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Yaşamın her alanına üçüncü gözden bakarak bütünlüğü anlamayı ve ona 
göre yol almayı hedefleyen dergimiz; 3.Göz’ün bu sayısının dosya konu-
su; ‘UYUM’. 

Uzun süredir fark ettim ki her sayımızı hazırlarken o konuda ciddi bir ya-
şam deneyiminden geçiyoruz. Dergiyi hazırlarken daimi ve konuk yazar-
larımızın bilgilerini işlemek kendimizi o konuda yeniden gözden geçirme-
mizi sağlıyor. Amacımız, paylaşılmasına aracı olduğumuz bilgilerin, bizim 
ve okuyucularımızın onu kullanarak edindiği tecrübeler, o tecrübelere se-
bep olan hatalar ve sonunda alınan hayat derslerinin öğrenilmişlikleriyle 
birlikte yaşam yolunda birlikte ilerlemek. Hedefimiz, bilmeyerek geldiği-
mizi sandığımız bu gezegende yaptığımız hataları tekrar döngüsünden 
çıkartıp ne bildiğimizi hatırlamak ve hatırlatmak… Bunun kazancı ise; va-
kit ve heyecan kaybını önlemek. Okuyucularımızla yaşam amacını arayan 
ve bulanların bilgilerini paylaşarak kendi amaçlarını sorgulatmak, hâlen 
arıyorsa ve istiyorsa da bulmasına destek vermek… 

Günümüzde ülkemizde ve dünyada birçok insan yaşamından memnun 
değil gibi görünüyor. Çalıştıkları işlerden, aşık olarak süren birlikteliklerin-
den, eşlerinden, sahip olduklarından, olamadıklarından, çokluklarından 
ya da yalnızlıklarından…  

Uzun bir zaman önce ben de memnun değildim. Ve en kötüsü de her-
kesin benim gibi olduğunu düşünmekteydim. Herkes bir değişim, bir 
dönüşüm bekliyordu. Onun içindir ki sihirli bir değnek veya Alaattin’in 
Sihirli Lambası’nı bulmak önemliydi. Tüm dünya yaşamında sadece üç 
dilek hakkın olsa da o lambayı bulduysan en önemli sorunların hemen 
çözülecekti. Kimine göre değişse de bana göre bu dilekler eş, zaman, para 
arasında gidip gelmekteydi. Bu sihirli değnek ya da lambayı bulabilmeyi 
düşünmek bile dileklerin bir gün gerçekleşeceğine dair umut vermiyor 
mu? 

Mutsuz ve az umutlu olduğum o sıralarda rastladığım, hâlinden hoşnut 
olan birkaç kişinin peşine düştüm. Konuştukları konular farklıydı; yaşama 
bakışları, ilgi alanları, okudukları kitaplar vb. Ne yaptıklarını pek anlama-
sam da onlarla olmak, anlamaya çalışmak hoşuma gidiyordu…

Sizin duyduğunuzda aklınıza takılan bir cümle var mı? Benim aklıma ta-
kılan cümle şuydu: 

“En iyi arkadaş 3. Kişidir.”Friedrich Nietzsche söylemiş… 

Kimse o, 3. kişiyi bulmaya niyetlendim. Onunla birlikte yürümek, mutlu 
olmak, eşleşmek, uyumlanmak, iş yapmak, hayata dair var olanı ve tüm 

olacakları paylaşmak, çoğaltmak için. Ama 
bunun için önce 2. kişi kimdir onu anlamam 
lazımdı!

Ben de o 2. kişinin peşine düştüm. Onