kaygısı, temel bir varoluş kaygısıdır. Bu 
kaygıdan kaçmak ise neredeyse imkânsızdır. 
Ölüm kaygısından kaçmak veya baskılamak ye-
rine yüzleşme ve başa çıkmayı öğrenme ve ge-
liştirmemiz halinde geleceği doğru kurmamıza 
yardım eder. Geleceğin dönüşümüne zemin 
hazırlar.

Yaşam, başlı başına bir uyum sürecidir. Uyum 
sağlamaya yönelik başa çıkma tarzları (bastırma, 
yer değiştirme ve kişisel güce inanma), aslında 
yaşam tarzımızı da belirler. Örneğin; ölüm kay-
gısının etkisini azaltan ve sosyal çevremizce de 
onaylanan dinsel inançların kabulü gibi çok fark-
lı stratejileri benimseyen bir yaşamı kurgularız.

Ölüm ve kaygısıyla baş etmeden bir gelecek 
planlamak imkansızdır. Ölüm ve kaygısıyla baş 
etmede ortaya konulan çözümlerin yetersizliğini 
görerek aşırı savunmaya geçtiğimizde ise pato-
lojik bir yaşam tarzının ortaya çıkacağı kesindir. 

Ölüm ciddi bir kaygı doğurur ve her ciddi kaygı, 
onu savuşturmaya yönelik mekanizmaları nede-
niyle gelişimi engelleyerek, sınırlı bir hayat tarzı 
oluşturur. Bu durum yapısı gereği etkin olmayan 
ve hastalıklı bir savunma şeklidir. Ölüm ve kaygı-
sıyla baş etmek için ödenecek bedel, sağlıksız ve 
etkisiz bir yaşam olmamalıdır.

Hemen yanı başımızda bekleyen ölüm korkusu, 
harap olma ve yok olma kaygısı hayatı sınırlar ve 
küçük kalıplar içerisine sokar. Borcu(ölüm), öde-

mekten kaçınmak için krediyi (hayatı) reddeden biri gibi olmaya zor-
lar. Bu durum psişik hissizlik dediğimiz kayıtsızlık gibi bir hal oluşturur.

Ölümün hayatımıza olumlu bir katkıda bulunması, geleceğimizi teda-
vi etmesi kolayca kabul edilebilen bir bakış açısı değildir. Çünkü genel-
likle ölümü öylesine kötü bir şey olarak görürüz ki, ölümün geleceği-
mizdeki rolünü anlayamayız. 

Ölüm ve kaygısıyla başa çıkmamızı sağlayan en temel şey “Yaşam Fel-
sefesi Değişikliği”dir. Ancak, bu söylendiği kadar kolay değildir. Etkin 
bir yaşam felsefesi değişikliği için, mutlaka “ölümle yüzleşmek” gere-
kir. Ölümün sunduğu arka plan hayatın yumuşak renklerini bütün saf-
lığıyla ortaya çıkarır.

Güçlü ve etkin bir geleceği, ölümün farkında olma esasının üzerine 
inşa etmeliyiz. Umutlu bir gelecek için, neden umudu kıran en acıma-
sız gerçek olan ölüme odaklanalım şeklinde itiraz edilebilir. Zira ölüm 
korkusu içsel yaşantımızda önemli bir rol oynar; başka hiçbir şeyin 
yapmadığı şekilde balımıza bela olur; derinde bir yerde durup, sürekli 
homurdanır. Ölüm bilincin sınırındaki karanlık, rahatsız edici varlıktır. 

Ölüm korkusuyla yüzleşmek, her anımızda bu korkuyla yaşamak de-
mek değildir. Yüzleşmek, ölümü kabullenmek ve doğru savunma ger-
çekleştirmektir. Doğru olmayan savunma biçimleri nedeniyle yanlış 
yaşam tarzına saplanmamaktır.

Hayat ve ölüm birbirine bağımlıdır; aynı anda vardırlar, ama birbirine 
ardışık değillerdir. Ölüm, hayatın perdesinin altında sürekli olarak se-
sini duyurmakta ve yaşam tarzımız(davranış ve tutumlarımız) üzerine 
büyük etkide bulunur.

İnsanın gerçek benliği,ancak ölümün karşısında ortaya çıkar.  Ölüm 
hayatın gerçeğidir, doğumda bile ölürüz; yani son, zaten başlangıçta 
vardır.  Ölümün hayat boyunca düşünülmesi, hayatı yoksullaştırmak-
tan, çok zenginleştirir, acıdan çok tatlılaştırır. Ölüm fikri insanı korur. 
Kendi kişisel ölümümüzün farkında olmamız, bizi bir varoluş şeklin-
den daha yüksek bir varoluş şekline geçmeye teşvik eder. 

Ölüm var olmayı unutmamızı engeller, var olmayı sürekli bize düşün-
dürür. Var olmayı unutan insan, hayatın rutin oyalamalarına kendisini 
kaptırmış, düzeyi düşürmüş ve boş gevezeliğe batmıştır. Kendini sı-
radan dünyada, yersiz kaygılar içinde kaybetmiştir. Varoluşu unutma, 
sıradan var olma tarzıdır. Kendi hayatının ve dünyasının sahibi olmadı-
ğı, ama bununda farkında olmadığı ya da kaçtığı, rastgele seçimleriyle 
rüzgâra göre savrulduğu bir yaşam tarzıdır bu.
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hale gelir. Eşinizle daha az kavga edersiniz. Diş 
macununu neresinden sıktığıyla ilgilenmezsi-
niz. Bir dostunuzla gün için de yemek yemenin 
değerini anlarsınız. Köpeğinizin kulaklarını kaşı-
yabilir, kedinizin mırıltılarını dinlersiniz. Ayakları-
nızı uzatıp, kitabınızı okuyabilir, istediğiniz diziyi 
seyredebilir, sinemaya güzel bir film izlemek için 
zaman ayırabilirsiniz. Ölüm sayesinde sonunda 
ölümsüz olmadığınızı fark ederek, yaşamın ta-
dını çıkarabilirsiniz. Bir hiç uğruna heba ettiğiniz 
geçmişinize bakıp, ürpererek bir daha geri dön-
memeye yemin edersiniz.

Ancak, olumlu bir kişisel değişimin ölümle yüz-
leşmenin ardından gelmesi zannedildiği kadar 

yaygın değildir. Yapılan çalışmalar, çok az 
insanın ölümle yüzleşerek yaşam felse-
fesi-tarzı değişikliğine gidip, kişisel de-
ğişim geçirdiğini göstermiştir. Nedense 
insanlar, ölümle yüzleşecek zamanları 

olmadıklarını bahane ederek, bu 
“altın” dönemi kaçırabilir. Hangi 

zaman ve coğrafyada olursak 
olalım, ölümle “tek başımıza” 
yüzleşiriz. Kimse bizim için ara-

cılık yapamaz, kimse bizim yeri-
mize  ölemez.

Yaşamaya başlamadan önce ölümün gözleri-
nin içine bakmak zorundayız. Yani yaşamak için 
önce ölmemiz gerekiyor. Ölümün farkındalığı; 

yaşamı “önceki” ve “sonraki” diye ikiye böler. 
Önceki,yani ölümle yüzleşmeden ön-

ceki hayat büyük ölçüde bir “esrar”, 
dışarılarda bir yerlerde aniden 

başımıza gelen, üzerimize 
yağan bir şey gibidir. Ba-

şımıza yağanlara razı 
olduğumuz kozanın 
içinde bir yaşam süre-
riz orada. Hayat kro-
nik bir geri çekilme 
içindedir.

Kısacası ölüm, gele-
ceği kurgulayan tek 

değerimizdir. Gelece-
ğimiz için ölümle yüz-

leşmek zorundayız.

İnsan, kendini değiştirme gücüne yalnızca ölümün farkına vararak 
ulaşabilir. Ölümün farkında olan kişi, kendisinin de farkındadır. Kendi 
olanaklarını ve sınırlılıklarını kabul eder, mutlak özgürlük ve yoklukla 
yüzleşir.

Ölüm, var olmayı unutan bir insanı var olmayı düşünen insana dönüş-
türebilir. Ölümün olmadığı bir hayatı hayal edelim; hiç sona ermeye-
cek bir hayata katlanmanın ne kadar dayanılmaz olduğunu düşünün. 
Hayat yoğunluğundan çok şey kaybeder. Ölüm inkâr edildiğinde 
hayat küçülür. Ölüm, yaşamın süresinin kısıtlılığı nedeniyle hazzın ve 
zevkin değerini artırır. Hayat, ölüm sayesinde yeniden ilginç hale gelir.

Kendimizin farkında olduğumuz için ölümlü olduğunu bilen yaratık-
larız. Ölümün inkârı insanın temel yapısının inkârıdır. Ölüm fikriyle 
uzlaşmak ve bütünleşmek, bizi hem iyileştirir hem de kurtarır. Ölüm, 
yaşamın kontrolünü elimize almamızı sağlar.

Ölümün farkına vardığınızda; daha büyük bir yaşama arzusu 
oluşur, artık diğer insan ve canlıların varlığını daha çok his-
sedebilirsiniz, hayatla ilgili yeni bir ümit ve neşeyle dol-
duğunuzu hisseder, bir kuşun uçuşunu seyreder gibi ha-
yatın bir mucize olduğunu takdir edersiniz. Tanrının size 
şahdamarınızdan daha yakın olduğunu, her şeyin daha 
net ve daha parlak olduğunu görürsünüz. Evrenle uyum-
lu ve insanlarla bir olma duygusunu, tüm varlıkların varoluş 
onurunu yaşarsınız. Sadece kendi hayatınızı değil, başka 
hayatları da doldurursunuz.

Ölümle yüzleşmek, ölmeye yat-
mak, ölümü beklemek hiç 
kolay değildir. Hayatın kı-
salığı ve değerli oluşuna 
dair güçlü bir duyguya ta-
şınmaktır. Hayattan daha 
büyük bir zevk alma duygu-
suna. O anı yaşama ve geçen 
her anın tadını çıkarma yeteneğine 
sahip olmaktır. Daha önce olduğumuz-
dan daha şefkatli ve tutkulu olmaktır ölümle 
yüzleşmek.

Ölüm; hayatın önceliklerini yeniden düzenler-
ler, yapmak istemedikleri şeyi yapmayacak 
gerçek özgürlüğe kavuşurlar. Hayatı ertele-
me yerine güçlü bir o anda yaşama hissine 
sahip olurlar. Hayatın (her canlının ölmesi, 
mevsimlerin değişmesi gibi) gerçeklikleri 
ile olan bağlarını güçlendirirler. Sevilen 
kişilerle, öncesinden daha derin bir ilişkiye 
girerler, sevmediklerini affedip, küskünlük-
lerini azaltırlar.

Saygınlık, başarı, kariyer, servet ve ekonomi, 
politika gibi durumlar birden bire önemsiz bir 
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Kehanetler insanlık tarihi boyunca dikkate alınan ve 
kulak verilen geleceğin tahminleridir. Zamanımızda 
insanlığın yarısı, dünyanın sonunun geleceği korku-
suyla yaşıyor. Korkular, sürekli ortaya atılan “yeni” ke-
hanetlerle pekiştiriliyor. Semavi dinler ve hatta Maya 
Takvimi’nden eksik alıntılar yapılarak, insanlar yok 
oluşla korkutuluyor.

Bundan 20-30 sene önceki filmlerde, bize geleceğin 
umutla dolu olduğu gösterilirken; son dönemlerde ise 
sinema ve televizyonda umudun olmadığı lanse edili-
yor. Eğer sağlıklı bir insana, ölümcül bir hastalığa yaka-
landığını söylerseniz; kısa zaman içerisinde gerçekten 
hastalanabilir, hatta ölebilir de. İnsanlar farkında olma-
dan kendi kendilerine zarar veriyor.

Peki, kehanetlerin yanlış yorumlanma ihtimali var mı-
dır? Farklı çağlarda yaşayan insanlar ve uygarlıklar, ilk 
bakışta geleceğimizle ilgili farklı bilgiler bıraksa da, do-
kundukları ahlak aynıdır. Negatif içerikli kehanetlerin 
yanı sıra, insanlığın ruhsal uyanışını ve yeni Altın Çağ’ın 
başlangıcını öngören kehanetler de var. 

Metafizikçilere göre, yeni iki bin yıllık süreç, Güneş’in 
Kova burcundan geçmesiyle başlayacak ve insanlık; 
yeni, dengeli, dünyaya karşı iyilik dolu bir yaklaşımla 
ruhsal gelişime yönelerek, bu düşünce tarzını içselleş-
tirecek.

Ünlü Bulgar kâhin Vanga, “İnsanlar tamamen yeni, şu 
an hayal edemediğimiz kadar güzel bir dünyada yaşa-
yacak” demiş. Nostradamus, “Ölümden, ünden, altın-
dan, zenginlikten uzak duran; ana toprakların dağları 
ile kendini sınırlamayan; bilgiye sahip olmak isteyen-
lere bilgi verip onlara yardım eli uzatan öğretmenler 
ve filozoflar gelecek” diye yazmış. Kâhin Varnava ise, 
“İnsanlığın yükseliş dönemi başlayacak” demiş. İnsan-

lığın düşünsel ve teknolojik imkânlar açısından evrim geçireceği 
ile ilgili çok sayıda kehanet var. 

Yine eski kadim Sanskrit metinlerde, Kali Yuga’da (yozlaşma ça-
ğında), altın dönem yaşanacağını söylüyor. Vedaların kutsal me-
tinlerine göre, söz konusu özel altın dönem şu an yaşadığımız Kali 
Yuga’da gerçekleşmeli ve on bin yıllık Küçük Satva Yuga (bilgelik 
ve erdem çağı) yaşanmalı. Kali Yuga içerisine “serpilmiş” altın Satva 
Yuga şeridi, yozlaşan insan ırkına ruhsal gelişim getirecek ve me-
deniyet yeniden yükselecek. Vedaların kutsal yazılarında anlatı-
lanlara göre, Altın Çağ başlamış bile. 

Ancak bir yandan insanlığın ve dünyanın yok oluşunu öngörür-
ken, diğer yandan ruhsal gelişimle birlikte medeniyetin yükselişini 
vaat eden kehanetleri nasıl birleştirebiliriz? 

Maya takviminin kehanetlerine bakarsak, medya tarafından ola-
yın şişirildiğini çok net görebiliriz. Bilindiği gibi, Maya takvimi 21 
Aralık 2012 tarihinde bitiyordu, ancak bu; dünyanın ve insan ırkı-
nın yok olacağının simgesi değildi. Sadece, yaşadığımız uzay-za-
man mekânda bir sonraki seviyeye geçeceğimizi ve yeni dönemin 
başlayacağını anlatmaya çalışıyordu. Maya takviminin ana man-
tığı; takvimdeki son tarihe kadar, ihtiyacımız olan saf ve aydınlık 
enerjiyi toplamaya dayanıyordu. 

Çağımızda çok popüler olan  apokalipsis  kelimesi, Maya Takvimi 
örneğinde olduğu gibi, yanlış tercümenin ve yorumunun kurba-
nıdır. Apokalipsis kelimesi; özellikle son yüzyıllarda kendisine dün-
yanın sonu anlamı atfedildiğinden dolayı, gerçek anlamını yitirdi. 
Ancak Yunanca kökenli olan bu kelime, Antik dönemdeki yazıt-
larda (ἀποκάλυψις) açılış, vahiy anlamı taşıyordu. Yaşadığımız bu 
çağda hayata geçen ve korkulan Apokalipsis aslında sadece “de-
ğişim ve yenilenme” zamanıdır. Değişim zamanı, uygarlığımızın 
gelişimi için geçmemiz gereken dar bir yoldur. Kayıpların yaşan-
maması mümkün değildir ancak ne ölçüde kayıplar vereceğimiz 
de davranışlarımıza bağlıdır. 

Yazı: Tatiana Konstandoglo Yıkılmaz
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da binlerce insan hayatını kaybettiğinde; ünlü Holl-
ywood yıldızı Sharon Stone, doğal afetten bir ay önce 
binlerce silahsız ve masum Tibet keşişinin bağımsızlık 
gösterisine çıktıkları için Çin askerleri tarafından katle-
dildiğini hatırlattı. Doğa, dengeyi bozanlardan mutla-
ka öcünü alır. 

Toplumdaki şiddet eğilimi; sinir sistemini ve beyni 
birebir etkileyen madde kullanımları, hayvan soykırı-
mına benzeyen katliamlar, beş ceninden üçünün ana 
rahminde öldürülmesi ve diğer yozlaşmış insanlık dışı 
davranışlar sonucunda artıyor. Tüm bu eylemlerimi-
zin karşılığında, gezegenimizde de birtakım tepkiler 
meydana gelir. Doğa daima yozlaşma yolunu seçmiş 
olanları yok etme eğilimindedir. Doğanın bu davranışı, 
sağlıklı bir vücuttan kanserli hücrelerin ameliyat yoluy-
la alınmasına benzer. 

İçinde bulunduğumuz evrende, var olan her şey can-
lıdır. Canlıların hayatı adeta organik simbiyotik bir iliş-
kiye benzer. Düzene uygun, iyimser ve yaşadığımız 
çevreye katkıda bulunan varlıklar olmadığımız süre-
ce, daima gezegenimiz tarafından cezalandırılmaya 
mahkûm olacağız.

Çağdaş insanın sorununun asıl kaynağı, tüketim felse-
fesinin yayılmasıdır. Ancak tüketim felsefesinin özünde 
ilişkilerin, ekolojinin, ekonominin, sağlıklı ve barış dolu 
hayatın çöküşe uğratılması vardır. Tüketim felsefesi; 
etrafındaki dünyayı ve kendini bilinçsizce yok etmeye 
programlanmış bir kanser hücresinin felsefesidir.

Yenilenmiş, güzel geleceğe geçiş yapabilmek için; he-
pimizin doğal olan, insani, yaratıcı hayat bilincine geri 
dönmemiz gerekir. Her birimiz kendimizi; bütüncül, iç-
sel, fiziksel ve ruhsal dengeyi sağlayan insanlar olarak 
yetiştirmeliyiz. Kendimizi değiştirirken, aslında çevre-
mizle olan ilişkimizi ve etkileşimimizi değiştirmiş olu-
yoruz. Antik çağlara dayanan “etrafındaki dünyayı de-
ğiştirmek için önce kendini değiştir” görüşü, binlerce 
yıldır bize ışık olan ve yolumuzu aydınlatan bir evrim 
formülüdür.

Bu gerçekleri ve kehanetleri doğru bir biçimde algıla-
yıp, parlak geleceğimizi inşa etme gücü sadece bizim 
elimizde.

Apokalipsis kâhinlerden biri olan Yahya, geçtiğimiz uzay-zaman 
döneminde insanların, iyi-kötü alışkanlıklarıyla bir şekilde yaşa-
yabiliyorken; yeni dönemin ilerleyen zamanlarına sadece kendini 
arındırmış olanların ulaşabileceğini ima ediyor. 

Günümüzde, bilimsel alanlarda -özellikle fizik, astrofizik ve kuan-
tum fiziği alanlarında yapılan son buluşların çok derin ahlaki bo-
yutlar taşıdığı görüldü.  Bilim ve dinin birleşme dönemi geldi. An-
cak bu birleşme, gerçek bilim ve ritüellerden, insan egolarından 
ve kültürlerden arındırılmış din arasında olmalıdır. 

Tabiat düzenini ve kendimizi koruyabilmek için, her şeye sıfırdan 
başlamalıyız. Toleranslı ve sevgi dolu olan, ruhsal gelişime daya-
nan bu sağlıklı hayat; bireylerde olduğu gibi toplumlar için de ye-
niçağa geçişi sağlayacak. 

Antik Hint efsaneleri “Ramayana” “Mahabharata” ve evrenimizin 
“Şrimad–Bhagavatam” olarak adlandırılan tarihsel kayıtları; çok 
önemli bir ana fikrin altını çiziyor. Antik dönemlerde insanlar; doğa 
ile kendisi arasında kurduğu, makro ve mikro seviyedeki bağın 
önemini çok iyi bilmekteydi. Bundan dolayı Antik Vedik ve Ariler 
döneminde kralların temel sorumluluğu, toplumun ruhsal gelişi-
mini desteklemekti. Antik yazıtlara baktığımızda, ülkede yağmur 
yağmadığında veya doğal afetler meydana geldiğinde, insanla-
rın kralı suçlama hakkının olduğunu görürüz. Bunun sebebi; eski 
inançlara göre toplumun ahlaki düzenini, doğal olayları ve top-
rakların bereketini kralın tanrılara ibadet edişi direkt etkiliyordu. 
O dönemlerde “ahimsa” (şiddetsizlik) kanununun uygulanması sa-
dece insanlara değil; bütün canlılara yönelikti. Böylece ülke halkı, 
mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyordu. Bharata (Hint Uygarlığı’nın 
bölgesi) İmparatorluğu›nun yöneticileri; ülkenin gelişiminin, te-
melde insan ahlakına dayandığına inanırdı. Bu nedenle, sinir sis-
temini ve insanın özgür iradesini etkileyen, bunun sonucunda da 
insanların iyi ve güzel karakter özelliklerini yok eden maddelerin 
kullanımı, sert bir şekilde yasaklanıyordu. 

Çağdaş toplum sorunlarının kökenini göstermek amacıyla, çok 
basit birkaç örnek sunmak yeterlidir. Bilim insanlarının hesapla-
malarına göre, insanların hayatını alan savaşlar, salgın hastalıklar, 
tsunamiler, yanardağ patlamaları, depremler vb. büyük doğa-top-
lum afetleri; son iki yüzyıl içerisinde 30 yılda bir tekrarlanmaktadır. 
Son dönemlerde ise gezegenimizin farklı yerlerinde ufak olaylar 
sürekliliğini devam ettirirken; büyük boyutlu afetlerin yaşanması 
sıklığı bir-iki yıldır.

2008 yılında Çin’in Sichuan eyaletinde yaşanan deprem sonucun-
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Zamansızlık:
Ruhların Bölgesi
Zaman boyutunun ötesine çıktığınızı 
düşünün. Geçmişin, şimdinin ve ge-
leceğin ötesine... Hepsine yukarıdan, 
uzaktan baktığınızı, her anı rahatça 
görebildiğinizi düşünün. Öyleyse ge-
leceği ve geçmişi bilmek ve zamanın 
doğasını anlamak daha kolay olur 
muydu?
Zamansızlık boyutu, eski gelenek-
lerde ruhların yaşadığı öte âlem için 
kullanılan bir tanımdır. Ama fizik,  bu 
evrende, zamanı dördüncü boyut ola-
rak algıladığından, beşinci boyutta 
zamanın ötesinde var olabileceğimize 
dair bir sezgi kazandırdı bize. Hatta 
“Yıldızlararası” (Interstellar) isimli film 
gündeme damga vururken, beşinci 
boyutta, zamanda yolculuğun ve za-
mansızlığın nasıl olacağını sahneye 
yansıttı. Filmde de sade bir şekilde 
anlatıldığı üzere, biz dört boyut ile 
algılıyoruz gerçekliği. Üç boyut; en, 
boy ve derinliktir. Üç boyutlu uzayda 
bir algımız daha var; o da zaman ki bu 
dördüncü boyut oluyor. Dört boyut 
uzayda herhangi bir konumu belirt-
mek için kullanılır. Mesela çok basit 
örneklemek gerekirse, filanca yerin 
üçüncü katında buluşalım dediğiniz-
de üç boyutlu, saat 3’te buluşalım de-
diğinizde dört boyutlu konumunuzu 
bildirmiş olursunuz. Bizler üç boyutta 
hareket edebiliyoruz; ileri, geri, yukarı, 
aşağı üç boyutlu konumumuzu değiş-
tirebiliyoruz. Ama dördüncü boyutta 
sadece gözlemciyiz; zaman boyutun-
da ilerleyemiyor veya geri gidemiyo-

ruz. “Yıldızlararası” filmi beşinci boyut-
ta yaşayan bir bilincin dördüncü bo-
yutta da hareket etmesi yani zaman 
boyutunun ötesinde zamansızlıkta 
var olduğunu yansıtıyor bize. İşin fi-
zik veya sinemaya uyarlanmış hali bir 
yana, zamansızlık konusunda eski bil-
giler bize oldukça ilginç bilgiler sunar. 

Ezoterik ve bilhassa okültizme dair 
kaynakları biraz araştıran kişiler, ka-
dim dönemlerdeki şamanların, ruh-
larla iletişime geçtiğini ve ruhlar va-
sıtasıyla geleceği öğrendiklerini oku-
muştur. Paganizmde de kehanet mer-
kezlerinde tanrılar veya tanrıçalar ya 
da yüksek ruhlar sayesinde kehanet 
yapılabileceği söylenir. Ortaçağa gel-
diğimizde ruhlarla iletişimin hala çok 
cezp edici olduğunu ama çok karanlık 
bir sanat olarak görüldüğüne denk 
geliriz. Buna ilerleyen zamanlarda 
necromancy: yani ruhları kullanarak 
kehanette bulunma sanatı denecektir.

Eğer sizleri korkutmayacaksa zaman-
sızlığı anlayabilmek için bu karanlık 
sanatın biraz derinine dalalım…

Nekromansi yani ruhları kullanarak 
kehanet sanatının ismi geç dönemde 
konsa da, şamanların atalarının ruh-
larını çağırdıkları –veya bunlar bazen 
başka ruhlardır- ve onlarla iletişime 
geçerek (Trans halinde veya kehanet 
araçları, metal aynalar vb. araçlarla ya 
da rüyalarla) gelecekten bilgi aldıkla-
rını biliyoruz. Bu gelenek hala daha 
sürdürülmektedir.

Aslında bu şamanik vasıf sıradan ya-
şantıda olan insanları da etkiliyor. 
Biraz soruşturursanız,  ölmüş yakınla-
rıyla rüyalarda buluştuğunu söyleyen 
çok fazla kişiye denk gelebilirsiniz. 
Rüya ortamını, âlemler arası bir buluş-
ma noktası olarak varsayarsak, peki ya 
rüyada gelecekten bilgi veren ölmüş 
yakınlarla yaşanan vakalara nasıl yo-
rum yapabiliriz?
İşin ilginci nekromansiye dair kayıtlar 
Tevrat’ta da bulunmaktadır. Tevrat’a 
göre (1 Samuel 28:3-25) hem pey-
gamber hem kral olan Samuel öldük-
ten sonra, Saul Filistin ordusundan 
çok korkar. Kral Saul, Tanrı’ya danışsa 
da, Tanrı ne iletişime geçmiştir, ne 
rüya göndermiştir ne de meleklerle 
cevap vermiştir. Saul, bu korkuyla bir 
cadıyı bulmalarını emreder. Endor 
cadısı isimli bir cadının adını getirir 
hizmetkârları. Kral Saul bir ümitle kılık 
değiştirip, geceleyin cadının yanına 
giderek ve kadına “Lütfen benim için 
ruhlara danış ve sana söyleyeceğim 
kişiyi çağır” der. Kadın önce istemez. 
Kral Saul’un ruh çağırmayı yasakladı-
ğını, çağıranları ülkeden kovduğunu 
hatta idam ettirdiğini, bu yüzden ça-
ğırırsa öldürülebileceğini söyler. Saul 
ise kimliğinden açık vermeden “Yaşa-
yan Rabbimin adıyla yemin ederim ki, 
bundan sana bir kötülük gelmeyecek” 
diye cadıya söz verir ve içini rahatla-
tarak bir yemin eder. Bunun üzerine 
kadın, kimi çağırmasını istediğini so-
rar ve Saul Samuel’i çağırmasını ister. 

Yazı: Efe Elmas
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Tevrat’ta ayet şu şekilde devam eder:
“11. Bunun üzerine kadın, “Sana kimi 
çağırayım?” diye sordu. Saul, “Bana 
Samuel’i çağır” dedi. 
12. Kadın, Samuel’i görünce çığlık ata-
rak, «Sen Saul’sun! Neden beni kandır-
dın?” dedi.
13. Kral ona, “Korkma!” dedi, “Ne görü-
yorsun?” Kadın, “Yerin altından çıkan 
bir ilah görüyorum” diye karşılık verdi.
14. Saul, “Neye benziyor?” diye sordu. 
Kadın, “Cüppe giymiş yaşlı bir adam 
yukarıya çıkıyor” dedi. O zaman Saul 
onun Samuel olduğunu anladı; eğilip 
yüzüstü yere kapandı.
15. Samuel Saul’a, “Neden beni çağırtıp 
rahatsız ettin?” dedi. Saul, “Büyük sıkıntı 
içindeyim” diye yanıtladı, “Filistinliler 
bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni 
terk etti. Artık bana ne peygamberler 
aracılığıyla, ne de düşlerle yanıt veri-
yor. Bu yüzden, ne yapmam gerektiğini 
bana bildirmen için seni çağırttım.” (1 
Samuel 28:11-15)

Hikâyenin geri kalanında Samuel ger-
çekleşecek bazı kehanetlerde bulunur 
ve gelecekten haber verir. Ama bizi 
ilgilendiren kısım orası değil, Kral ve 
peygamber vasfında olan birinin bir 
cadının yardımını alarak ruh çağırma-
sı ve ruhun yardımıyla gelecek ile ilgili 
bilgi almasıdır. 

Nekromansi uygulamalarına dair bir 
başka kayıt majisyen ve okültist John 
Dee ve yoldaşı Edward Kelley’e ait. 16. 
yüzyılda yaşamış John Dee bir okül-
tist, simyacı, matematikçi, astronom, 
astrolog ve yazardır. Hatta kendisi 
Kraliçe I. Elizabeth’in danışmanlığını 
yapmış ve ona simya ve kehanet ile 
yardımcı olmuştur. John Dee ve Ed-
ward Kelley isimli bu iki yoldaşın nek-
romansi denemeleri yaptıkları söyle-

negelir ve bunla ilgili anlatıları vardır. 
Onlar da kehanette bulunabilecekle-
rine değinirler. 
Ortaçağda Hristiyanlığın baskın çık-
ması ve engizisyon mahkemeleri yü-
zünden bu uygulamalar (ve bununla 
birlikte şifacılık, mistizm, ruhani çalış-
malar) yer altına inmiştir. 17. yy’da ruh 
çağırma seansları yine popülarite ka-
zanmış ve nekromansi ev partilerinde 
uygulanır hale gelmiştir. 18. yy’da qui-
janın, yani ruh çağırma tahtasının, yay-
gınlaşmasıyla 19. yy’da ve hatta günü-
müzde gençlerin oyun olarak ele aldığı 
–ama hala eski tehlikesini koruyan- bir 
alan olarak kalmıştır. Kahve fincanıyla 
ruh çağırma bizim kültürümüzde cin 
çağırmayla birleşmiş ve yarım yamalak 
uygulanır hale gelmiştir. 
Tüm ruhlarla iletişim fenomenleri göze 
alındığında, hepimizin aklına şu gelir; 
Nasıl oluyor da bir ruh, geleceği göre-
biliyor ve gelecekten bilgi verebiliyor? 
Bunun altında yatan temel inanış, 
maddi âleminden kurtulmuş bir ruhun 
geleceğin, geçmişin ve şimdinin öte-
sinde olan bir âlemde, zamansızlıkta 
var olmasıdır. İlginçtir ki bu ruhsal bilgi 
Dante’nin İlahi Komedya’sında da yer 
alır ve üzerinde durmaya değerdir. 
İlahi Komedya, Dante Alighieri tara-
fından üç cilt olarak 14. yy ‘da yazılmış 
bir eserdir. Tabi burada Dante’nin işine 
gelmeyen kişileri ve düşmanlarını ce-
hennemde betimlemesi, Hristiyanlık 
olgusunun –doğal olarak- çok ön plan-
da olması eserin içinde bolca dünyevi 
kimliğinin ve bilgilerinin yer aldığını 
gösterir. Yine de oldukça ilginç bir eser-
dir. Bu eserde Dante, kendi ağzından 
öte âleme yaptığı yolculuğu anlatır. 
Vergilius isimli rehberiyle (Romalı bir 
pagan şairdir.) önce cehennem sonra 
arafa yolculuk yapar. Vergilius pagan 
olduğu için cennete geçiş yapamaz ve 
cennette ona Beatrice eşlik eder. Beat-

rice, Dante’nin gerçek hayatında pla-
tonik olarak âşık olduğu ve sonradan 
vefat etmiş bir bayandır. 1321 yılında 
eseri sonlanır ve o yıl içinde ilginç bir 
şekilde Dante vefat eder. 
Dante bu öyküye dayalı öte âlem yol-
culuğunu tanımlarken sürekli cehen-
nem, araf ve cennetteki ruhlarla gö-
rüşür. İlginçtir ki Inferno (Cehennem) 
cildinde cehennemde bulunan ruhlar 
Dante’ye bazı kehanetlerde bulunur-
lar. Gerçekten de kehanetler bir bir ger-
çekleşmiştir, hatta bazıları Dante’nin 
ölümünden sonra meydana gelmiştir! 
Örneğin cehennemde ona papa ve 
krallık yandaşlarının düşman olacağı 
söylenir. Bu gerçekleşir ve hatta papa 
sürgüne gönderdiğinde, geri gelirse 
kazığa bağlanıp yakılacağını söyler. 
Belli ki, ruhların geleceği görme hadi-
sesini Dante’de merak etmiştir. Dante, 
cehennemde bulunan ruhlara gele-
ceği görüp görmediklerini şu şekilde 
sorar: 
“Dante: “Eğer yanılmıyorsam sizler, za-
manın neler getireceğini görüyorsunuz, 
ama şimdi olanları bilmiyorsunuz”. Ruh: 
“gözleri bozuk olanlar gibi görüyoruz.” 
Dedi. “Uzakta olan nesneleri seçebiliyo-
ruz; Yüce Tanrı’nın bize verdiği ışık böyle. 
Olaylar yaklaşıp da yanımıza gelince, siz 
insanların halini bilmez oluruz, birisi bize 
bilgi vermedikçe.” dedi.”(Cehennem x, 97-
105). 
Bu noktada daha fazla durmamızın 
bir sebebi var. Ruhların –Dante’nin 
tanımıyla cehennemde olsa bile- za-
mansızlıkta var olmaları, gelecekteki 
olayları, aynı gözü bozuk birinin uzak-
taki nesneleri kabataslak seçmesi gibi, 
seçebileceğine değiniliyor. Bu eski 
inanışlarla örtüşür. Ruh, madde zinci-
rinden çıktığı için zamansızlık alanında 
var olur ve zamanın akışını seyreyleye-
bilir, iletişim mümkün olursa aktarabilir 
de. Burada önemli nokta, olmakta olan 
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konusunda sıkıntı çektiklerini bildir-
mesinde yatıyor. Yine de gelecek kesin 
olarak görülebilir değildir ve oluşlar 
bizim irademiz ve seçimlerimize bağlı-
dır. Yani insanların davranışlarına göre 
değişebilir ve olası geleceklerdir bildi-
rilenler.
Ruhlar bedenden kurtulunca zaman-
sızlığı deneyimleyebiliyorsa, bizler de 
içsel dönüş ile beden zincirinden –kısa 
bir süreliğine- kurtulabiliriz demektir 
aslında. En nihayetinde bizler salt ru-
huz. Sadece beden kafesindeyiz. Bu 
yüzden o zamansızlık anlarının yaka-
landığı yüksek konsantrasyon durum-
larında (derin meditasyonda, bir ruhsal 
araca odaklanmışken veya tamamen 
anlık bir enerji akışıyla) gelecek, geç-
miş ve şimdinin ötesine geçilip, bilgi 
akışı yakalanabilir. Bu bazen rüyalarda 
olur bazen de günlük hayatımızda… 
3. gözde yaşamak “üç” zamanın orta-
sını yakalamak demektir; sol ve sağ 
gözün geçmiş ve geleceğiyle, 3. gözün 
anda kalma durumunu. Bütün gözler 
bir olduğunda ise zamansızlık ortaya 
çıkar. 
Bazı araştırmacılar rüya zamanı deni-
len anda, rüyanın derin safhalarında 
bu zamansızlığın deneyimlenebildiği-
ni söylerler. Bu yüzden geçmiş, gelecek 
ve şimdi bu zamansızlık anında görüle-
bilir hale gelindiğini iddia ederler. Bazı-
ları ise rüyalarda yüksek benliğin etki-
sinden bahseder. Kim bilir belki yüksek 
benlik dediğimiz de, ruhların bölgesin-
de olan kâhin tarafımızdır. Sessizce ve 
bilgece gözlemleyen, seyreyleyen ve 
gerektiğinde küçük tavsiyeler veren…
Derler ki, mental yolculukla, meditatif 
bir şekilde veya astral yolculukla geç-
mişe giderseniz, kimse sizi algılaya-
maz ve göremez. Çünkü siz şimdide 
var olup geçmişi gözlemlersiniz. An-
cak orada eskilerin “kâhin” dediği biri 
varsa, sizi görebilir, sizin seyrettiğinizi 

fark edebilir. Hem de mevcut bulundu-
ğunuz yılın koşulları çerçevesinde sizi 
fark edebilir… Çünkü gerçek manada 
eskilerin kâhin dedikleri, bedensel ola-
rak zamansızlığı deneyimleyebilenler-
dir. Bu yüzden onların zamanına göre 
gelecekten gelen bir bilinci –zaman 
olmadığı için- seçebilirler ve görebi-
lirler. Bu üç boyut algısıyla geçmiş ve 
geleceğin tek bir noktada buluştuğu, 
daha yüksek bir bilinç konuma geçiştir; 
zamansızlık anlarıdır. Ruhların bölgesi-
dir…

Kişi, ruh olduğunun farkına vardığın-
da –ve içselleştirdiğinde- derin ruhsal 
içe dönüşlerde bir yanıyla bu ruhların 

bölgesinde gezinir. Bu sisli âlemin per-
delerinin aralayıp, zamanın ötesinde 
gezinirken, içsel biliş ile zamanın öte-
sinden olmuş, olan ve olacak olanları 
seyreyleyebilir veya sezebilir. Ama za-
mansızlıkta yani bu bölgede, ruhların 
bölgesinde, zaman algısından daha 
ilgi çekici ve idrak edilmesi çok daha 
zor bir biliş durumu vardır; sadece 
beden kafesinden kurtulmuş ruhların 
sürekli içinde yaşadıkları bir biliş duru-
mu… Ne yazık ki insan bilinci beden 
ile tekrar bütünleştiğinde, yaşanılanın 
beynin algısının ötesinde olmasından 
dolayı kişi bu biliş durumunu ve anı 
unutur. Bu, kayıp yolculukların sırrıdır. 
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Zamanı doğrusal bir çizgi olarak görüp,  geleceği de bu çizgide ilerlerken ulaşmaya çalıştığımız bir hedef  
olarak görmek sık sık tekrarlayabildiğimiz bir alışkanlık. Dosyanın konusu gelecek olunca, geleceğe ve as-
lında zamanın bütününe bakış açımızı değiştirebilecek, okurken zamanın doğrusallığı algısını sarsabilecek 
kitapları eklemek istedik. Beklediğiniz bir gelecekte okumanız niyetiyle… 

Richard Bach | Bir: Bir Roman

Zaman bükülse ve kendimizin yirmi yıl sonraki haline rastlasak ne olur? Geçmişte 
biz olan, paralel hayatlarda biz olan, alternatif  dünyalarda biz olan insanlarla yüz 
yüze konuşsak? Ne söyleriz onlara, ne sorarız?Uzayın ve zamanın ötesinde bizi ne-
lerin beklediğini bilsek, nasıl değişiriz?
Karısı Leslie ile bir yolculukta olan Richard Bach, sağ kalmalarının ancak kendileri-
nin hiç sapmadığı yollarda, kendi başka kimliklerinin neler öğrenmiş olduğunu keş-
fetmekle mümkün olabileceğini anlatıyor. Oralarda hayal gücüyle korku, dünyaları 
kurtarmanın, dünyaları yok etmenin tek amacı, ölüm de ölümsüzlüğün bir adım 
yakınında. BİR; Richard Bach’ın en şaşırtıcı kitabı; hem bilimle, hem ruhla uyumlu, 
garip, sevgi dolu bir fantezi, aynı zamanda da kendimizi bulmanın alternatif  
yollarına açılan bir kapı.

Thea Alexander | M. S. 2150: Bir Makro Felsefe Klasiği

“Bir Besteller olan bu Makro Felsefe Klasiği, M.S. 2150 yılının muhteşem dünyasını, 
dünyamızın geçirdiği inanılmaz değişimi, insanlığın ulaştığı olağanüstü düzeyi ve hepsinin 
ötesinde de son derece yüksek bir anlayışı, MAKRO FELSEFE’yi anlatıyor. Gelin siz de, 
bir gece uyku halindeyken geleceğin güçlerinin yardımıyla günümüzün mikro dünyasından, 
2150’nin Makro dünyasına götürülen Amerikalı Vietnam gazisi, psikolog Jon Lake’in bu 
mucizevi, bilgi dolu yolculuğuna, bu vaat ve tehlike dolu serüvenine katılın. 2150’nin 
bugünkü dünyamızdan çok farklı olan hayranlık verici güzellikteki dünyasını keşfedin. Bu 
Makro dünyanın düşünce ve eylem biçimini inceleyin. Sonunda içinizin umut ve coşku 
dolduğunu, bilincinizin genişlediğini, hayata bakışınızın tümüyle değiştiğini görebilirsiniz. 
Evet, bu okuyup bir kenara koyabileceğiniz bir roman değil, yaşamınıza 
uygulayabileceğiniz bir Makro felsefedir!

kitap: gelecek
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Norbert Elias | Zaman Üzerine

Varlığını alabildiğine somut bir şey gibi düşündüğümüz, sürekli akan ve akarken 
bizi de kendi tünelinden geçiren zaman gerçekten öyle somut bir şey mi? Elias 
zamanın “var olan bir şey” olmadığını, onun bizim toplumsal, tarihsel bir eserimiz 
olduğunu söylüyor. Peki zaman bizim zihnimizin bir imgesi ise, gerçekteki olaylarla, 
değişimlerle bağlantısı nedir? Nasıl oluyor da böyle var olmayan bir şey algımızda 
doğallık, somutluk kazanıyor. Bizi metafiziğin girdaplarına götürecek gibi görünen bu 
sorular, Elias’ın elinde tümüyle maddi açıklamalar buluyor. Zamanın izini toplumsal 
ilişkilerde ve tarihsel gelişim içinde süren Elias, basit gibi görünen açıklamalara 
uzanıyor; basit, ama günümüz toplumunun insanlarının kavramakta zorlandığı 
sorunlara.

Kiara Windrider | Sonsuzluğa Açılan Kapı

Kiara Windrider’ın yaşama uyanış yolculuğu dünyamız daha yüksek bir boyuta 
geçerken kişisel dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen herkese ilham verecektir. 
Onun öyküsü aynı zamanda Dünya’nın bu zamanki uyanışının da öyküsüdür ve 
ruhumuza uyumlandığımızda yaşamı yüksek boyutlarda nasıl deneyimleyebileceğimizi 
anlamamıza yardımcı olmaktadır. Kiara’nın spiritüel ve ezoterik bir yaklaşımla 
yazdığı bu kitaptaki uygulanabilir bilgi ve etkileyici öyküler içermektedir. 

Eckhart Tolle | Şimdinin Gücü: Gerçeği Arayanların Mutlaka 
Okumaları Gereken Bir Kitap

Eckhart Tolle’un kısa sürede bir en çok satan kitap haline gelen eserinde; bilincimizde 
ve yaşamımızda mucizevi bir değişiklik yaratabilecek evrensel bir öğreti sunuyor. 
Tolle, tüm ıstırap, endişe ve korkularımızın dolayısıyla mutsuzluğumuzun gerçek 
kaynağını çarpıcı bir biçimde gösterip, onu şimdi ve burada nasıl aşabileceğimizi, 
huzur ve mutluluğa hemen şimdi nasıl kavuşabileceğimizi, bilincimizi hemen 
şimdi dönüşüme uğratıp nasıl aydınlanabileceğimizi anlatıyor. Şimdi’nin Gücü 
yaşamımızın her anının bir mucize olduğunu fark etmemizi sağlıyor ve 
büyük bir yetkinlikle Şimdinin Gücüne nasıl erişebileceğimizi açıklıyor.
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Yazı: Aydın Türkgücü

“Altın BİLGİ Çağı”
Nobel Barış Ödülü Yolunda: 

Uzun yıllardır kitaplarında, 
yazılarında ve konuşmalarında 
Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplardaki 
Sanal Gerçeklik ve Holografik 
Evren bölümlerini de kullanarak 
farkındalıklar yaratmaya çalışan 
yazar ve düşünür Aydın Türkgücü, 
yeni kitabı Altın Bilgi Çağı ile 30 
Ocak 2015 tarihinde Nobel Barış 
Ödülüne resmi olarak aday 
gösterildi. Kitapta sadece insanlar 
arası barış değil, evrendeki canlı, 
cansız tüm varlıklarla, bütünün 
barışına hizmet edecek Bütünsel 
Barış anlayışı ele alınıyor. Nobel 
Barış Komitesinin insana, doğaya, 
hayvanlara ve evrene bakış 
açısını değiştirecek; bütünsel 
barış alanlarında farkındalıklar 
yaratacak ödüller vermesi 
gerektiğine inanan Aydın Türkgücü, 
Altın Bilgi Çağı kitabı ve Bütünsel 
Barış anlayışı hakkında yazdı.

Birçok kişi ilk duyduğunda “Nobel Barış ödülüne nasıl aday 
olabilirsin? Dünyada hangi savaşı bitirdin? Savaşan hangi 
ülkeleri barıştırdın?” derken; ben de diyorum ki, “Kavgaları, 
savaşları bitirmenin bir yolu da uğruna savaşılan şeylerin 
değerini düşürmektir.” 
Binlerce yıldır Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplarda dünya hayatıy-
la ilgili yapılan en temel tavsiyelerde “Hayal Alemi”, “Rüya”, “İllüz-
yon”, “Sanı” denerek “ Çevrende gördüğün, değer verdiğin canlı 
cansız şeylerin tamamı illüzyon. Hiç biri gerçek değil. Hiçbiri, 
uğruna insanları, hayvanları ve tabiatı öldürecek kadar değerli 
değil.” denilerek uğruna savaşabileceğimiz şeylerin değerini dü-
şürülmeye çalışılmıştır.  

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan, sanal gerçek-
lik ve holografik evren tanımları üç boyutlu kuantum düşünce 
disiplinleriyle birleştiğinde, ortaya çıkan yeni bakış açısı bildi-
ğimiz uzay, zaman ve mekânı değiştirip yeni yaşam formlarını 
gündeme getirirken, insana, doğaya, hayvanlara ve evrene ba-
kış açımızı da sonsuza dek değiştirmektedir.

Ortaya çıkan bu yeni gerçeklikler en temel tanımlara da (Fani 
Dünya, Hayal Âlemi / Rüya Alemi/ Gölgeler Alemi vb.) anlam ve 
gerçeklik kazandırmaktadır. Zamanın ve mekanın olmadığı çağ 
olarak tanımlayabileceğim, her şeyin illüzyon olduğu, sadece 
bilginin olduğunu fark edeceğimiz Altın Bilgi Çağı, uğruna sa-
vaşılan maddi şeylere bakış açımızı da değiştirirken, hepsinin 
değerini fani hale getirerek bütünsel barışa hizmet etmektedir.  

Tarih boyunca, herkesin mutlu, huzurlu olduğu, savaşların ol-
madığı, maddesel bolluğa dayalı bütünsel barışın yaşanacağı 
Altın Çağ’dan bahsedilir. 

Savaşların sona erip kalıcı ve bütünsel barışın gelmesi için iki 
yol vardır;  

1) Bolluk: Savaşları genelde daha iyi yaşamak uğruna ken-
dimizde olmayanlar şeyler zorla elde etmek için yaparız. 
Herkeste bolca varsa kimse daha fazlası için diğerleriyle sa-

ve Bütünsel Barış 
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sından uyanmak için de ilk yapmamız gere-
ken şey, sorularda paradigma değişikliğine 
gidip; “Nereden ve Niçin?” sorusu yerine “Ne-
yin İçinde Yaşıyoruz?” sorusunu sormalıyız. 

 “Neyin İçinde Yaşıyoruz” sorusuna yepyeni 
cevaplar verirken yepyeni sorular da sordu-
ruyorum. Bilimkurguyu bilime dönüştüren 
sanal gerçeklik temelli holografik evren ta-
sarımlarıyla, insanları, farkındalıklı bilim ve 
teknolojiyle tanıştırarak, zorunlu teknolojik 
barış diye özetleyebileceğim Bütünsel Barışı 
sağlıyoruz.  

Taş devri, maden devri insanın maddeye 
hükmettiği, ilk-orta-yeni ve yakın çağ, bir 
gücün diğerini devirdiği dünyevi çağlardı. 
Altın Bilgi Çağı; zaman ve mekanın gerçek 
olmadığı sadece bilgiye dayalı ilk illüzyon 
çağdır ve insanlığı bütünsel barışa ulaştıra-
cak çağdır. 

Yaşadığımız kişisel başarılar, başarısızlıklar, 
mutluluklar ve mutsuzluklar bütünün farklı 
alanlarında uzmanlaşmamızı sağladı. Kişisel 
gelişim aşamasından toplumsal gelişim aşa-
masına geçip, henüz var olmamışı düşünür-
ken, bulacağımız yeni cevaplar ve sorularla; 
geleceği tasarlayan, anlatan, yazan, düşünür 
ve düşündürürlerden olalım... 

Yazarın Altın BİLGİ Çağı adlı kitabının, İngi-
lizce çevirisi “The Golden Age of Knowledge” 
adıyla Mart ayında e-kitap olarak satışa sunu-
lacaktır.

vaşmaz. Petrol, su, altın ve madenler gibi. uğruna savaşılan 
her şeyin herkese yetecek kadar bol hale gelmesi, herkesin 
istediği şeye istediği kadar sahip olabilmesi bolluk, bereket, 
sevgi ve saygının hâkim olduğu Altın Çağ için zorunludur.  

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, azalan enerji ve gıda kaynakları-
nın daha fazla insana bölünmesi mevcut gidişata göre yakın 
zamanda bu seçeneğin gerçekleşmesi maalesef pek mümkün 
gözükmüyor. “Altın demir kadar bol olsaydı, kimse altın için sa-
vaşmazdı” ama insanoğlu az bulunan başka bir maden bulup 
onun uğruna yine savaşacaktır. (Gezegenimizde en bol bulunan 
su için bile yakın gelecekte su savaşları öngörülmektedir.) 

2)Hem Bolluk Hem Yokluk: Kavgaları, savaşları bütünsel 
olarak bitirmenin ve engellemenin bir diğer yolu da; Bugün 
veya gelecekte, uğruna savaşılan her şey, hem hayatın bir 
parçası olup yaşamın vazgeçilmezi olurken hem de uğruna 
birbirimizle savaşılmayacak kadar da değersiz şeylere dö-
nüşmelidir. Kuantum düşünceyle özetlersek uğruna savaşı-
lan her şey, Hem VAR hem YOK olmalı. 

Rüyada olduğunuzu anladığınız an, rüyadaki kişilerin, 
mekânların, uğruna savaştığınız her şeyin değeri bir anda düşer 
ve anlamını yitirir. Dünya rüyasından uyanış Dışarıdan ve İçeri-
den olmak üzere iki türlü olabilir; 

(1) Dışarıdan Uyandırılış: Sizi fiziksel olarak dışarıdan dürte-
rek, sarsarak (Ses, dokunuş vb) uyandırır. Bu uyanış, dışsal bir 
fiziksel uyarıyla olduğunda, tıpkı, yanardağların patlaması, şid-
detli depremler, gök taşı çarpması vb. kıyamet dediğimiz, rüya-
nın dışsal bir fiziksel etkiyle çökertilmesiyle gerçekleşir. Ama bu 
uyanış değil uyandırılıştır.

(2) İçeriden Uyandırılış: Bizim aradığımız veya herkesin bekle-
diği uyanış ise rüyanın içindeyken uyanmaktır. Peki ama gücünü 
çözülmemişlikten alan bir rüyanın içindeyken nasıl uyanacağız? 

Hani derler ya, “Öğrenci hazır olunca, öğretmen belirir”. Bende di-
yorum ki, “Doğru soru sorulduğunda cevap belirir.” Dünya rüya-
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Yok olup  
gitmeyen hayata  

sahip olmak üzere  
gök ve yeryüzünden 

gelen kelimeyi kim 
yemeli?
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Yazı: Nalan ve Nicolas Lecerf

yolu üzerine
beyaz lotus

Son zamanlarda Bilgi Paylaşım’da gerçekleştirdiğimiz seminer 
ve kurslarda ‘beyaz ve mavi lotus’ kavramını sıkça dile getiriyo-
ruz. Söz konusu kavram, Kozmik Hareketi’nin Fransa’daki son 
gruplarından birinde ‘pasif/alıcı’ (grup içerisinde kutsal bir gö-
revi üstlenen kimse) bir üyenin bize emanet ettiği kadim bilgi-
leri incelerken ortaya çıktı.

Yayımlanmayan ‘MAVB İncelemeleri’nin el yazmalarında şöyle 
ifade edilir:

“Söyle bana, ela ile incelikli olan gecenin ve güzelliğin kraliçesi, 
kutsal olan lotusun anlamı nedir?”

“Lotus çiçeği, Alifa dönemine ait kutsal çiçeğin Azert (ekosis-
tem olarak Toprak Ana) tipidir.”

“Alifa, iyi ve kötü arasında gerçekleşen ve bilinen çatışmaların 
ilki olup, lotus çiçeği birlikte mücadele edenler tarafından sem-
bol olarak kullanılmıştır. Burada beyaz lotus düzen isteyenleri, 
mavi lotus ise onlardan kendilerini farklı görenleri temsil et-
mekteydi. Bazı anlayışlara göre söz konusu çatışma, zannedildi-
ği gibi zulüm ve nefret dolu, acımasız bir tutku değildi. O, daha 
çok entelektüel düzlemde, önce geçici olan, ancak doğrulan-
dığında sürekli bir hal alan bir ayırımdı.” Özet olarak beyaz ve 
mavi lotus bölünme, ayrılma üzerinedir.

Yaratılış hikâyesinde Şeytan’ı (yılan aracılığıyla) ya Âdem ve 
Havva’yı baştan çıkarırken, onları maddeye özendirirken (Hris-
tiyanlıktaki yorum), ya da Âdem’in önünde boyun eğmeyi red-
deden Azazil, İblis (İslam’daki yorum) olarak görürüz. Her iki yo-
rumda da Şeytan lanetlenip, Tanrı’nın yanından ve Cennet’ten 
kovulur.1

Hristiyanlık ‘ta Tanrı, İyilik ve Kötülük Hakkındaki Bilgi Ağacı-
nın meyvelerini yemek isteyen Âdem ve Havva’yı cezalandırır, 
Cennet’ten kovar ve onlara yeryüzünde tövbe etmenin yolu-
nu bulmak üzere bir fırsat verir. Bu, daha çok Tanrı’nın İyilik ve 
Kötülük Hakkındaki Bilgi Ağacından yememekle ilgili emrine 
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deyi olumluyor, ancak verilmesi gereken bir 
karar olmadığı için o iradeyi kullanmıyor. 
Bu tarif edilen, mükemmel mavi lotus top-
lumunun mühendisliği ile yaratılan bir so-
nuçtur; insanlar yerleşiyor ve kaybedilmiş 
birliği veya ‘var olmayı’ artık arzulamıyor. 
Bunun yerine maddi dünyamızı sembolize 
eden her şey için, sahip olmayı temel alan 
ihtiyaçlar piramidi için can atıyor.

‘Var olmanın’ yerini ‘istemek’ aldıysa ve is-
tediğimizin bedeli ‘olmayı’ kaybetmekse, 
ayrılma gerçekleşmiştir. ‘Sahip olma’ ve ‘var 
olma’nın zıtlığı, beyaz ve mavi lotusun en 
temel farkı, esasında aynı zamanda muha-
lif bir yaşam tarzıdır. Beyaz lotus ile Evren’i 
‘bizi kullanmaya’ davet ediyoruz, içimizde 
‘var olmayı’ gerçekleştiren bu olağanüstü 
deneyimin görgü tanığı oluyoruz. Mavi lo-
tus yolunda ise, biz Evren’i ‘kullanmaya’, onu 
evcilleştirmeye, ona sahip olmaya çalışıyo-

uymamakla ilgilidir. Bundan sonra Şeytan, baştan çıkarmaları 
ve yalanlarıyla bizi Tanrı’dan uzaklaştırma görevini üstlenen, 
kesinlikle kötü olandır. Bu, mavi lotusun doğuşudur. İnsanoğlu 
Tanrı’ya uzanır ve bilgi, Tanrı’nın krallığındaki konumunu yeni-
lemek için dönüş yolunu arayan insana hizmet edecek olan, ola-
ğanüstü bir araç olarak görülür. İşte bu görüş Batı toplumunun 
temeli olup, deneyselliğe, deney ve gözlemle elde edilen bilgi-
ye dayanır. Babil Kulesi bunun bir örneğidir, dillerin çeşitliliği ile 
yaşanan dağılma ve hedefin şaşırtılması durumu açıklıyor.

Müslümanlıkta Azazil-İblis yeni yaratılan Âdem’in önünde bo-
yun eğmeyi reddeder, onu aşağı görür. Tanrı, Âdem’in suretinde 
kendisini görmediği için İblis’i kovar ve insanoğlunun kendisini 
Dünya’nın ve madde olan her şeyin prensi olan Şeytan’ın ara-
cılığıyla aramasını sağlar. İblis’te gurur ve kendini beğenmişlik 
görüyoruz, zekâ ise onun kaderi hakkında verilen kararın bir 
aracıdır. Ancak buradaki zekâ, bilinçten yoksundur. Bu, kaybe-
dilen bir birliğe giden yolculuktur. İnsanoğlu, Çokluktan Birliğe, 
Tanrı’ya dönüş yolundadır.

Her iki yolda da, bilgi ve zekâ yanlış kullanılmakta, bölünmeye, 
maddeye ve –entropiye durdurulamayan bir düşüşü yaratmak-
tadır. Tarif edilende insanoğlu Tanrı’ya giden yolu bulmalıdır. 
Şeytan’ın görevi onu serseri yapmak, hatta ona dönüşe duydu-
ğu özlemi unutturmaktır. Bu da mavi lotusun bir tanımıdır, in-
sanoğlu kendini bir tanrının seviyesine yükseltmek için çabalar 
ve Dünya’yı acımasızca yönetir.

Bu, Tanrı’dan, Kaynak’tan, Tek’ten ayrılmadır. Bu ayrılma gönül-
lü mü, yoksa zoraki midir? Kendimizi dualitenin deneyiminde 
kaybettik ve kaybedilmiş birliği bulmak için çabalıyoruz. Hristi-
yanlık ve Müslümanlıkta insanoğlu az çok bir kurban olup, ha-
tası yüzünden ağır bir ceza (düşüş) ödemektedir, aynı zamanda 
daha büyük bir oyunun parçasıdır (insanoğlu beni senin aracı-
lığın ile görecek).

Kötülük problemi temel bir bileşendir ve sorunludur. Tanrı kö-
tülüğe nasıl izin verebilir? Kötülük Tanrı’nın muhalifidir, o halde 
ona eşdeğer midir? Burada bir sorun var. Ve yeryüzüne inmiş 
(düşen) meleklerin başı olan Şeytan için bu durum elverişli 
olup, Kötülüğü Tanrı ile eşdeğer kılar.

Aynı zamanda deneyimin siyah ve beyaz alanındayız; dualite 
her şeyin ölçütüdür: Bir tarafta iyi, diğer tarafta kötü insanları 
görüyoruz. Bir taraf kutsal erdemlere veya özniteliklere veya ar-
ketiplere özendiriyor, diğer taraf ise üstün-insana özgü erdem-
lere ve türlere. Bir taraf özgür iradenin var olduğu ve kaybe-
dilmiş birliğe ilişkin arayışın yüce sayıldığı Dünyadaki ikameti 
geçici bir sınav ve okul gibi görüyor, diğer taraf ise özgür ira-

İyiliği ifade eden 
sözleri boynumuza 

dolayıp onlarla 
yaşayalım, ta ki onlar 

içimize işleyene 
kadar. Öncelikle İlahi 

Takdire inanalım, 
sonrasında O’nun 

dönüştürücü nimetlerini 
bedenleştirmek üzere 
kutsal bir şekilde çaba 

sarf edelim.
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ruz. Ancak yaşanan felaketler, hayal kırıklık-
ları ve başarısızlıklar, gerçekçi ve acı. Nihai 
olarak içimdeki boşluğun ve ‘var olma’nın 
yoksunluğunun farkına varıyoruz.

Beyaz lotus veya Hermetik Yol’da, nitelikler 
birleşik olup özel bir alan yaratırlar. Tanrı’nın 
sayısız öznitelikleri olarak yeryüzünden 
merkeze raporlayan bizler, burada her şeyi 
olduğu gibi anlarız ve birlikle bağlantıda-
yızdır. Thomas Bromley’in ifade ettiği gibi: 
‘Buna göre Dışa Doğru olandan (dıştaki 
yaratılış) İçe Doğru olana (içteki yaratılış), 
buradan ise En İçtekine doğru gelişiriz. Dışa 
Doğru olan İyiliğin ve Kötülüğün yeri olup, 
bu yozlaşmadan ötürü Yaratığın Krallığı’dır. 
İçe Doğru olan ikili olup, ya Karanlık ya da 
Işıklı Dünya’dır. Karanlık olan Ejderha’nın 
Krallığı, Kötülüğün ve Gazap’ın merkezidir. 
Işıklı Dünya Cennet’e ait katmandır, ya da 
Mezopotamya’sına yerleşmiş veya o büyük 
Gazap ve Sevgi nehirlerinin arasında sıkı-
şan Eden Bahçesi’dir. İlki kükürt ile yanan 
Ateş Gölü olarak, diğeri ise yaşamın kristal 
gibi şeffaf olan suyu, Tanrı’nın tahtından ve 
kuzudan (kuzu imgesi Hristiyanlık’ta Sev-
gi prensibinin sembolüdür) akan Saf Nehir 
şeklinde tabir edilir. En İçteki, sonsuz Sığı-
nak veya Tanrı’nın dinleme yeridir. Bu ru-
hani Huzur Ülkesi İbrahim, İshak, Yakup ve 
tüm diğer geçmiş Azizlerin yaşadığı yerdir.’2 

Beyaz lotus tarafından sembolize edilen ve 
doğası gereği simyayı, kabalayı ve kâhinliği 
temel alan tüm hermetik süreç, bireysel ni-
telikleri ve karşıtlıkları harmanlamak, kay-
bedilmiş birliği bulmak, aslında içimizde var 
olan birlik tohumunun kaynağını bulması-
na izin vererek tekrar filizlenmek ile ilgilidir. 
Tüm süreç bilgiyi parça parça toplamaktan 
vazgeçmek üzerine kuruludur, çünkü ortaya 
çıkan aktif zıtlık ve safsatadan dolayı bilgi 
aslında artık yararsızdır ve bizi eylemde felç 
eder veya bizi gitgide yüzeyselleştirir, acılı 
ve kuşkulu hale getirir. ‘Beni hatırla ve ben 
seni hatırlayacağım.’ Kuran, II-152

Mavi lotus veya büyü, deneysel bir süreç ile 

bilginin geliştirilmesi, evrendeki güçlerin evcilleştirilmesi ile 
ilgilidir. Böylece onlar bize arzuladığımız şeylere ulaşmamıza 
yardımcı olacaktır. Ne kadar çok istersek, evrenle olan ilişkimiz 
o kadar umutsuz hale gelir. Hiçbir şey, hiçbir zaman yeterli ol-
maz ve elde ettiğimiz deneyimler zararlı ve öldürücü hale gelir. 
Tekrar edecek olursak, bu parçalara bölünmüş bir bilgidir ve 
bizi bir zamanlar bastırılmış olan olumsuz güçleri beslemeye 
iter, bize tuzak kurar ve özümüzü kaybettirir.

Beyaz lotus ile sembolize edilen hermetik gelenekte, insanoğlu 
kaçınılmaz bir düşüş yaşayan evreni eski haline getirmek için 
gerekli olan bir araçtır. Bu bizi meleklerin yeryüzüne inişinin 
(düşüş) ve dualitenin doğuşunun gerçek anlamına götürür. Bu-
rada çok derinden gelen bir sevgiye ve daha iyisi (büyük resim) 
için kendini feda etme isteğine tanıklık ederiz, çünkü gerçek-
ten gerçekleşen budur. Yukarısı nasılsa, aşağısı da odur! İsa’ya 
ihanet eden ve hainlik elbisesini uzun zaman giyen Judas’ın 
hikâyesini biliyoruz. Aslında tam zıttı gerçekleşti. Judas eylemi-
ni bilinçli bir şekilde yerine getirmeyi seçti, böylece kehanetler 
yerine getirilebildi, Mesih-Sevgi ilkesi yine madde aracılığıyla 
çivilendi. Bir kez daha insanlığın günahlarından kurtulabilmesi 
için bir kapı açıldı.

Son Yemek, İsa’nın yaşam gücünün, yani kanının paylaşıldığı 
ezoterik bir törendir. Bu eylem ile havarileri kendisi ile belli bir 
zaman için eterik bir bağ kurabildiler. Bu şekilde göğe çıkışın-
dan önceki dirilişini, görünmelerini de açıklayabiliriz. Aynı şe-
kilde Thomas’ın, bize dirilişin yolunu gösteren Yeni İnsan İsa’nın 
ihtişamlı bedenine dokunmasını da.

İsa ve kutsal eylemi, geçmişte yaşanan başka kutsal dramların 
tekrarıdır. Burada en önemlisini dile getirelim, İsis ile Osiris ve 
İsis’in Osiris’in parçalanmış bedenini onarmaya dair çabası, vb. 
Ancak en temel dram, hepsinin kaynağı olan Meleklerin Düşü-
şüdür (yeryüzüne inişi).

Tüm tozlu dünya dinlerinden bize ulaşan rivayetlere göre yara-
tılış ile birlikte güçlü bir kopma yaşandı ve dualitenin hâkim ol-
duğu bir dünya ortaya çıktığı. Burada zıtlıklar ve çatışmalar, İyi-
lik ve Kötülük arasında bitmek bilmeyen kavgalar, arkalarında 
perişanlık ve ızdırap bıraktılar. Düşmüş melekler, cesaretlerini 
ortaya koydular ve kendilerini feda ettiler. Yıllar sonra cesur ve 
seven Judas aynı şeyi yaptı. Hiçbir şeyden madde yaratabilmek 
için kadim kabalistlerin ‘tzimtsum’ları, kendilerini ‘kaybetmeliy-
di’ ve nihai maddeleşmeye doğru düşmeliydi. Madde, içerisinde 
Kaynak’tan kopmuş, sanrılarla dolu bir girdapta, azalan bir bi-
linç ile yaşayan ışık parçaları, ‘keliphots’ları, barındırıyordu. Baş-
ta değindiğimiz ayrılma burada da karşımıza çıkıyor. Sevgiden 
ötürü melekler kendilerini feda etti ve kaderlerine boyun eğdi, 
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Tanrı ile olan hayat bağlarını kaybedeceklerini bile bile. Böyle-
ce mevcut evrenin temeli sağlam bir şekilde atılabildi. Bu ayrıl-
manın sonuçları ayrıca zekâlarına karanlık çökmesi, dikeylikten 
vazgeçme ve bitmek bilmeyen düzeyliğin laneti idi. Ayrıca kö-
tülük ve gurur, karmakarışık egolar filizlendi, kana susamış vi-
rüse benzeyen yaşam formları gibi. Tükenmez merhametinden 
ve adaletinden dolayı Tanrı, Gilgul’u – ruhların enkarnasyon 
çarkını – devreye soktu, böylece her biri düşmüş ‘keliphot’ par-
çalarından bazılarını alabilme ve O’na geri getirebilme fırsatına 
sahip oldu. Bu Tikkun’un (‘dünyayı iyileştirme’) bir kavramı olup, 
tüm yaratılışa ve İnsanlığa, düşüşün bir kurbanı olduğumuzu ve 
kozmik bir savaşın ortasında bulunduğumuzu savunan görüş-
ten ziyade, daha büyük bir rol biçiyor.

Bizi bilinçli ve istekli, ‘kullanılmaya’ hazır aracılar olarak konum-
landırıyor. Evren, düşen meleklerin ‘kutsal acı duygusu’ (Hz. 
İsa’nın çarmıha gerildiğinde çektiği acı) ve katarsis ile kurta-
rılmasıyla kendini iyileştiriyor, Tanrı’nın Yargı Günü’nde ‘hiçbiri 
eksik olmamalı’ sözünü yerine getiriyor.

Düzey bilgiye ve zekâya sahip olan insanlar olarak değil de, 
uyanmış, sessizlikte yeterince topraklanmış, yine de içinde 
Tanrı’yı birlik, uyum ve huzur içerisinde karşılamaya yeterli bi-
reyler olarak. Bu karşılaşmalar harikulade varoluşsal bir yolcu-
luk yaratıyor.

Beyaz lotus yolu, kendimizi bu tarz bir role hazırladığımız yol-
dur. Bu yöntem bizi Gerçeğe yetiştiren, özendirici ve dinamik 
bir denge yaratıyor.

İçimizde, çok derin bir yerde taşıdığımız ve kurtarılması gereken 
keliphotların sonucu olan ego, kasıtlı olarak kendini büyük res-
min içinde görür. Söz konusu büyük resimde, konumumuzu ve 
görevlerimizi Çalışma, Adanmışlık ve Hayırseverlik ile eski hali-
ne getirerek, yukarıdan Kutsal Sevgi, Umud ve İman’ı kendimize 
çekerek, aktif olarak Dünya’nın iyileştirilmesine katılıyoruz.

(Devam edecek...)

Dipnotlar:

1 - Musevi geleneğinde ise Şeytan’ın ‘muhalif ’ olarak anılması 
kayda değerdir. Diğer iki dinde, özellikle Hristiyanlık ’ta, gördü-
ğümüz Şeytan’ın izine burada rastlamayız. O, eski Ahit’in ilk ki-
tabında ‘yılan’, Eyüp kitabında ise ‘muhalif ’ vb. olarak ifade edilir.

2 - Thomas Bromley, Way to the Sabbath of Rest, (London 1656)

3 -  Louis Cattiaux, ‘Message Rediscovered‘,  Beya Editions. M+R, 
XX, 35

Kötülük için ne bir 
düşünce, ne bir bakış, 

ne de bir eylem olmalı; 
böylece ne içimizde ne 

de çevremizde şekil 
alıp hayat bulacaktır; 

yine de kadim bir 
kusurun sonucu olarak 

belirirse, iyiyi düşünmeli, 
iyiyi görmeli, iyiyi 

dile getirmeli ve iyiyi 
yapmalıyız ki yaşamın 

ışığı içimize aksın, 
içimizde ve çevremizde 

varlığını sürdürsün.
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Yazı: Süha Ertekin

kayınbabamın
ve t’ai chi ch’uan

Yazıya böyle başlamayı doğrusu yaşanmış 
olanı biraz sempatik kılmak, olumluya 
bağlamak adına tercih ettim. Başka başlıklar 
elbette kullanılabilirdi. “Bizden bir hikâye ve 
T’ai Chi Ch’uan” gibi ve diğerleri… Bir uyarıda 
bulunmamda fayda var! Bu yazı, “Sadede gel! 
Bütün bunlardan bana ne?” diye hız yapanlar 
için yazılmadı. Gerçek bir olay üzerinden 
hayatınıza, size dokunmaya çalışıyorum. 

Geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda, eşim 
Gülay’ın anne babasını, daha da genişletirsem 
memleketini 5 gün de olsa ziyaret etmek 
istedik. Gülay’ın memleketi iki tane. Biri Türkiye! 
Benimle evlenip üç kız doğurma cesaretini 
gösterdi, Türkiyeli oldu. Yunanistan’ın, İskeçe 
(Xanthi) şehri doğup büyüdüğü, öğrenim 
gördüğü yer. Bize kasaba gibi gelecek, Rodop 
dağları eteğine yerleşmiş, gündelik hayat 
içinde her yerine yürüyerek ulaşabileceğiniz bir 
şehircik…

Çocuklarımızın da bu ülke ve halkı, o halkın 
kültürü ile bağlarının gelişmesi, nasıl da kardeş 
olduğumuzu anlayarak büyümeleri için, bir 
ayağımızı orada tutmaya çaba gösteriyoruz. 
Eğitim sisteminde yaratılan karmaşa-doğrusu 
çöküş, ucube TEOG sistemi bizi de etkiledi. 
Büyük kızımızın sonucunu beklerken gidelim, 
sürpriz yapalım dedik.

Onlar için oldu da. Sabah eve vardığımızda, 
bizim dede, elinde bir torba dolusu kara 
incirle aynı anlı bahçe kapısında göründü. Dağ 
yamacına dayanmış, kentin bittiği, yukarısında 
manastır arazisi, yeşil alanın olduğu bir yerde 
evleri. Hakikaten bal incirlerin bol olduğu bir 

yer. Beş sene önce kalp ameliyatı olduğu için, sık sık benim “Yürüyüş 
yapıyor musun?” sorularıma muhatap oluyor adamcağız. Sevindi, 
sevindik. “”Ne güzel sabah erkenden yürüyüşe çıkıyorsun!” dedim. 
Gülay: “Baba artık, sabahları incir isterim!” dedi. Eh! Torunların 
incirleri nasıl götürdüklerini gören, kızından sipariş alan dedenin 
kara incir toplama sevdasını siz düşünün! Ama akşam konu edip, 
ağaca çıkmadan bu işi yapması, kalçayı 50 yaş sonrasında hiç 
kimsenin kırmaması gerektiği konusunda bir söylev çektim. “Yok 
yok! Çok dikkat ediyorum!” demeler dededen…

Ertesi sabah, erken kalkan kayınvalide ile birlikte yürüyelim dedik. 
“Sola mı sağa mı?” Sol diye seçtik. 150 m. ileride asfalt yolun bittiği, 
yamaca doğru sağdaki patikaya vardık ki, dede elinde bir sopa, 
yüzünde acı, telefonla uğraşıyor! “Kalimera! Ne yapıyorsun burada?”

Evet, daha üst kısımdan incir toplamış, ağaca çıkmış, düşmeden 
inmiş. Ama sopasını ağacın diğer tarafından almak istediğinde, 
ayağı bir çalıya takılmış ve düşmüş. Oraya kadar yürüyebilmesi ayrı 
bir hayretlik durum! Kısa keseyim, çağırılan bir ambulans ile İskeçe 
hastanesi acile gittik. İki saat kadar sonra çıkan sonuç kalçada kırıktı. 
Genç bir doktor- Türk çıktı-“Kırmış kalçayı” dedi. “Femur başı mı ?” 

kara incirleri
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devam eder!” diyorum. Dedemiz, çizginin hayat 
tarafında kaldı da, Yasemin ve İris torunlarını 
görebildi. 

İbrahim Dedenin kırığı Şekil 1’de olduğu 
gibi. Onarımı ise Şekil 2’deki gibi. Yani gayet 
mekanik bir onarım. Vidalanıyor! Şekil 3 ise 
yukarıda andığımız nedenlerle kemik yapısının 
nasıl iri gözenekli-kof bir yapıya dönüştüğünü 
gösteriyor. Femur kemiği, vücudumuzun en 
sağlam ve büyük kemiklerinden. Öyle olmalı, 
çünkü gövdemizin üzerindeki tüm yükü 
kalçadan aşağı aktarmakla sorumlu. Yani 

dedim! “Evet!” dedi. “Pazartesi ameliyat olacak!” diye ekledi. Biz, o 
günden sonra kalmayı planladığımız günlerde, her gün hastane 
ziyareti yaptık. Dedenin, canı yandı, sıkıldı, üzüldü. Bizler de öyle!

Bunlar sonuç! Daha kötüsü de olabilirdi. “Senin kara incirler pahalıya 
patladı!” dedim. Adamcağız üzgün, “Öyle!” dedi.

Pazartesi değil, sonraki Cuma günü ancak ameliyat yapabildiler. 
Çünkü doktorlar daha önceki kalp-damar ameliyatları yüzünden risk 
gördüler. Biz, başarı ile geçen ameliyatı döndükten sonra öğrendik.

Gülay’ın babası 65 yaşında. Artık yaş gruplamaları neredeyse 10 yıl 
arttı. Yani yaşlı sayılmaz. Ama aynı düşme vakası örneğin 30 yaşında 
başına gelse bu kırık olmayabilirdi.

Kalça Kırıkları Neden Olur? 

Kemiklerimiz yaşayan organlarımızdır. Onlar da beslenir, besinsiz kalır, 
kırıldıklarında vücudumuz onarır. Ancak ırk, yaş, cinsiyet, kilo, yaşam 
alışkanlıkları kemik kalitesini etkileyen faktörlerdir. Kadınlar, özellikle 
menopoz dönemi ile erkeklere göre kemik doku zayıflamasını 
hormonsal değişiklikler yüzünden daha fazla yaşarlar. Erkeklerde 
ise testosteron (erkeklik hormonu) düşmesi kemik kaybına yol 
açıyor. 50 yaş sonrası kemikler için artık riskli dönem. Sigara ve alkol 
alışkanlığı etkili olumsuz faktörler. Eh! Bizim örneğimizde İbrahim 
Dede, hele de sigara ile (günde 3 paket) bu riski artırmak için elinden 
geleni yaptı. Ta ki, altı yıl önceki kalp krizine kadar. Bununla durdu. 
Bakıyorum da, kimsenin bu konuda laf duymaya tahammülü yok! 
Bazen çaresizlik içinde; “Herkes kendi kalp krizine kadar içmeye 

Şekil 3

Şekil 2

Şekil 1
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yürüme işlevini sağlıklı yaşamak için kalça 
kırılmasını önlemeye dair, elden gelen her şeyi 
yapmalıyız. Bilgilenmeli, bilgiyi doğal yaşanır 
kılmalıyız.

Peki niye?  

Kalça kırılması ile yaşanan yürüme işlevinin yok 
olması, ya da kalitesinin düşmesi sadece yer de-
ğiştirme kalitemizi ilgilendiren mekanik bir so-
run değildir de ondan! İç organlarımızın sağlığı 
yürüme eylemi ile doğrudan ilintilidir. Taban altı 
yürüme esnasında, özellikle toplar kan sistemi-
ne yardım eden, mini pompa görevini görür. 
Kalbe de yardım eder. Yani kan dolaşım kali-
tesini yürüme eylemi olumlu etkiler. Bundan 
yoksun olan vücut zaman içinde enerjisini 
kaybeder, bağışıklık sistemi düşer… Zincir-
leme reaksiyonun tetiklenmesi gibi…

Biraz istatistik:

“Kalça kırığı olan 10 hastanın 9`u 65 ve üzeri 
yaş grubundadır. Kalça kırığı olan hastaların 
%4`ü ilk hastaneye yatırıldıklarında ölmek-
te, %10-35`i yaralanmanın olduğu ilk bir yıl 
içinde komplikasyonlar nedeniyle ölmekte 
ve % 30`unda ise ilk bir yıl içinde tekrar kırık 
meydana gelmekte.” imiş…

Şekil 4 ise, diyelim ki kırmadınız bir tarafını-
zı, ama kemik yoğunluk kaybı ile boy kısal-
masının nasıl olabileceğini gösteriyor. Bu kı-
salma miktarı 15cm kadar olabiliyor. Yine kı-
salmanın kendisi görsel açıdan öte, özellikle 
omurgadaki çökme yüzünden sinir sistemini 
olumsuz etkilediği için sorun. Yani, yine size 
bir zincirleme reaksiyon örneği…

Demem o ki!

Yaşam kalitemiz için özellikle 50 yaş üze-
rinde düşüp, kalçayı kırmamamız önemli. 
Bunun için, kemiklerimizin yaş ilerledikçe 
zayıflamasının önüne geçici, doğru alışkan-
lıkları edinmeliyiz.

Doktorlar bir dizi önlem size söyleyecekler-
dir. Şunları öne çıkartırsak:

Sigarayı ne yapıp edip bırakın.

Aşırı alkol almayın. 
Kalsiyumca zengin gıdalara yönelin.
Aşırı kahve ve gazlı içecek içmeyin. 
Güneşten yeterince yararlanın. 
Düzenli egzersiz yapın, düşme korkusunu yenecek, denge geliş-
tirecek egzersiz sistemlerine yönelin. 

İşte bu son öneri beni çok ilgilendiriyor.

Diğer tüm yapmanız gereken şeyler yerinde olsa da egzersiz, 
vücuda alınan kalsiyumun kemiklere yerleşimi için gerekli. Çün-
kü kemikler, karşılaştıkları ağırlık-yük değişimi üzerinden, biyo-
mekanik bir sistem ile beslenirler.

 Bu sistemin nasıl çalıştığını da burada anlatarak daha fazla lafı 
uzatmak istemiyorum ve size yukarıda andığım biyomekanik 
kemik beslenme sürecini ideal etkileyen, düşme korkusunu 
yenme ve denge geliştirme konusunda şüphesiz etkisini, Dr. 
Pelin Yıldırım ile 2006 yılında tamamladığımız, bu konuda ülke-
mizin ilk klinik çalışmasının da gösterdiği gibi, beden anatomi-
mizi en idealinden kullanabilmeyi bize öğreten T’ai Chi Ch’uan 
çalışmanızı öneriyorum.

Derdi sadece biz değil, sevdiğimiz çevremiz de yaşıyor. 

Hepinize düşmeden, sağlık ve dengede kalabildiğiniz bir hayat 
dilerim.

Şekil 4
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Yazı: Elif Bayar

Modern Zaman Masalı: 
NESLİ ÇOĞALAN PETER
PAN’LAR CEMİYETİ

Bir süre önce sosyal paylaşım ağı Facebook’ta 
bir sayfa dikkatimi çekti. Nesli Çoğalan Peter 
Pan’lar Cemiyeti… İsim iddialı!  Peter Pan ol-
mak, çocuk kalmak, çocuk kalbine sahip olmak 
zor yaşadığımız zamanda. Nedir, ne yaparlar 
diye baktığımda ise karşıma sadece çocuk yüre-
ğine sahip olan bir grup insan değil, çocuk yü-
rekleri mutlu etmek için savaşan kahramanlar 
çıktı. Çok basit bir amaçla kurulmuş bir cemiyet 
Nesli Çoğalan Peter Pan’lar: Dezavantajlı çocuk-
ların hayallerini gerçekleştirmek. 

Hale Bayrak bu hareketi başlatan isim. Çocuk-
larla ilgilenmekten, onların hayatlarına hayal-
lerle dokunmaktan keyif alıyor. Aslında kendisi 
yıllardır çocuk yüreklere sevgi tohumları ekiyor. 
Bir gün hasta bir çocuğun hayalini kişisel say-
fasında paylaşıyor. O hayali gerçekleştirmek 
isteyen o kadar çok insan oluyor ki, Hale’nin ak-
lına bu insanları bir platformda toplayıp daha 
çok hayal gerçekleştirme fikri geliyor. Kısacası 
yıllardır sessiz sedasız çocukların yanında olan 
Hale, bu hareketle bunu yapmak isteyebilecek 
pek çok insana bir buluşma noktası yaratmış. 
Şimdilerde Pan’lar birbirinden keyifli hayalleri 
gerçekleştirmek için bu sayfa üzerinde buluşu-
yor. Çocuklar hayal ediyor, Hale Bayrak hayalleri 
paylaşıyor, Pan’lar da bu hayallerin gerçekleş-
mesini sağlıyor. 

Cemiyeti ve nasıl çalıştıklarını Hale şöyle anlatı-
yor: “Cemiyet 2014 yılı Eylül ayında dezavantajlı 
çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıy-
la kuruldu. Bir şirket, vakıf ya da dernek değiliz. 
Bir ekibimiz yok. Paylaşımları ben yapıyorum 
geri kalan kısmı Pan’lar hallediyor. Sayfada dü-

zenli olarak paylaşımlarda bulunuyoruz çocuklarla ilgili olarak. Dâhil 
olmak isteyen Pan’lar mesaj yolu ile bizimle iletişime geçiyorlar. 
Mümkünse çocuk ile Pan’ı bir araya getirerek bir bağ kurulmasından 
tarafız.” Hayallerini gerçekleştirdikleri çocuklar ise Hale’nin yıllardır 
tanıdığı çocuklar.  

Hale bir yazısında “Çok bilgisayar oynadığı, boyalı gıdalarla beslendi-
ği, düşüp yaralandığı ya da amcasında, dedesinde, halasında da aynı 
gen olduğu için kanser olmaz hiçbir çocuk. Çocuklar kanser olurlar 
çünkü size öğretmeleri gereken şeyler vardır” demiş. Çocuklardan 
ne öğrendiğini sorduğumuzda “Bırakmak en önemli ders... Ve plan-
sız, kurgusuz yaşamak... Bence çocuklar bilgeler zaten. Biz büyüdük-
çe bilgeliğimizi unutuyoruz.” diyor. 

Çocukların hayalleri ise onlar kadar renkli: Yusuf, Madagaskar çizgi 
filmindeki mavi papağanla tanışmak istedi; Buse, Pan’lardan en sev-
dikleri plakları ona göndermelerini rica etti; çikolatadan ev isteyen, 
Dalai Lama ile konuşmayı arzu eden minikler var...

Cemiyete katılacak modern zaman Peter Pan’ları içinse Hale’den me-
saj var: Sayfayı takip etmek yeterli, dedikosunu yapmak serbest.

Yıllardır hastanelerin onkoloji servislerinde çocukları hayallerine ka-
vuşturan, onları gülümsetebilen, annelere ve ailelere umut dağıtan 
bir ruhun insanların içindeki iyiliğe inanması ile ortaya çıkan bir ha-
reket aslında Nesli Çoğalan Peter Pan’lar Cemiyeti. 

Çağımızın, insanların, hayatın ve daha birçok şeyin kötülüklerle dolu 
olduğunu düşünenler varsa bir gülümsemenin ne kadar önemli ol-
duğunu hatırlatacak harika bir hareket. Bu düşünceyi çoktan bıra-
kanlardansanız mutluluğu paylaşmak ve çoğaltmak için keyifli bir 
durak. Modern zamanın yazılan en güzel masallarından biri: Nesli 
Çoğalan Peter Pan’lar Cemiyeti…

Katılmak isteyenler sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilir: 
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Yazı: Hüsnü Can Başer

adamotunun

Tarih boyunca, gizemli büyücüler dünyasının en etkili bitkisi adamo-
tu olmuştur. Adamotu, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde 
yetişen çok yıllık bir bitkidir. İri yapraklara sahip bitkinin gövdesi çok 
kısa olduğundan yerle bir gibidir. Rozet yaprakların ortasında mor 

çiçekler ve daha sonra sarımsı renkli meyveler yer alır.

Çoğu zaman adamotunun ateş renkli olduğu ve gece-
leri şimşek gibi ışıklar saçtığı söylenir. Bir yıldız gibi 
parladığı veya ufukta titrek bir alev gibi göründüğü 

için «Şeytan Mumu» gibi isimler verilmiştir. Bu bir dereceye 
kadar doğrudur. Zira sıcak iklimlerde yetişen bir bitki olan adamo-

tunun üzerinde ateşböcekleri sıkça toplanır.

Ancak, bitkinin en önemli özelliği insan şeklindeki kalın 
köküdür ve bitkinin bazı özellikleri en az altı bin yıldır 

bilinmektedir. Eski Mısırlılar kökü bir sıvıda (muh-
temelen alkol) bekleterek elde ettikleri ekstreye 

“Hayat Suyu” (Ab-ı Hayat) adını vermişler ve bu-
nun içen kişiye sağlık, canlılık ve uzun ömür ve-
receğine inanmışlardı.

Mısırlılara göre bitki ilahi bir güce sahipti ve bu özel-
liklerini ilahlarla olan ilişkisinden alıyordu. Bu yüzden, 

adamotunu evlerinin bir köşesine koyar ve önünde mum 
yakarlardı. Eski toplumlarda, bugün Hristiyanlarda görüldüğü 
gibi,  ilahi tasvirlerin önünde ateş yakma adeti yaygındı. Mı-

sırlılar adamotuna adak adarlar ve onu dualarında yüceltirlerdi.

Adamotunu böylesine özel yapan neydi? Adamotunun vücutta 
uyuşma yapan bir etkisi vardır ve bu etki günümüzde kullanılan lo-
kal anesteziklerin etkisinden farklıdır. Bu etkinin sebep olduğu ser-
semlik hali geçici bir deliliğe yol açabilir, yüksek dozda ise ölüme se-

bep olur. Alkolle alındığında sarhoşluk yanında zevkli ve 
sakinleştirici bir pinekleme meydana getirir. Kişi bu hale 
büyük stres ve acı safhalarından geçerek ulaşır. Yani bit-
kinin uyuşturucu özelliği vardır.

Bitkinin bu özellikleri taşıması yüzünden bilinmeyen, es-
rarlı bir güce sahip olduğu düşünülmüştür. Bitkinin köklerinin insan 

büyüsü
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Pliny’nin zamanında adamotu tıpta anestezik 
olarak çok kullanılırdı. Aşk tılsımı olarak da et-
kisi güçlüydü. Bitkinin her kısmı yararlıydı. Yap-
raklarından hazırlanan çay yaralara ve iltihap-
lara karşı kullanılırdı. Bazen fitil olarak verilirdi. 
Kök kabuğu idrarla karıştırıldıktan sonra kustu-
rucu, müshil ve ağrı kesici olarak verilirdi.

İbni Sina (980-1037) Kanun adlı eserinde ada-
motu tohumundan hazırlanan lapanın eklem 
ağrılarını giderdiğinden ve tohum dekoksiyo-
nunun ise rahim hastalıklarını iyileştirdiğinden 
bahseder. 10. yüzyılda yaşamış Davut el-Antaki 
de Tezkere-i Davut adlı kitabında adamotunun 
suyu ile gargara yapılırsa dişağrısını, başa lapası 
konulursa baş ağrısını geçirdiğini yazar ve ağrı 
ve uykusuzluğa karşı kullanıldığından söz eder.

Ortaçağda adamotu kökü dekoksiyonu ameli-
yatlarda kullanılan tek aneztezikti. 14. yüzyılda 
biraz gözden düştü ve yerine adamotu (Mand-
ragora), baldıran (Conium maculatum), afyon 
(Opium), yabani marul (Lactuca) ve yer sarma-
şığı (Glechoma hederacea)  tentürü ile ıslatılan 
sünger,  “Soporific Sponge” adıyla kullanılmaya 
başlandı. İhtiyaç halinde, ıslatılan sünger hasta-
nın burnundan akıtılıyordu. Uykuya dalan has-
tanın kendine gelmesi için soğan sirkesi kokla-
tılıyordu.

şeklinde olması bunu doğrulayan bir kanıt olarak algılanmıştır. Kö-
kün bazen erkek bazen da kadın vücudu şeklinde olması büyüde 
kullanılmasına neden olmuştur. Bitkinin sarımsı renkli meyvelerinin 
yenmesiyle hem erkek hem de kadının cinsel güce ve verimliliğe sa-
hip olduğuna inanılmıştır. Çoğu kültürlerde meyvenin yenmesi ha-
mile kalmanın bir garantisi olarak görülmüştür. Kökler ise, bilhassa 
doğurganlığı simgeleyen bir tılsım olarak vücut üzerinde taşınmıştır. 
Belki de bu yüzden, aşk, güzellik ve şehvet tanrıçası Afrodit’e “Mand-
ragonitis” lakabı verilmiştir. İonya’lılar bitkiyi “Mandıragor” adıyla bi-
lirdi. 

Adamotundan İncil’de de bahsedilir. Genesis’te “Reuben hasat za-
manında gitti ve tarlada adamotunu buldu. Rachel onu kullandı. 
Hamile kaldı ve bir oğlan doğurdu” diye yazar. (Not:  1963’te bir grup 
Hintli bilim adamı Bombay’da Adamotundan hazırlanan bir ekstrey-
le kısır kadınların erkek çocuk doğurduğunu iddia ettiler). İsrail›de 
buğday hasadı zamanı olgunlaşan sarımsı erik benzeri meyveler son 
derece tatlıdır. Belli miktar yendiğinde baş dönmesi yapar, fazlası 
delirmeye kadar götürebilir. Döllen  meyi kolaylaştırdığı düşünüldü-
ğünden aşk iksirlerinde uzun süre kullanılmıştır. Son yıllarda, İsrail’de 
olgun adamotu meyvelerinden hazırlanan bir içki yeni evli çiftlere 
pazarlanmaktadır. Yahudiler adamotu kökünü kötü ruhlara karşı tıl-
sım olarak kullanırlardı. Adamotu bugün dahi Doğu Akdeniz ve Orta 
Doğu ülkelerinde aşk tılsımı ve uğur olarak taşınır. 

Adamotunun tek özelliği aşk ve doğurganlık sembolü veya tılsımı 
olması değildir. Rivayete göre Hazreti Süleyman adamotu kökünün 
bir parçasını mühür yüzüğünde taşırdı ve bunun kendisine ruhlar 
üzerinde hâkimiyet gücü verdiğine inanırdı. Hipokrat bitkinin ağrı, 
kuruntu ve buhranı tedavi edici bir narkotik olduğunu teslim etmek-
le birlikte, zehirlerle ilgili bilinmeyen şeytani güce sahip sihirli bir bit-
ki olduğunu da belirtmeden geçmemişti.

Hanibal, Kartaca’nın hükümranlığına karşı çıkan Afrika ordusunu 
yenmekte adamotunu kullanmıştı. Savaşta geri çekilir gibi yapmış, 
terk ettiği karargâhında adamotu kökünde bekletilmiş küp küp şa-
rap bırakmıştı. Düşmanları zaferlerini kutlamak için şarabı içip mis-
kinleşince gelip hepsini ele geçirmişti. Sezar ve Büyük İskender’in de 
seferlerinde adamotunu benzer şekilde kullandıkları söylenir. Sezar 
adamotunu Sicilyalı korsanlara karşı, Büyük İskender ise doğu seferi 
esnasında kullanmıştı.

Hazreti İsa çarmıhtayken dudaklarını ıslatmakta kullanılan sünger 
de büyük ihtimalle adamotu ve mirra (mürrüsafi) ekstresi taşıyordu. 
Zira “Uyutan Sünger” (Spongia Somnifera) daha sonraları 15. yüzyıl 
İtalya’sında cerrahi operasyonlarda kullanılmıştı. Ünlü Anadolu Heki-
mi Dioscorides, adamotu kök kabuğundan hazırlanan şarabın anes-
tezik olarak, ameliyat olacak ve dağlanacak hastalara verildiğini 1. 
yüzyılda bildirmişti.
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Adamotu afrodizyak ve anestezik etkilerinden 
ötürü tarih boyunca önemini hiç yitirmemiş 
olmakla birlikte, Orta Çağlarda esrarlı ve gizli 
inançların sembolü haline geldi. Aşırı miktar-
da alınan kök bir insanı öldürebilir veya halu-
sinojenik hezeyanlar içinde delirtebilirdi. Bu 
yüzden, bir zamanlar iyilik timsali dini bir obje 
olan adamotu, zamanla kötülük timsali şeytani 
bir sembol haline geldi. “Aşk Elması” denen “Ha-
yat Verici” meyvelere «Şeytan Elması» adı veril-
di. Bitkinin kökünü sökmek isteyenlerin büyük 
tehlike altında oldukları söylentisi yayıldı ve kö-
kün topraktan çıkarılması için özel yöntemler 
geliştirildi.

Kökü çıkarmak için en iyi zaman dolunay ge-
cesiydi. Bitkiye rüzgâr yönünden yaklaşmak 
gerekirdi zira bitki zehirli gazlar çıkarırdı. Bitki 
kendisini topraktan söken her canlıyı öldür-
me gücüne sahipti. Pliny’ye göre,  kök sökücü 
elindeki kılıcın ucunu bitkinin üstünde tutarak 
etrafında üç kez döner, bitkinin etrafındaki top-
rağı itina ile temizler, yüzünü batıya çevirerek 
kökü topraktan çıkarırdı. 1. yüzyılda yaşamış 
J.Flavius’a göre ise, açığa çıkan köke uzun bir ip 
bağlar ve ipin ucunu halka yapıp bir hafta aç bı-
rakılmış siyah bir köpeğin boynuna geçirdikten 
sonra, köpeğe bir et parçasını koklatıp uzağa 
fırlatırdı. Eti kapmak için fırlayan köpek kökün 
topraktan sökülmesini sağlardı. Rivayete göre 
o an bitki kulakları sağır eden acı bir çığlık atar 
ve köpek kıvranıp, inleyerek ölürdü. Kök sökü-
cünün bitkinin acı çığlığından etkilenmemesi 
için kulaklarını mumla sıkıca kapaması önerilir-
di. Kökün yaralarından parlak kırmızı kan akar-
dı. Kökü insan sökse çıldırabilir ya da acı içinde 
ölebilirdi. Bitkinin ruhunu şeytandan alan canlı 
bir vücut taşıdığına inanılırdı. Topraktan sökü-
len kök hemen bir akarsuda yıkanıp şeytandan 
arındırılırdı. Bu rivayetler, yurdumuzun Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde hala söylenmektedir. 
Kökleri topraktan çıkaranın sağır olduğu ve cin 
çarpması ile öldüğü inancı Anadolu›da yaygın 
olduğundan, bu iş için hala köpek kullanılır

Bir inanca göre, adamotu darağacının altında 
yetişirdi. Bunun sebebi, masumken asılan kişi-
lerin toprağa düşen gözyaşlarından üremesiy-

di. Bir başka izaha göre, adamotu asılan adamların toprağa düşen 
idrarından veya menisinden meydana gelirdi. Bazısına göre, dara-
ğacının altında adamotu yetişmesi için asılan kişinin bir hırsız veya 
bakir ya da bakire olması gerekirdi. İzlanda›da adamotuna “Hırsızkö-
kü” (Thjofarot) adı verilir. Zira asılan hırsızın ağzından çıkıp toprağa 
düşen köpüklerden türediğine inanılır. Bu yüzden adamotunun bir 
adı da “Little Gallows Man” (Küçük Darağacı Adamı)’dir. Adamotu ile 
ölüm arasındaki ilişki öylesine güçlü kurulmuştu ki bu esrarlı bitkinin 
intihar eden kişilerin öldüğü yerde yetiştiğine de inanılmaya başlan-
dı.

Toplanması böylesine tehlike arz eden bitkiye olan talep onun af-
rodizyak özelliklere sahip olmasında ve tılsım olarak kullanılmasın-
da yatıyordu. İnanışa göre, kutsal günlerde, bazı ilahilerin eşliğinde 
topraktan söküldüğünde sahibine şans getirirdi. İnsanı görünmez 
yapar, zengin hazinelere ulaştırırdı. Sahibini ciddi yaralanmalardan 
ve sakatlıklardan korurdu. Bir kişiden hastalığı alıp başka bir kişiye 
geçirebilirdi. Hava durumunu değiştirir, hayvanların yaralarını iyi-
leştirir, arzulanan kişiyi getirebilir -  Özetle sahibi ne dilerse yapabi-
lirdi. Daha önemlisi gelecekten haber vermesiydi. O günkü inanışa 
göre, gelecekle ilgili sorulan sorulara cevap verir, günün sırlarını 
ortaya dökerdi. İtalya’da boynuna kadar toprağa gömülen adamo-
tu kökünün sorulan tüm sorulara cevap verdiği iddia edilmişti.

Orta Çağ Almanya’sında adamotunu kutsal sayan bir kült ülke ça-
pında yayılma gösterdi. Adamotu kökünün fiyatı hızla yükseldi. 
Artan talep yüzünden bazı ağaç oymacıları ve şarlatanlar adamo-
tu benzeri bitkilerin köküne yetişkin erkek veya kadın şekli veri-
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yamin ve levo-skopolamin benzer etkilere sa-
hiptir, ancak skopolamin daha güçlü bir hipno-
tiktir, genellikle kalp atışını yavaşlatır. Hiyosiya-
min yüksek dozda serebral korteksi uyarırken, 
skopolamin küçük dozda motor depresan etki, 
yüksek dozda ise derin uyku meydana getirir. 
Geleneksel Çin tıbbında skopolamin taşıyan 
bitkiler asırlardır anestezik olarak kullanılmak-
tadırlar.

Tıp ve insanlık tarihinde yerini almış bu önemli 
bitki Ege ve Akdeniz bölgesinin kayalık kesim-
lerinde, tarla kenarlarında ve boş arazilerde ye-
tişmekte, yılın ilk aylarında çiçek açıp meyveye 
dönmektedir. Yapılacak yeni araştırmalarla bu 
bitkinin uhrevi olmasa da dünyevi pek çok yeni 
özelliklerinin ortaya çıkarılabileceği inancında-
yım.

Yazarın derki.com sitesinde yer alan “Adam Otu-
nun Büyüsü” adlı makalesinden kısaltılarak der-
lenmiştir. Tamamı için tıklayınız...

yor ve bunu “Alraun” (Adamotu) diye satıyorlardı. Alraun, İngilizce, 
“Allrun”dan türetilmişti ve öldürdüğü adamın kafatasından kanını 
içen ve cesediyle büyü yapan, hırpani kılıklı büyücüleri simgeliyor-
du. Bu heykelciklerin şeytani güçlere sahip olduğuna ve bu gücün 
sahibi tarafından iyi veya kötü amaçlarla kullanıldığına inanılırdı.  
Alraun’ların değerleri ağırlıklarınca altınla ölçülürdü. Büyük kıyme-
tinden ötürü saklanması için usuller geliştirildi. Beyaz bir kumaşla 
veya pelerinle sarılmalı ve pelerinin uçları altın bir iple tutturulma-
lıydı. Ya da saf ipek içinde saklanmalıydı. Heykelcik özel bir kutuda 
saklanırdı. Her cuma günü kutusundan çıkarılarak yıkanmalıydı. 
Yıkama suyu hamile kadınların doğum sancılarına birebirdi.

Doğal olarak, kilise ve yerel idareler bu heykelciklerin varlığından 
haberdardı ve bir süre sonra heykelcikler sahiplerine ölüm getir-
meye başladı. Zira sahipleri büyücülükle suçlanıp idam edilmeye 
başlandı. 1630’da Hamburg’da üç kadın adamotu heykelciğine sa-
hip olduklarından idam edildiler.

İdamların sayısı arttıkça sahipleri heykelcikleri elden çıkarmaya 
başladı. Ama anlatıldığına göre, bu figürden kurtulmak imkânsızdı. 
Evden atılan heykelcik bir süre sonra evde tekrar beliriyordu. Yak-
makla veya nehre atmakla kurtulmak mümkün değildi. Zira kısa bir 
süre sonra, hiçbir şey olmamış gibi kutularında beliriyorlardı. Şey-
tani güçleri insanın başa çıkamayacağı kadar büyüktü. Bu yüzden, 
bu figüre sahip “büyücülerin” asılmaları, yakılmaları ve linçler uzunca 
bir süre devam etti. Fransa’da Orleans yakınlarında bir kadın evinde 
dişi maymun benzeri bir adamotu figürü “iblis” bulunduğu için da-
rağacını boyladı. Jean d’Arc dahi göğsünde bir parça adamotu kökü 
taşımakla itham edildi. Bunu ve hakkında yapılan pek çok suçlamayı 
reddetmesine rağmen, bedeni ve kötü ruhu (!) işkence ve ateşten 
kurtulamadı. Orta çağlarda kötü ruhları kovma yolu buydu.

Adamotu kökü anestezik, afrodizyak, katartik, kolagog, emetik, hip-
notik, midriatik, narkotik, nevrin, zehir, purgatif, refrijeran, sedatif ve 
stimülan olarak bilinir. Taze kökler bir zamanlar kronik ağrılar, kon-
vulsiyonlar, romatizma ağrıları ve skrofulöz tümörlerde kullanılırdı.  
Dövülmüş yaprakları ile kaynamış köklerinden tümör tedavisinde 
yararlanılırdı. Sütle kaynatılan kökler yavaş iyileşen yaralara bastırı-
lırdı. Brendide bekletilen kökler kronik romatizma tedavisinde kul-
lanılır. Adamotundan ayrıca, astım, kolik,  öksürük, saman nezlesi, 
hepatit, şizofren ve skleroz gibi rahatsızlıklarda istifade edilir.

(…) 

Bitki zehirlidir. Atropin hem santral hem de periferik etkili antikoli-
nerjiktir. Vücutta sekresyonları (gastrik, intestinal, nazal, tükrük, ter, 
gözyaşı) ve mide-barsak motilitesini azaltır. Safra kesesi, mesane ve 
rahimde gevşeme görülür. Kalp atışını hızlandırır. Gözbebeğini ge-
nişletir, intraoküler basıncı arttırır fotofobi’ye yol açar. Levo-hiyosi-

 SAYI: 6 • GELECEK

67

http://www.derki.com/hekim/adamotunun-buyusu


iş yerinizde
İş dünyası, bilgi ve enerji karşılığında verilen para 
üzerine kuruludur. Ancak, ‘iş’ fikri genellikle çalış-
ma ve zorluğu çağrıştırır. Diğer bir deyişle, zevk-
siz bir uğraşı. Bariz olan gerçek şu ki, hayatımızı 
sürdürmek için çalışmamız gerekiyor, ancak bu 
düşünce bile bizi pek rahatlatmıyor. Zihnimiz ve 
sohbetlerimizde, işimiz ve hayatı sürdürmek eş 
anlamlı… Bu nedenle, bu kadar çok sayıda in-
sanın iş olarak bildikleri çalışma eylemlerinden 
pek zevk almamaları hiç de şaşırtıcı değildir. En 
sevdiğimiz klişelerden biri, monoton bir biçimde 
işe gitmek zorunda olma durumumuzu, mecbur 
olduğumuz lanet olarak adlandırır.  

Sabah 9’dan akşam 5’e kadar 
çalışan, hatta 5’ten sonra bile 
işte kalmak zorunda olan 
birinin zihni için böyle bir 
tutum pek yararlı değil-
dir! Bu tür bir zihin, her 
işin belli bir mutsuzlu-
ğu birlikte getireceğini 
baştan kabul etmiş-
tir. Bu mutsuzluğa 
da tahammül eder 
ve alışır. Tatiller, 
zamlar, terfiler ve 
gelişen dostluklar 
gibi güzel olay-
lar da, işin kötü 
yanlarını telafi 
ederek, anti-
depresan al-
mak zorunda 
k almamasını 
sağlar. İhtiyaç-
ları olduğu para 

karşılığı sevdiği şeyi yapmayanlar, iş ve işyerlerinde değişik biçimde 
mutsuzluk yaşarlar. Bu da korku, güvensizlik, hüsran ve küskünlüğe 
yol açar. Bu durum ise, ‘zor ilişkiler’ doğurur ve bunun bir sonucu ola-
rak bir çatışma çıkmasa bile, altta yatan küskünlükler kendilerini belli 
eder. Genel olarak baktığımızda, en azından dengemizi bozar. Enerji-
mizi tüketip, işteki performansımızı, evdeki ilişkilerimizi ve bazen de 
en iyi dostluklarımızı etkiler. 

Yaşamımızın iş kısmını sadece atlatmak yerine kendimizi nasıl geliş-
tirebiliriz? ‘Çalışma’ sürecini, görevlerini ve iş ilişkilerimizi nasıl daha 
tatmin edici kılabiliriz? Tatmin edici derken, bize daha çok para kazan-
dıran bir iş olarak yerine, daha anlamlı olan ve bize mutluluk veren bir 

çalışmadan bahsediyoruz.  

İşte mutlu olmak ve mutlu kalmak

Mutlu kalmanız, coşkunuzu beslemeniz ve iş 
yerinizde kendinizi iyi hissedebilmeniz için 

aşağıda yedi önemli düşünce sıralanmıştır. 
Aralarından kendiniz için yararlı olanları se-

çebilirsiniz. Ayrıca, onları diğer yaşam alan-
larınıza da uygulayabilirsiniz. 

1| Kabul edin ki her zaman ve her yer-
de düşünceleriniz ve duygularınızdan 
100% siz sorumlusunuz!

Bedende, hastalık olarak adlandır-
dığımız birçok ağrı gelişebilirken, 

özümüz de, üzüntü olarak adlan-
dırdığımız farklı hastalık türlerini 
geliştirebilir! Bazı ağrıların önü-
ne geçilemez, ancak üzüntü 

her zaman o kişinin kendi 
tercihidir. Ağrı fizikseldir, 
oysa üzüntü zihinsel/duygu-
saldır. Ağrıyı ister istemez be-
deninizde hissedersiniz, oysa 
üzüntüyü kendiniz yaratırsı-

nız, çünkü etrafınızda ne 
olursa olsun, gerçek şu 

ki, düşünce ve 

mutlu musunuz?
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değer verilmemiş gibi hissederiz. Bu da o kişile-
re karşı küskünlük ve hatta öfke hissetmemize 
yol açar, çünkü kendimizi değerli hissetmemizi 
sağlamanın, onların işi olduğunu öğrenmişiz bir 
kere.  

Bu, bazı kişilerin kendi işyerlerini tamamen mut-
suz bir yer, bazılarının da pek mutlu olmayan bir 
yer olarak görmesine yol açar. Çoğumuz bu yel-
paze üzerinde herhangi bir noktadayız. Bu da, 
özsaygımızın başkalarına bağlı olduğu anlamına 
gelir. Kendi değerinizi dışarıdan içeriye doğru 
yerine, içeriden dışarıya doğru bulmayı öğrene-
bilir misiniz? Evet, öğrenebilirsiniz! Ancak, önce 
öğrendiklerinizi unutup, bağımlılıklarınızı yok 
etmeye karar vermelisiniz. 

4| En zor ilişkileriniz öğretmeninizdir. Onları 
kullanın!

Bazen ilk tanıştığınızdan itibaren size ters gelen 
veya sizi kızdıracak bir şey yapan veya sinirinizi 
bozan biriyle karşılaşırsınız! Onlar sizin öğretme-
ninizdir! Ama bunu onlara söylemeyin! Kim sizi 
kızdırıyor? Kim onlara karşı direnme duygularını 
yaratıyor? Tabii ki siz… O zaman bir sonraki soru 
şöyledir: Neden? İçinize bakın ve orada kendinizi 
üzmek için neyi kullandığınızı bulun! Ve günlü-
ğünüzün her sayfasının başına şu cümleyi yazın: 
“Problem olan hiçbir zaman diğer kişi değildir!” Ni-
hayet anlayana kadar bunu günde yüz kere oku-
yun. Ama haklısınız, tabii ki ömür boyu sizi böyle 
hissettirenlerin ‘onlar’ olduğunu öğrenip buna 
inandıktan sonra bu kolay bir iş olmayacaktır! 
‘Diğerini’ öğretmeniniz olarak gördüğünüz ve 
bu ilişkide hangi dersi öğrenmeniz gerektiğini 
kendinize sorduğunuz an, onları farklı görmeye 
başlarsınız ve bu da onlara karşı olan tutumu-
nuzu değiştirecektir. Ve bu da onların size karşı 
olan tutumlarını etkileyecektir. Bu yüzden asıl 
okul hayattır ve dershane de bilinciniz, yani siz! 
Diğer insanlar sizin derslerinizdir. Her gün sınava 
giriyorsunuz. O derslerden geçene dek! Ondan 
sonra dışarı çıkıp oynayabilirsiniz!

5| EVET dediğiniz için seçtiğiniz işi yapıyorsu-
nuz. Bunu unutmayın!

Çoğu sabah uyandığınızda ilk düşündüğünüz 

duygularınızdan 100% siz sorumlusunuz. Sonuç olarak, stres zihniniz-
de yarattığınız düşüncelerle başlar ve bu durumda da, tüm stresinizi 
kendiniz yaratmış olursunuz. 

Bunun anlamı şudur: Diğer kişiler, olaylar veya işiniz gibi çevresel fak-
törler mutsuzluğunuzun kaynağı değildir. Kaynağı siz kendinizsiniz! 
Bu fikri bazı kişiler beğenmezken, bazıları da bayılır! Neden? Çünkü 
onlar artık çaresiz bir kurban gibi hissetmek zorunda olmadıklarını 
fark ederler. Ve artık başkaları veya etrafları değişsin diye beklemek 
zorunda da olmadıklarını anlarlar. Kendi bilinçlerini değiştirerek, stres 
ve üzüntülerine çare bulabilirler artık. Ama önce, sorunun başkaların-
da değil, kendimizde olduğunu anlamamız gerekir. Teoride bu çok 
kolaydır, ancak eylem veya davranışımıza yansıtmak o kadar da kolay 
değildir. Önce teori, sonra pratik, sonra da ustalık gelir.  

2| Başkalarının mutluluklarından sorumlu olmadığınızı fark edin!

Aynı çikolatalı keki iki ayrı kişiye verdiğinizde, biri, “Muhteşem, teşek-
kürler” derken, diğeri de “Ay, ben çikolatadan nefret ederim” der. Aynı 
kek, iki ayrı kişi ve farklı tepkiler! Bunu görmek kolay değil, ancak her 
birimiz kendi mutluluğumuzdan nasıl sorumluysak, başkalarını mutlu 
kılmak da bizim işimiz hiç değil! Teoride bu apaçık bir şeymiş gibi gö-
rünebilir, ama bir düşünün, ne kadar sık başkalarını memnun etmeye 
çalışırsınız!

Durun ve şu basit fikir üzerine biraz düşünün: insan kendisini ya mutlu 
eder ya da etmez ve siz bu gerçeği görüyor musunuz, yoksa görmüyor 
musunuz? Bunu fark etmiş olsanız bile, büyük ihtimal ile etrafınızda 
hiç kimse bunu fark etmemiştir... Henüz! Bu yüzden, onlar anlayana 
kadar çok dikkatli davranmanız gerekir.

Müşteriye hizmet edin, ancak iyi bir hizmet verdiğiniz için onun mem-
nuniyetine bağımlı olmayın. Ailenize şefkatli davranın, ancak şefkati-
niz karşılığında her zaman coşkulu bir şükran duygusu beklemeyin. 
İlişkiler bundan çok daha karmaşıktır. Başkalarının bizi mutlu ettikleri-
ne veya bizim başkalarını mutlu ettiğimize inanmayı öğrendiğimizde, 
ilişkiler problemli hale gelir. Bu hayatın bir gerçeğidir, ta ki her birimiz 
kendi mutluluğumuzdan kendimiz sorumlu olduğumuzu anlayana 
kadar. 

3| Kendi değerinizi başkalarından almıyorsunuz. Bağımlılığınızı 
bitirin artık!

Bizler çocukken, ebeveynlerimiz (yanlışlıkla veya diğer bir sebepten 
ötürü) kendi değerimizi anlayıp deneyimleyebilmemiz için, onlardan 
onay ve takdir görmemiz gerektiğini öğretirler. Büyüdükçe, ebevey-
nin otorite figürünün yerini resmi bir bağlamda bir yönetici, gayri res-
mi bir bağlamda da güçlü bir kişiliği olan daha yaşlı biri alır. O zaman 
da kendimizi değerli hissedebilmemiz için yüzümüzü onlara çeviririz. 
Beklediğimiz onayı/takdiri almadığımızda ise, kendimizi yetersiz ve 
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şey nedir? Şöyle mi düşünüyorsunuz: “Aman, 
yine işe gitmem gereken bir gün!”, yoksa “Evet, 
yeni bir gün, müthiş, iş, ilişkiler, eğlence!” Böyle ol-
madığını tahmin ettim.  Ama bazıları gerçekten 
öyle düşünüyor! İnsanlar işleriyle ilgili en çok şu 
hatayı yaparlar: İşlerini kendilerinin seçtiklerini 
unuturlar. İlk olarak evet diyerek işi kabul etmiş 
olmaları akıllarından çıkar. Uyandığınız an doğru 
enerjiyi harekete geçirmek, işe coşkunun enerji-
sini götürmek istiyorsanız, yaptığınız şeyin kendi 
seçiminiz olduğunu tekrar onaylayın... Her gün! 
Veya gidin ve başka bir şey yapın!

Şunu hatırlayın: Herhangi bir şey için kendinize 
“yapmak zorunda” olduğunuzu söylüyorsanız, 
aslında hayatınızı çekinerek yaşıyorsunuz! Sanki 
size yaşam armağan edilmiş ve siz yere bakarak 
diyorsunuz ki: “Sanırım yaşamak zorundayım!”

6| Hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın!

Haklısınız, bu da kolay değil! Ama mümkün. 
Bazen çok vurdumduymaz kişilerle karşılaşırız. 
Sanki onlara her şey söyleyebilirsiniz ve onlar 
da hiç birini kişisel olarak algılamaz. Ne içlerin-
den, ne de dışlarından duygusal tepki vermezler, 
oysa çoğumuz için bunun tam tersi geçerlidir. 
Başkalarının söylediklerine karşı çok hassas dav-
ranırız. Başkasının yüz ifadesi değiştiğinde bile, 
onu anında kişisel algılayarak, söylediğimiz veya 
yaptığımız bir şey yüzünden olduğuna inanırız. 
Ondan sonra da, içsel karmaşamızın yatışması 
için ‘iyileşme zamanına’ gereksinim duyarız. 

Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündükleri 
üzerine endişelenmeyi bırakın artık. Gerçek şu 
ki, başka birinin ne düşündüğünü tam olarak 

hiçbir zaman bilemeyiz - o zaman tahminler yürütmenin anlamı ne-
dir? Bu sadece zaman ve enerji kaybına yol açar. Ayrıca, başkalarının 
sizin hakkınızda ne düşündükleri kimin umurunda? Bu sizin için ne-
den bu kadar önemli? Çünkü kimlik ve saygıyı başkalarından bekliyor-
sunuz. Kim olduğunuzu ve içinizdeki hazineyi yeniden keşfetmenin 
zamanı geldi belki de. Bunlar hiçbir zaman sizin elinizden alınamaz. 
Biz sadece bunun farkındalığını kaybederiz. Artık bunu neden ve nasıl 
yapacağınızı biliyorsunuz! Bunun farkına varın ve özgürleşin. 

7| Yaratıcılığınız yaşam sevincinizi arttıracaktır - Onu besleyin!

Çoğu işin, insanın ‘yaratıcılığını’ ortaya koyabilmesine uygun olmadı-
ğını anlamamız ve kabul etmemiz gerekir, bu doğru. Çoğu iş, bir şeyler 
üretmek ve belli bir zaman çerçevesi içinde belli hedeflere ulaşmak 
için yaratılmıştır. Bu yüzden çok sayıda insan iş yerlerinde pek de tat-
min olmadığını hisseder. Her insanı en çok tatmin eden şey yaratıcı 
olabilmektir. Bu yüzden buradayız - dışarıdan bir yaşam tarzı almak 
için değil, kendi yaşam tarzımızı yaratmak için. İşimizde tatmin olmak 
için, işimizi yaratıcı olabileceğimiz bir olanak olarak görmemiz gerekir. 
Çalışma biçiminizi olabildiğince yaratıcı bir hale gelmesi için yeni yön-
temler bulmanız gerekir. Örneğin, size bir zaman yönetme çizelgesi 
verildiyse, çöpe atın. Size ve işinize tam uyum sağlayan kendi sistemi-
nizi yaratın. Böylece buna uyum sağlamanız daha olasıdır. 

Boş bir kâğıt alın ve işinizle ilgili olan noktaları oraya yazın. Ondan 
sonra her noktaya tekrar bir göz atın ve aynı işi yapmak veya geliştir-
mek için farklı yöntemler yaratın. İzin almak için beklemeyin, sadece 
yapın ve sessizce kendi tarzınızda çalışma yöntemlerini yaratmaya 
devam edin.     O zaman içeriden dışarı doğru gelen farklı bir tatmin 
duygusunu fark edeceksiniz, oysa önceden işinizin size dışarıdan içeri 
doğru giden bir tatmin duygusu vermesini bekliyordunuz. Yaşam bu 
biçimde yürümez. Sadece çoğumuza böyle yürüdüğü öğretilmiştir. İş 
size tatmin duygusu vermesi için yaratılmamıştır. Size tatmin duygusu 
verecek şey, herhangi bir işi nasıl yaptığınızdır. 

Bu yüzden kendinizi güçlü kılmak, duygu ve düşüncelerinizin efen-
disi olmak, bilinçli bir biçimde yaptığınız işin kendi seçiminiz olduğu-
nu hatırlamak ve yaratıcılığınızı tekrar keşfetmek; öğrenmek ile ilgili 
değildir. Tam tersine inanmanız öğretilmiş çoğu şeyi, unutmanız ile 
ilgilidir!

Ama bana inanmayın. Uyanma zamanı geldi, kahvenin kokusunu alın 
ve kendiniz görün ve anlayın.

Soru: Yukarıdaki hangi nokta en çok ilginizi çekti?

Düşünce: Sizde içten dışa doğru bir coşku yaratması için çalışma tar-
zınızda neyi değiştirebilir/geliştirebilirsiniz?

Eylem: İşinizi daha yaratıcı kılmak için ne yapabilirsiniz?
Meditasyon ve Kişisel Gelişim Derneği
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taze sebze ve meyvelerimizi 
Feriköy organik pazardan ve 
sertifikalı üretim yapan üreti-
cilerden tedarik ediyoruz

sağlıklı yaşam için, sağlık ve 
kilo kontrolü için destekleyici 
pek çok ürün çeşidi

kozmetik &
kadın, erkek ve bebek için 
sertifikalı kozmetik ve 
kişisel bakım ürünleri

temizlik ürünleri
ev ürünleri
bambu/bambu tozu ile 
üretilmiş sağlıklı mutfak 
gereçleri ve mısırdan 
üretlimiş bebek ürünleri, 
porselen bıçaklar ve seramik 
tencere setleri

Akatlar Mah., Zeytinoğlu 
Cad. Uğur Apt. No:74/C 

Akatlar / Beşiktaş / 
İstanbul 

0212 351 30 07 

Akmerkez’den 800m

şehrin yoğun temposunda sizin yerinize 
organik, sertifikali, tüm ürünleri geniş seçenek

ve çeşitleri ile en taze halinde
sizler için bir araya getirdik...

shima organik
etiler akatlar’da açildi.

.

günlük taze organik ev yemeği.
 kafemizde atıştırabilir ya da

dilerseniz paket olarak ta alabilirsiniz. 
özel günleriniz için de 
sipariş verebilirsiniz.

gida hazir yemek saglik ürünleriv

http://shimaorganik.com/


Yaratıcıdan ve Yaratıcının varlığından 
söz edilen bir var oluş planında, her 
zaman Yaratılanlar da mevcuttur. Yara-
tıcı; yaratım aşamasını yaratımdan önce 
hazırlamış olduğu projenin, ilk etapta 
sadece kurgusal aşamasını hazırlamış 
olduğu şablonu ve sonuçları dikkate 
alarak yürütür. Bu aşamada yaratıcı ola-
sılık hesapları, tahmin edilen sonuçları, 
riskleri ve kazanımları göz önünde bu-
lunarak yaratım aşamasına geçiş için bir 
ön hazırlık yapar. Yaratıcı yaratımından 
önce zihninde mutlaka bir kurgu oluş-
turur.

Bu kurgunun kapsamı ve yapısı elde 
edilmek istenen sonuca göre özenle 
belirlenir. Aynı anda farklı olasılıkları 
aynı kurgu içinde değerlendirmek iste-
yen yaratıcı, onları en doğal yayılımında 
bırakmak ve en gerçekçi sonuçlar için 
objektif olarak gözlemlemek durumun-
dadır. Yaratımda kullanacağı materyal-
leri kurgu aşamasındaki çoklu seçenek-
leri arasından, en iyilerini seçmek üzere 
yapay durumlar yaratarak ayıklar. Bu 
şekilde çoklu seçenekleri önden kur-
gulayarak dönemsel ve düzenli olarak 
azaltmıştır. Yaratıcı bu şekilde yaratım 
aşamasında olacak en ufak bir riski bile 
engelleyecek bir görüde ve en doğru 
seçim yapma şansında olacaktır.

Yaratıcı malzemeler kullanır ve aklındaki 
projeyi en iyi şekilde ortaya koymak için 
çalışır. Bu yaratıcı madde planına göre 
örneklendirilirse; bir ressam, bir heykel-
tıraş, bir yazar, bir senarist, bir mimar, bir 
mühendis, bir ziraatçı, bir modacı, bir 
aşçı vs. olabilir.

Peki ya en büyük yaratıcı? Tanıdığımızı 

sandığımız Dünya adını verdiğimiz ge-
zegenin ve gözlemleyebildiğimiz tüm 
evrenin, evrenlerin, kozmosun, biline-
nin ve bilinmeyenin yaratıcısı olan Yüce 
Allah yaratım aşamalarını gerçekleştir-
mek için aynı çalışma prensibi üzerin-
den hareket ediyorsa? Lütfen, şimdi bu 
anlayışı vücuda getirelim ve bu oluşu 
hep birlikte idrak ederek, var oluşumu-
zu bu açıdan algılamaya başlayalım. 

İlahi düzende adalet ve hak prensiple-
rinin mükemmel ve kusursuz şekilde 
işlemesi gerekir. Çünkü ilahi olan her 
zaman en sağlam, en saf, en bilge, en 
yüce kaynak olarak zihinlerimizde yer 
etmiştir. Oysa, içinde olduğumuz dünya 
ve burada dönüp duran kaos gözlendi-
ğinde bu sağlam inanış bir sekteye uğ-
ramakta ve ilahi olana güven mantıksal 
açıdan bakıldığında bizim için artık şüp-
heler barındırmakta ve bunun sonu-
cunda oluşan sorgularda pek çok soru-
nun cevabı ise tam bir bilinmezliktir. Bu 
da kişileri tanrıya inanmaz veya cezalan-
dırılma olasılığı olabileceği korkusun-
dan körce inanır duruma sokar. İki grup 
insanın da ortak bir sorunu vardır: mut-
suzluk; çünkü gerçek bilinmemektedir. 
Zihinlerinde o dosyaların cevabı tam 
verilemediğinden dosyalar hala açıktır 
ve her iki grupta da birey bu mutsuzlu-
ğunu bastırmak üzere aslında uyuşmuş 
bir şekilde çaresizce yaşamaktadır. Şim-
di de gözlemlemiş olduğumuz ve insan 
olarak tabir ettiğimiz dünya halkı aslın-
da kaynak bilincin parçalarının yansı-
masından başka bir varlığı bulunmayan 
yaratıcının yaratımındaki kurgusal aşa-
manın birer olasılık öğesidir. 

Mikro çerçeveden bakıldığında beynin 
işlemesinin de aynı çalışma prensibi 
üzerinden gerçekleştiğini görmekteyiz. 
Bir yansıma, yaşamsal deneyimlerinden 
elde ettiği hafıza girdilerini kullanarak, 
bireysel yetenek ve özelliklerine objektif 
bakarak kendini içsel ve dışsal olarak de-
ğerlendirme ve tanıma fırsatına sahiptir. 
Kendini tanıyan yansıma, daha sonra 
yaşam ve var oluş amacını sorgulayacak 
ve bulduğu sebepler üzerinden kendi-
ne bireysel hedefler ve amaçlar belirle-
yecektir. Amaçları ve hedefleri doğrul-
tusunda projeler oluşturacak ve bunları 
yaşamına maddesel olarak geçirmeden 
önce zihninde kurgusal olasılık ve ola-
bilirlikleri inceleyecektir. Bu sıralamada 
bireyin yaratma aşamasından önce bir 
kurgu aşaması belirir. Zihninde odaklar 
belirleyerek ve belli başlangıç verileri 
girerek yeni bir nöron yapısı oluşturmak 
ve amaca hizmet eden örgütsel bağlan-
tılar yapmak üzere harekete geçer. Bu 
bağlantıları kurarken zihin kendi kapasi-
tesine göre çoklu olasılık kuracaktır. Çok 
büyük bir zihin, çok sayıda ana bilinç 
parçası ve alt bölünmelerde yardımcı 
dalları yapılayarak, kendi amacına en 
uygun, en kusursuz yaratımını elde et-
mek üzere çalışmaya başlar.

Bu yapılanmayı biz en büyük yaratıcının 
düzleminden ve kapasitesinden değer-
lendirirsek var oluşumuzun sebebini 
anlama fırsatımız olacaktır. Değerli sev-
gililer, lütfen, sizlere burada bulunma 
amacınızı takdim etmeme izin veriniz.

Kaynak bilincin çok çeşitli parçalara bö-
lünmesi yüksek kapasite ve çok yüksek 
potansiyelde olmasına bağlıdır. Yaratı-

varoluş sebebi
Yazı: Ebru Atamgazi

açılımı ve
insanın

kaynak bilincin
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cılık kapasitesi arttıkça, zihindeki olası-
lık sayısı ve olasılık çeşitliliği de doğru 
orantılı olarak artmaktadır. Bu bölün-
meler tek tek ve ayrı ayrı değerlendiril-
diğinde pek bir anlam ifade etmemek-
te, sınırlı ve tuhaf bir bilinmezlik içinde 
anlamsız olarak yorumlanmakta ve 
hatta yetersizlik düzeyinde görülmek-
tedir. Bütünün amacını ve hedeflenenin 
ne olduğunu anlamak için yaratıcı ile 
aynı veya daha yüksek bir bakış açısıyla 
bakmak gerekir. Sınırlı bakış açısı ve dü-
şük seviyede algı potansiyeli projenin 
tam olarak kavranmamasına ve sonuç 
olarak anlaşılmamasına sebep olacak-
tır. Çünkü burada en baş yanılgı realite 
sanılanın sadece bir kurgu olmasıdır. 
Bilinç bölünmelerinin topluca kendi 
bağlı olduğu kurgusal sistem içinde bir 
bütünsel bakışla değerlendirilmesi ve 
hatta bazı durumların tam anlaşılabilir 
olması için projenin bizzat sahibi tara-
fından açıklanması ve ifşa edilmesi ge-
reklidir. Kaynak bilincin zihinde çok fazla 
ana bilinç parçası ve yardımcı bilinç par-
çasının olması mikrodan bakınca bilin-
cin seviyesini düşük ve olayın bütününü 
eksik idrakte göstermektedir.

Zihinde yapılan kurguda bazı ana bilinç 
parçaları verimsiz ve düşük kalmıştır. Bu 
olasılıklar sınırlı bir var oluş ile hayat bu-
labilir, sürekli olamaz ve bu yüzden ya-
ratıma geçmeden sonlandırılırlar. Bazı 
ana bilinç parçaları ise kurguda verimli 
ve yüksek seviyededir. Bunu tarlaya 
atılan tohumların bazılarının diğerlerin-
den çok daha iyi gelişmesi, bir kısmının 
hiç filizlenememesi, kalan kısmın ise 
normal gelişim göstermesi olarak temel 
üç sınıfta inceleyebiliriz. Diğer yandan, 
bazı fidelerde beklenmeyen hastalıklar 
ve kusurlar ortaya çıkmış ve hatta sağ-
lıklı olan gelişenlere de zarar vererek 
yok etmiş ve var oluşları ilahi açıdan sa-
kıncalı duruma gelmiş olabilir. 

Kaynak bilincin bazı ana bilinçleri ve 
yardımcı alt bilinçleri zihindeki kurgusal 
aşamada belli aralıklı kontrollerle tespit 
edip sonlandırması gerekir. Bazılarını 
desteklemesi ve hatta aşılaması gere-
kebilir. Kalan bilinç parçaları da kurgu 
sonunda tekrar ayıklanarak, en sağlıklı 
ve yüksek potansiyeldeki olasılıkların 
şablondan gerçeğe yani yaratıma geçi-
rilmesi prensibiyle artık realiteye akta-
rılır. Tıpkı kullanılmayan bir nöron par-

çasının zamanla herhangi bir aktif yeni 
bağlantıya girmediği için pasif ve sönük 
kalacağı, sürekli kullanılan nöronun ise 
aktif ve kolayca erişilir bir bağlantıda 
olacağı gerçeği gibi.

Her birimiz tek bir kaynak bilincin, ana 
alt bilinç parçaları veya onun yardımcı 
alt parçalarıyız. Kaynak bilinç ZİHNİ ve 
oluşturmak için ilk bölünmesinde ikiye 
ayrılarak ana bölünmesini yapmıştır. 
Bizler ona basitçe alfa ve omega diye-
biliriz, eril ve dişil veya sağ ve sol beyin 
gibi. Burada BİLİNCİN EN YÜKSEK SEVİ-
YESİNDE üçlü bir durum oluşmaktadır. 

Kaynak Bilinç : (Şimdiki kısıtlılıkta “tanrı” 
olarak lanse edilmiştir.)

Kaynak Bilinç => Alfa & Omega

Alfa & Omega  => Bilinç Ana Parçaları

Bilinç Ana Parçaları => Yardımcı Parçalar 

Yardımcı Parçalar : (Şimdiki kısıtlılıkta “şi-
zofreni” hastalığı ile karıştırılmıştır.)

Konu hakkında daha sonraki makale-
lerimde detaylı bilgi vermeye devam 
edeceğim. 

Saf sevgi ve ilahi aşkla bildirdim. 
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Röportaj: Güler Pınarbaşı

şifa yolunda 
Fatih Keçecioğlu ile yolumuz 
2004 yılında kesişti.  3. Göz Der-
gisi bizi buluşturdu. Kendisi, 
Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bö-
lümünden mezun. Ama benim 
gözümde bir gezgin.  O günler-
de hem bilgi paylaştık, hem de 
dergimiz için güzel çeviriler yap-
tı. Sonra yollarımız fiziksel olarak 
ayrıldı ama hiç kopmadık. Takip 
ettiğim iyi araştırmacılardandır 
kendisi. O geziyor, ben dinliyo-
rum. Şimdi de Brezilya’ya gidişi-
ni, psişik ameliyatlar yapan John 
of God’ı ziyaretinde fark ettikle-
rini ve Carpe Diem Organizasyo-
nu ile Mart 2015 ‘te yapacakları 
üçüncü ziyaret hakkındaki bilgi-
lerini paylaşıyoruz.

3.Göz: Fatih’cim John of God’ı ziyaret et-
mene çok sevindim. Çünkü son zamanlar-
da bununla ilgili bilgilere odaklanmıştım. 
Bu yolculuk nasıl başladı, neler fark ettin?

Fatih Keçecioğlu: 2013’te Ayşe Arman’da 
Çağatay’ın ailesi ve hayatının hikâyesini 
okuduğumda haber çok hoşuma gitmiş-
ti. Kendi sayfamda da paylaşmıştım. O 
hikâyeden altı ay sonra Saba Deniz Uzun ile 
bir şekilde yolumuz keşişti. Beni aradı. “Ben 
Jon of God’a geziler düzenlemek istiyorum 

ve senin rehberlik etmeni istiyorum. Bilgine, gönlüne, yete-
neklerine güveniyorum” dedi. Tanışmıyor olmamıza rağmen 
sezgisel olarak böyle buluştuk ve bana böyle bir teklif yaptı. 
Hiç aklımda yoktu, tamamen tesadüf. 

3.Göz: Peki sonra nasıl gelişti süreç? 

F.K: Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ikinci kez ziyaretleri olacak-
tı. Beni de davet ettiler. Beni çok şaşırtan, beklemediğim bir 
geziydi. Biliyorsun ben de geziler düzenliyorum. Meksika’ya, 
Bosna’ya ama bu gezi farklıydı. Temel özelliği;  bir engelli gezi-
si olmasıydı. Engelli yetişkinler, çocuklar ve aileleri. Dolayısıyla 
havaalanlarından özellikle uçağa giderken, binerken ve aktar-
malar yapılırken, özel koridorlardan, özel koşullarda geçilmesi 
gerekiyordu. Gezide yabancı dil bilen fazla yoktu. Hem dil konu-
sunda, hem de bilgilendirme konusunda destek verdim.  

3.Göz: Bu deneyim sana nasıl bir pencere açtı? Neler fark et-
tin; Seni en çok ne etkiledi? 

Röportaj: Güler Pınarbaşı
İletişim: gulerpinarbasi@
gmail.com 

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

74

3gozdergisi•com

http://gulerpinarbasi.com/
mailto:gulerpinarbasi%40gmail.com?subject=3.G%C3%B6z%20Dergisi
https://www.facebook.com/gulerpinarbasi.com.tr?fref=ts
mailto:gulerpinarbasi@gmail.com
mailto:gulerpinarbasi@gmail.com


bir bağlantı kuruluyor. “Biletimi aldığım gün 
başıma şunlar geldi”, “ Gitmeye karar verdi-
ğim gün rüyalar görmeye başladım” diyen-
ler vardı. Daha niyet ettiğinde kayıt olmuş 
oluyorsun. Dolayısıyla sen oraya gittiğinde 
zaten seni tanımış oluyorlar. 

3.Göz: Sonra neler yapılıyor, bir tedavi 
şekli mi uyguluyor?

F.K: John of God baktıktan sonra 4-5 tera-
pi uygulanıyor. Kristal yatak var. Kristaller 
senin çakralarını açıyor, dengeliyor ve dü-
zenleniyor. İlaç terapisi var. Özel enerjiyle 
yüklenmiş, aktarılmış ilacı var. Ama asıl In-
tervention (müdahale) denilen bir uygula-
ma var. En güçlüsü bu. Bir odaya giriyorsun, 
inanılmaz güçlü bir enerji hissediyorsun. 
Ben bedenimi hissetmeyecek şekilde ener-
jiyle dolduğumu hissettim. Ondan sonra 
uyman gereken bazı kurallar var. Fiziksel bir 
ameliyatmış gibi düşünmen gerekiyor. İlk 24 
saat tamamen uyuyorsun, yatağından bile 
çıkmıyorsun. Bir hafta sonra dikişlerin alını-
yor. Bu da tamamen psişik. Gece beyaz gi-
yinerek yatıyorsun ve bu ameliyatın dikişleri 
alınıyor. Sonrasında 40 gün boyunca uyman 
gereken temel kurallar var. Pek çok insan 
güzel gelişmeler gösterdi. Gruba katılan in-
sanlardan tekerlekli sandalye ile gelen bir 
bayan vardı, sonradan aldığımız haberlere 
göre sandalyeyi bırakmış koltuk değnekleri 
ile yürüyebiliyormuş. Doğumundan itibaren 
beyin hasarı olan bir çocuk vardı, gelişme 
gösterdiğini ilettiler. 

3.Göz: Tekrar gideceksin. Bu kez ne yapa-
cağını bilerek gidiyorsun. Sence kolaylaş-
tırıcı neler var? 

F.K: Gidilen yer, Brezilya’da Abedenia Kasa-
bası. Kasabada hemen hemen bütün binalar 
ya tek katlı ya iki katlı. Tekerlekli sandalyeli-
ler için rahat. Düzgün platformlar var. Dün-
yanın her yerinden gelindiği için oradaki 
herkes ne yapacağını biliyor, herkes dene-
yimli. Orası kolay, zor olan kısım havaalan-

F.K: Engelliler çok başka bir dünyada yaşıyorlar. Benim hiç far-
kında olmadığım bir yaşamı fark ettim. Mesela uçağa binerken 
eğer yürüme engelliyse ve tekerlekli sandalye kullanıyorsa kişi, 
uçağa herkesten önce binmesi ve herkes indikten sonra inme-
si gerekiyordu. Bunların hepsini benim onlar adına düşünmem 
gerekiyordu. Bu yüzden keyifli bir empati süreci yaşadım. Ço-
cuklarla birlikte olmak da güzeldi. Çocukların her birinin duru-
mu farklı. Hepsindeki farkı idrak etmek ve ona göre her birine 
özel davranmak, hassasiyet göstermek gerekiyor. Sıradan ço-
cuklar değiller, çok neşeliler. 

3.Göz: Peki, neler yaşadınız orada?

F.K: Her şeyden önce John of God çok yoğun bir insan. Dün-
yanın en ünlü şifacısı. Yüzlerce insanı görüyor. Bulunduğu yer, 
kristaller yönünden oldukça zengin bir yer. Orada kristal made-
ni var, kendisinin de mağazası var. Gelirini oradan kazandığı için 
şifacılıktan gelecek gelire ihtiyaç duymuyor. Medyum olarak 
haftada 3 gün  (Çarşamba, Perşembe, Cuma) görüyor insanları 
ve hiç para almıyor. Dünyanın her yerinden insan geliyor. 

3.Göz: Nasıl uygulama yapıyor; bireysel mi yoksa toplu uy-
gulamalar mı yapıyor? 

F.K: Yok, bire bir görüyor. Ben hem kendim deneyimledim, hem 
de gezide görüştüğüm arkadaşlardan teyidini aldım. John of 
God’ da gittiğinde fiziksel bir muayene yok. Karşısına geçip “Şu-
yum var, buyum var” demiyorsun. Zaten vakti de yok konuşa-
maya. Yüzlerce insan geliyor karşısına. John of God’un çalıştığı 
bazı varlıklar, ruhlar var. Ölmüş olan usta, azizler, doktorlar vb. 
Orada bizim algılayamadığımız boyutta bir ağ var. Bir insan ora-
ya gitmeye karar verdiği, şifayı talep ettiğinde telepatik olarak 
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ları. Oraya genellikle Fransız havayolu şirketi 
ile gidiyoruz. Gerek Brezilya gerekse Paris 
havaalanlarında gerçekten çok özel insan-
larla karşılaştım. Özel koridorlar açıyorlar. 
Aktarmalarda durumu bilerek yaklaşıyorlar. 
Bu yolculuk sürekli koordinasyon halinde 
geçiyor. Gerek yer ekibiyle, gerek uçaktaki 
ekiple sürekli bir koordinasyon halindeyiz. 

3.Göz: Türkiye’de durum nasıl? 

F.K: Türkiye’de durum klasik Türk usulü… 
Yani bunu çok net gördüm Atatürk Havaala-
nında. Normalde bir tekerlekli insanı bir kişi 
taşırken, bizim havalimanında iki tekerlekli 
insanı bir kişi taşıyordu. Tabii ki çok zorlan-
dım. 

3.Göz: Peki, seyahate gelenler çoğunluk-
la nereden geldiler? 

F.K: Çok karışıktı. Türkiye’nin her yerin-
den insanlar vardı: Diyarbakır’dan gelenler, 
Trabzon’dan, Edirne’den... Yirminin üzerinde 
katılımcı vardı. 

3.Göz: Seni zorlayan neydi;  
istekleri neydi? 

F.K: Açık olmak gerekirse insanların içindeki 
yetersizlik duygusu, bir şeyleri eksik aldıkları 
korkusu, bu yüzden bana sürekli duygusal 
baskı uygulamaları… “John of God bizimle 
ilgilenmiyor”, “Sen de bizimle ilgilenmiyor-
sun?”, “Bizim buna ihtiyacımız var”... En çok 
zorlandığım bu şikâyetler oldu. “Niye şifa 
bulmadık, niye böyle olmadı?”… 

3.Göz: Belki bir kurtarıcı bekliyorlar, 
daha fiziksel şeyler bekliyorlardı, acaba 
bulamadılar mı? 

F.K: Evet, kurtarıcı bekliyorlar. Fiziksel uygu-
lamalar da yapıyor John of God. Bazılarının 
gözünü neşterle temizliyor. Bıçakla veya 
burnuna bir makas sokuyor, burnun dibin-
den bir şeyler çıkartıyor. Veya karnını kesi-

yor, bir şeyler çıkartıyor dikiyor tekrar. Genelde bu operasyonla-
rı yapıyor. En çok etkileyen de bu insanları. Normal tıp insanları 
buna karşı geliyor. Nasıl olur diyorlar. Bu tür yaklaşımlar geliyor. 
John of God ise yaptığı bu operasyonları %90’nını genelde psi-
sik yapıyor. Gerek yok diyor. 

3.Göz: Peki buna yetkisi var mı? Sonuçta doktor değil…

F.K: Yok tabii ki. Ama pek çok insanın kataraktını temizliyor. 
Sonuç olumlu. Olumsuz sonuç duymadım. En fazla nötr so-
nuçlar duydum. “Bana hiçbir etkisi olmadı” diyenleri duydum. 
Onları da tanıyorum. İnanılmaz şüpheli ve hiç enerjiye açı-
lamayan insanlar. Kişiler orada ne kadar gevşerse, ne kadar 
kendilerini enerjiye açarlarsa şifayı alabiliyorlar. Bizim yaptı-
ğımız şey aslında orada insanları açmak. Orada gösterdiğimiz 
çaba bu. Kendilerini açtığında insanlar çok fayda görüyor. 
Çocuklar çok fazla fayda görüyor. Çünkü çocukların böyle bir 
direnci yok.  Yetişkinlerde daha çok sorun yaşıyoruz. Yetişkin-
ler de direnç ve şüphe ile karşılaşıyoruz. 

3.Göz: Yine aynı konuya geliyoruz: direnç göstermemek 
ve saf olmak. Çocuklar bunun için daha açık. 
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yeterli değil. “Ben gideyim ama tembelim, 
bir şey yapmayayım, John of God beni 
iyileştirecek” yanlış bir psikoloji. Bunun 
üzerine konuşmalar yapıyoruz. Kurtarıcı 
bizim içimizde. Kendi içimizdeki şifacıyı da 
buluyoruz bu süreçte. Bazı insanlar John 
of God’ı çok yüceltiyor. Buna da karşıyım. 
Tamam,  çok iyi bir şifacı ama sen istemez-
sen, sen çaba göstermezsen hiçbir şey ol-
mayacak.

3.Göz: Çağatay’ın babası da doktor. 
Bütüncül tıbba inanıyor ve kullanıyor. 
Özellikle oraya gelenlerden doktorlar 
var mı? 

F.K: John of God’ın birçok asistanı var. Pek 
çok doktor, şifacı asistanı var. Bunlar 8-9 ay 
kendi muayenelerini yapıyorlar terapileri-
ni uyguluyorlar. Sonra gelip burada 3 ay 
gönüllü olarak hizmetlerini paylaşıyorlar. 
O enerjiyi alıyorlar. Kendileri de faydalanı-
yor. Bunun için de çok iyi bir fırsat. Bu yüz-
den bir hastalığı olmasa da şifa yolunda 
gelişmek isteyenler gelebiliyor. Ve bu dok-
torlardan bazıları çok ciddi hastalığı olan 
6 ay ömrü kaldı denilen insanlar. Jonh of 
God’a gelip iyileşiyorlar. Bazıları üç ay, ba-
zıları bir yılda iyileşiyor.  Ve bundan sonra 
kendilerini burada hizmete adayan çok in-
san var. İyileşenler arasında bir tane ünlü 
psikolog ve yazar var: Wayne Dyer

3.Göz: Şöyle diyebilir miyiz? Tamamla-
yıcı tıbba İnanan, bütüncül bakan dok-
torlar bu enerjiden daha fazla fayda alı-
yor.

F.K: Öyle olmayan insanlar gelmiyor zaten. 
Ana akım tıp açısından bakılınca John of 
God’un yaptığı tamamen sahtelik, hurafe. 
Onların bakış açısından bakıldığında onlar 
da haklılar. Oradan böyle görünüyor. 

F.K: Evet, burada sezgisel açılmak da çok önemli. Ben bura-
ya gitmeliyim ve bu adam bana şifa verecek diyorsa gelmeli 
insanlar. Bazı insanlar çok stresli geliyor ve bu şifayı almaya 
engel oluyor. Tabi onları gevşetmek bizim görevimiz. Kimisi 
güveniyor, kimisi güvenmiyor. 

3.Göz: Oraya daha çok kimler geliyor? 

F.K: Çok miktarda Avrupa’dan, Amerika’dan gelen insan var.  
En çok kanserli, tümörlü vakalar geliyor. Engelliler, beyin 
özürlü, görme özürlü, tekerlekli sandalyeye mahkûm... Tabii 
hepsi bununla sınırlı değil. Ben de şifa aldım. Benimkisi daha 
çok spiritüel alanla ilgili bir temizlik oldu. Yani herhangi ciddi 
bir hastalığınızın olması gerekmiyor. Benim sezgime gör ben-
de olan bir hastalığı değil de potansiyel gelecekte çıkacak 
bir hastalık üzerine çalıştık. Ya erteledi ya da temizledi. Onu 
tekrar görmeye gittiğinde revizyondan geçiyorsun. Şifada 
neredesin bakıyor. 

Biz buna da dikkat çekiyoruz. Hastalığınıza hangi düşünce 
kalıbınız neden oldu? Belki atalardan gelen enerji düzensiz-
liğiniz düzelince çözülecek; Aile Dizimi gerekecek. Belki bes-
lenme tarzınızla alakalı. John of God çok iyi bir destek,  çok 
iyi bir motivasyon kaynağı. Çok iyi bir katalizör şifa için ama 
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Merhaba Dostlar;

Bu ayın teması Gelecek’miş. Aklıma şim-
di nerede okuduğumu hatırlayamadığım 
“Gelecek de bir gün gelecek” lafı geldi. 
Aslında bizler geleceğimizi şu anda yaratı-
yoruz. 2014 yılı hem enerji açısından hem 
de gökyüzü (astrolojik) olarak hepimiz için 
zorlayıcı, bizleri dönüşüme zorlayan, sarsıcı 
bir yıl oldu. 2015 yılı Meleklerden gelen reh-
berliğe göre yine dönüşümün devam ettiği 
ama nispeten çok daha hafif geçecek bir yıl.  
Özellikle ikinci yarısından sonra hayatımızın 
parlayacağı zamanlara hazırlıklı olalım diyo-
rum. Bu yaşamda geleceğimizi nasıl yarata-
cağımız ise biraz da hayattan öğrendiğimiz 
veya öğrenemediğimiz derslere bağlı. 

Hepimizin içten içte bilmek istediği şeydir 
geleceğimiz. “Gelecekte başıma neler ge-
lecek? Hayallerime kavuşacak mıyım? Ruh 
eşimle karşılaşacak mıyım? İstediğim işe gi-
rebilecek miyim?” ve dahası… Geleceğimizi 
öğrenmek için de pek çok farklı yollara baş-
vuruyoruz. Lakin şunu kaçırıyoruz: Gelece-
ğimizle ilgili bize söylenen her şey, aslında 
o andaki enerjimizle farkında olmadan karşı 

tarafa ilettiğimiz içsel mesajların bir yansıması. Bu yüzden bu demek 
değildir ki bizler o geleceği değiştiremeyeceğiz. Hepimizin yaratılıştan 
itibaren sahip olduğu, bizlere Tanrı tarafından verilmiş olan bir hediye 
var: Özgür İrade. Özgür irade; kısaca bir insanın, varlığın kendi istekleri-
ne, fikirlerine göre bir seçim yapma hakkı olduğu anlamına geliyor di-
yebiliriz. Yani bizler özgür irademizle kendimiz ve hayatımız hakkında 
kararlar verip uygulayabiliriz. Özgür iradeye - ölüm zamanı gelmemiş 
ve durumun hayati tehlikesi yok ise – Allah ve Melekler de dâhil kim-
se, biz izin vermediğimiz sürece karışamıyor. Ancak; ölmemiz gereken 
zaman değilse ve bu durum hayati tehlike içeriyorsa bir şekilde ilahi 
müdahale edilebiliyor. Hepimizin hayatında çocukluğunda veya yetiş-
kinliğinde ölümden döndüğü veya kıl payı kurtulduğu anlar olmuştur. 
Benim de hatırladığım kadarıyla en az üç defa böyle anlar başıma geldi. 
En etkilendiklerimden birisini sizlerle de paylaşmak istiyorum: İlkokul-
dan ortaokula geçiş zamanımdaydı. O yaz profesyonel yüzme kursuna 
gidiyordum. Misafirliğe gitmiştik, ben de evin salonunda, yerde halının 
üzerinde nasıl yüzdüğümüzü gösteriyordum. Tam tepemde, tavanda 
eski zamanlardan kalma, hala da nadir bulunan, havalandırma olarak 
da kullanılan büyük, ahşap dönen pervane avizelerden biri vardı. Ben 
onun altında yüzme hareketimi gösterdim, kalktım tam oturacağım sı-
rada avize bir anda, biraz önce bulunduğum yere düştü. Annemle ba-
bamın ve dostlarının yüzlerinin aldığı şok ifadesini hala unutmuyorum. 
Saniyelerle olan bir olaydı ve gerçekten süremiz dolmadıysa eğer, bir 
şekilde ilahi müdahale ediliyor. Özgür irade; ayrıca Yaratan tarafından 
ne kadar güçlü ve sevilen ruh varlıkları olduğumuzun da bir göstergesi. 
Peki, bunun gelecek ile ne alakası var dersiniz? Çok önemli bir bağlantısı 
var. Bizler geleceğimizi bilinçli ya da bilinçsiz olarak özgür irademizle 
yaratıyoruz. Bize geleceğimizle ilgili söylenen durumlara, olaylara karşı 

Yazı: Gizem Sakallı

Gelecek’ten 
Meleklerim;

Bir Haber Verin…
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Başkalarına ilham ve cesaret verme yeteneği 
olan Diana Cooper, Dünya’daki yaşamı yöne-
ten bu yasaları açık ve basit bir şekilde gözler 
önüne seriyor. Metaforlar ve başka insanların 
hayatlarından örnek hikâyeler kullanarak, 36 
spiritüel yasaya uyarak nasıl refaha, başarıya, 
minnettarlığa ve inayete ulaşabileceğinizi 
gösteriyor. Yasaları en yüksek seviyede uygu-
lamaya başladığınızda, Dünya’daki cennetin 
anahtarı elinizde.

tavrımız da bizim özgür irademizdedir. Olumsuz, beğenmediğimiz bir 
durumu kaderci yaklaşımla kabul de edebiliriz ya da özgür irademizi 
elimize alarak yeniden de yaratabiliriz. Bu seçim tamamen bize aittir. İn-
sanlığı diğer tüm varlıklar ve canlılardan ayıran yegâne özelliklerden biri 
budur. Özetle; gelecek yaratılmak için avuçlarımızın içinde yoğrulmayı 
beklemektedir. Gelecek ve Özgür irade ile ilgili bu ay kütüphaneden 
Diana Cooper – Spiritüel Yasalar kitabını seçmem gerektiğini hissettim. 
Böylece; geleceğimizi yaratırken dikkat etmemiz gereken evrensel ya-
saları hatırlayabiliriz.

Işık olsun!

Angel *G*

Meleklerin Kütüphanesi Ayın Kitabı Önerisi:

Spiritüel Yasalar (Dünya’daki Cennetin Anahtarı Elinizde...)

Yazar: Diana Cooper

Yayınevi: Maya Kitap / Spiritüel-Ezotorik Dizisi

Kitap Hakkında:
Trafik kurallarını bilmeden araba kullanırsanız yolculuğunuz kafa karıştırı-
cı ve zor geçer. Trafik kurallarını öğrenip uygulamaya başlarsanız, yolculu-
ğunuz güvenli ve keyifli bir hale gelir. Dünya’da sürdürdüğümüz yaşamın 
da bazı kuralları vardır. Diana Cooper bu kitapta Dünya’daki yaşamın ku-
ralları olarak görülebilecek 36 spiritüel yasaya ışık tutuyor. 
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Yazı: Feryal Çeviköziki…

Dünya bir, 

Aynı bağlamda bu tür film yapanların, düştükleri hata da 
insan türünün dünyevi hırslarının ve hasletlerinin her za-
man diliminde, her ortamda baki kaldığıdır.

Her ne kadar Yıldızlararası filminde, önyargı olmaksızın, 
yönetmen Christopher Nolan İngiliz asıllı olsa da filmde 
alttan alta kahraman Amerikalı, kahraman İngiliz ya da 
kahraman Batılı klişesi var. Yıldızlararası birçok başka ben-
zer uzay filmlerinde olduğu gibi bir “Dünyayı kurtarma” 
senaryosu. Ancak bu kurtarışta bilim ve sevgi birbiriyle 
oldukça güzel bir bağ oluşturuyor. Sadece bu son “biz 
sevgiyle yaptık” mesajı insanın içini teknolojiden yana 
umutlandırmaya yetiyor sanki.

Filmin başrolünde İrlanda asıllı Matthew McConaughey 
parıltılı kariyerinin yanı sıra, tam bir hayvan sever olarak 
da gönülleri okşayan bir aktör. Ayrıca gençlere yönelik bir 
yardım vakfının da yöneticisi. 

Filmde ayrıca, az da olsa, Michael Caine ve Anne Hatha-
way, Jessica Chastain, Mackenzie Foy, Bill Irwin, Matt Da-
mon, Ellen Burstyn rol alıyor. Aslında film daha çok konu 
ve olay merkezli ve oyuncuların çok büyük bir rolü yok 
bence dramatik yapıyı etkileyecek boyutta. Yani “vay be 
uzayda zamansızlık boyutunda nasıl da güzel süzüldü” 
ya da, “kum fırtınasından kaçarkenki mimikleri harikaydı” 
demiyorsunuz. 

Fakat sinemaya sadece eğlence olsun zaman dolsun diye 
gitmiyorsanız, izledikten sonra bilmiyorsanız öğrenmek 
için Murphy kanunlarını, karadelikleri, yıldızlararası zama-
nı, yer çekiminin ne mene bir önem arz ettiğini araştırır ve 
kültürünüzü arttırıp, filmi bir de o gözle yeniden izleyebi-

lirsiniz. Mors alfabesi bilmenin de bir gün gelip uzayda, 
yıldızlar arası haberleşmede ne kadar yararlı olacağını gö-
rüp, şimdiye kadar öğrenmedinizse hemen ezberlemeye 
başlayabilirsiniz. Kısa ve öz iletişim her çağda ve her or-
tamda işe yarar.

Aslında zamanın çok boyutlu bir tekillik içinde ezelden 
ebede akışkan, bitimsiz, başsız sonsuz olduğuna ilişkin 
başka filmler izlemiştik. Ancak günümüzde Dünya ile il-
gili onca çok “umutsuz” senaryolar varken, Dünya’nın ge-
leceğine dair, insan eliyle, insan zekâsıyla ve en önemlisi 
insan sevgisiyle mümkün kılınacak bir umut ve kurtuluş 
senaryosu insanın içini okşuyor. 

Interstellar ödülleri de kaptı ama ödül alması benim 
açımdan bir gösterge değil. O kadar bütçem olsa ne hari-
kalar yaratırdım kim bilir diyebileceğiniz bir yapım. Fakat 
müziklerini Hans Zimmer bir numara yapmış. İnsanın film 
müzikleri yapası geliyor harbiden. 

Bence kendinize bir uzay filmleri haftası düzenleyip 
bütün ünlü uzay filmlerini izleyin. O zaman hepsinin 
Yıldızlararası’na dair “umut ve mucize” içerdiğini hatırlar-
sınız.

Tam da yine Nasa, uzayda başka canlıların yaşadığını “ke-
sin” olarak onaylayıp duyurmuşken. Tabii yine bizden geç 
kaldılar. Yıllardır biliyorduk bu gerçeği fakat ne de olsa 
bir “otorite” ağzından duymaya ihtiyacı var çoğu insanın. 
İşte bu filmdea en önemli vurgulardan biri de “otorite”nin 
dünyevi esaretine kapılmayanların geleceği şekillendirip 
var ettikleri. 

Özgürlük ve sevgi geleceğin yapı taşlarıdır çünkü…

Uzay ve gelecekle ilgili bütün filmlerin benim 
açımdan hep ortak noktaları olmuştur. İnsanın 

onlarca yıl mucize, imkânsız olarak adlandırdığı her 
şeyin kapısını aralamaları.

Yıldızlararası
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ANDROID APP ON

Sen neredeysen dergin orada,
Ücretsiz Mobil dergini indir,  
dilediğin zaman  
dilediğin yerde oku!

https://twitter.com/directiq_tr
http://www.dijimecmua.com/aktivist-dergisi/
http://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-dergilik
http://aktivistdergi.com/
https://twitter.com/AktivistDergi
https://www.facebook.com/aktivistdergi?fref=ts
https://itunes.apple.com/tr/app/aktivist/id880933031?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysys.aktivist
https://www.ttnetkitap.com/
http://dmags.net/


San Diego
Yazı: Esin Ünal Memecan 

Günümüzde büyük şehir insanının en büyük hayali, küçük 
bir sahil kasabasına yerleşmek…  Şimdi gözünüzü kapayın. 
Siz de kendi rüyalarınızın sahil kasabasını düşleyin. Yaz kış 
masmavi bir gökyüzü, ne çok sıcak ne çok soğuk, nemsiz 
ideal bir iklim, çevresindeki küçük koylarda güzel plajları 
olan, trafik derdi olmayan, düzenli küçük bir yerleşim. Sizin-
kini bilemiyorum ama benimkinin adı: San Diego…

San Diego, Güney California ‘da ABD ile Meksika sınırında 
küçük bir şehir. 1.300.000 nüfusu ile ABD’nin 9. büyük şehri 
olmasına ve diğer pek çok Amerikan şehrinde olduğu gibi 
toplu taşımanın çok zayıf olmasına rağmen, yürümeye çok 
elverişli iklimi ve şehir planlaması, burayı içinde yaşaması 
zevkli bir yer haline getiriyor. 

Los Angeles‘ten güneye doğru yaklaşık 2 saatlik otoyol tra-
fiği ile ulaşılan bölgeye, özellikle hafta sonlarında çok daha 
kalabalık ve büyük bir şehir olan Los Angeles’in kalabalığın-
dan kaçmak isteyenler de akın ediyorlar. 

San Diego, Meksika sınırındaki Tijuana şehrine olan yakınlı-
ğı, çevresindeki sayısız plajı ve yılda 200 gün ortalama 20° 
olan iklimi sayesinde önemli bir turizm merkezi durumun-
da. Deniz kenarından uzanan yolları ve girintili çıkıntılı koy-
larıyla coğrafyası ve bitki örtüsünün Ege kıyılarımıza benzi-
yor olması, zaman zaman Çeşme veya Bodrum koylarında 
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gün geçirebilir, spor sahalarında spor yapar, acil durumlar 
için bir cankurtaran tarafından gözetlendiğinizi de bilirsi-
niz. Hem de bütün bunları soyulma hissine kıpılmadan ya-
pabilirsiniz! Nasıl, bu yönüyle Çeşme ve Bodrum plajlarına 
hiç benzemiyor, değil mi?

Seaport Village, birkaç saat geçirmek için harika. Küçük or-
ganik ürün dükkânlarına göz atabilir ve okyanus kenarında 
güzel bir yürüyüş yapabilir, yorulduğunuzda balık lokanta-
larında yemek yiyebilirsiniz.

Point Loma, San Diego’yu tepeden en geniş açıdan göre-
bileceğimiz nokta. Tepedeki deniz fenerinin bulunduğu 
bölgeden bütün körfezi, körfezde bulunan Amerikan Deniz 
Kuvvetleri’nin Pasifik Filosu Ana Üssü ve Komuta merkezini 
dürbünle gözlemleyebilirsiniz. 

La Jolla, küçük dükkânları, restoran ve kafeleri ile en güzel 
ve varlıklı sayfiyelerden biri. Kayalık deniz kıyısının yüksek-
ten çok güzel manzarası var. Doğu kıyısının aksine, Pasifik 
kıyısında günbatımları,  okyanus üzerinden olmaları sebe-
biyle hep çok daha büyüleyicidir. La Jolla’da da bunun en 
güzel örneklerini görebilirsiniz. 

Diğer varlıklı ve şık bölge ise, 1800’lerde yapılmış değişik 
mimarisi ile dikkat çeken Hotel del Coronado ile ünlü Coro-
nado Adası. Otel başta Marilyn Monroe olmak üzere geçmiş 
dönemlerin pek çok ünlü ismine ev sahipliği yapmış.  Ada-
ya muhteşem manzara eşliğinde uzunca bir köprüden giriş 
yapılıyor. Emlak açısından en pahalı bölgelerinden biri olan 
Coranado,  oteller ve güzellik merkezleri ile ünlü.

Özellikle aile tatilleri için mutlaka görülmesi gereken ilk yer,  
Balboa Parkı içindeki, barındırdığı 4000 den fazla hayvan ve 
800 türüyle dünyanın en büyüklerinden biri olan San Diego 
Hayvanat Bahçesi olmalı. Çok büyük bir alana kurulu olan 
tesis içinde kolay ulaşım için teleferik ve otobüs seferleri 
var. 

Ailecek bütün gününüzü eğlenceli bir şekilde geçireceğiniz 
diğer bir mekân da Seaworld. Onlarca deniz canlısını görüp 
canlı gösterilerini izleyebileceğiniz, harika bir eğlence par-
kı. Benim favorim deniz fokları gösterisinin komedyeni ve 
canlı balina gösterisi oldu.

Kiminle ve ne zaman giderseniz gidin, San Diego’da sizi 
mutlu edecek bir şey mutlaka bulursunuz. Bu şehir, sizi 
uzun zamandır tanıdığınız ve yanında çok rahat ettiğiniz 
eski bir dostunuz gibi sakinleştirecek ve hayatın yaşamaya 
değer olduğunu hatırlatacaktır.

yol alıyormuş hissi duymanıza sebep olabi-
liyor. Gezilebilecek plajlar arasında Pacific Beach, 
dalga sörfçüleriyle ünlü Windansea Beach, Ocean 
Beach, Mission Beach ve Black’s  Beach geliyor. 

Şehir merkezi yürüyerek gezmeye çok müsait. 
Belki biraz da bu sebeple insan kendini bazen bir 
Avrupa şehrinde gibi hissediyor. Şehir içinin en 
hareketli bölgesi olan Gaslamp Quarter, gündüz 
alışveriş, gece de yemek ve eğlence merkezi. 4, 5 
ve 6. caddeler en yoğun bolümler. Özellikle hafta 
sonu akşamları lokantaların kaldırımlara atılmış 
masaları tıklım tıklım doluyor. 

Şehir yakınındaki pek çok güzel plajın ortak özel-
liği; halka açık ve ücretsiz olması. Bunların tümün-
de yürüme yolları, tenis, basketbol ve voleybol 
gibi pek çok spor sahası bulunuyor. ABD’de bu tip 
halka açık yerlerde lüksten söz etmek zordur. Ama 

ihtiyacınız olan minimum standardı da mutlaka 
bulursunuz. Yakında makul fiyatlı bir otopark, tu-
valet ve duş,  ufak tefek ihtiyaçlar için bir büfe var-
dır. Yanınızda getireceğiniz bir şezlong ve şemsiye, 
buzluğa koyacağınız soğuk içeceğinizle harika bir 
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EEG Info

Beynimiz milyarlarca sinir 
hücresinin oluşturduğu 
muazzam bir ağdır. İşte bu ağın 
kullanım yapısını çözmek sinir 
bilimin amaçlarından birisidir. 

NEUROFEEDBACK (geri bildirim)  
nedir, hayatımıza etkileri nelerdir?

Neurofeedback, hastanın/danışanın kendi 
beyin aktivitesinden seçilen ve normalde al-
gılanamayan parametrelerinin, hastaya/danı-
şana görünür hale getirildiği bilgisayar des-
tekli bir eğitim yöntemidir. Bir monitör ve ses 
sistemi ile beyne o an itibariyle (geribildirim) 
ne yaptığı gösterilir.

Bu geribildirim sayesinde, hastalar/danışan-
lar kendi beyin aktivitesini daha iyi düzenle-
meyi öğrenirler. Pek çok hastalık, bozukluk 
veya istenmeyen davranış kalıpları beyin 
aktivitesinin bozulmasına bağlıdır. Neurofe-
edback sayesinde hastalar/danışanlar bu bo-
zukluk ve düzensizlikleri daha iyi telafi etmeyi 
ve daha fazla işlevsellik sağlamayı öğrenebil-
mektedirler.

Neurofeedback’in hangi fiziksel 
ve zihinsel rahatsızlıklarda fayda 

gösteriyor?

Neurofeedback çok çeşitli durumlarda yar-
dımcı olabilmektedir, örneğin: Anksiyete, 
dikkat eksiklikleri (DEB/DEHB), otizm, dep-
resyon, migren, bazı uyku bozuklukları vb. 
Bunun yanı sıra Neurofeedback çocukluktaki 

uykuya bağlı problemlerde de etkili olmaktadır. Örneğin: Yatak ıs-
latma, Kâbuslar, bağırarak uyanma, uykuda yürüme, diş gıcırdat-
ma gibi sorunları da çözüme kavuşturmaktadır.

Hangi hastalıklarda veya rahatsızlıklarda  
Neurofeedback uygulaması talep ediliyor?  

Birkaç yıldan beri psikiyatrik hastalıkların tüm yelpazesinde Neu-
rofeedback uygulaması çalışmalarına devam edilmekte ve ortaya 
şaşırtıcı sonuçlar çıkmaktadır.

Belirli rahatsızlıklar için ilaç almak zorunda olan hastalarda, Neu-
rofeedback tedavisi sayesinde ilaçları azaltmak ve hatta ilaç alımı-
nı tamamıyla durdurma ihtiyacı yaşanmaktadır. Neurofeedback’in 
her şeye çare olamayacağını ve her zaman da ilacın yerini tutaca-
ğını söylemiyoruz. 

Kendi alanlarında hâlihazırda yüksek performans gösteren insan-
ların bile daha iyi olmak ve performanslarını en üst seviyeye taşı-
mak (peak performans eğitimi) amacıyla Neurofeedback eğitimi 
taleplerini alıyoruz. (müzisyenler, sporcular, yöneticiler). 

Ayrıca yaşlılarda düzenli Neurofeedback eğitimi muhtemelen 
daha iyi beyin fonksiyonlarını desteklemektedir. Beynin mevcut 
durumundan bağımsız olarak hemen her beyin fonksiyonlarını 
daha iyi yapabilmek için eğitilebilmektedir.

Bu konuda nasıl bir eğitim alabiliyoruz? 

5 günlük blok veya üç hafta sonu iki gün olarak eğitim verilmekte-
dir.  Kursta verilen teorik bilgiler ve pratik uygulamalar sayesinde, 
Neurofeedback  sistemine mükemmel bir başlangıç yapılmakta-
dır. Kurs katılımcıları sadece  teorik temelleri öğrenmekle kalmı-
yor, sunulan FDA onaylı sistemlerle yoğun pratik yaparak hızlı, 
etkin ve rahat bir başlangıç yapıma olanağına sahip oluyorlar.  

(*) Dünyanın en ileri neurofeedback sistemlerinden biri olan EEG 
info NeuroFeedback Türkiye Temsilcisi; Nano Beyin Sağlıklı Yaşam 
Hizmetleri Limited Şirketidir.

Dünyada 6 bin kullanıcısı olan

Şimdi Türkiye’de...
NEUROFEEDBACK

Türkiye Dikkatini Topluyor!

www.eeginfo-turkey.com

http://www.eeginfo-turkey.com
https://www.youtube.com/user/dikkatmerkezi
https://www.facebook.com/EEGInfo



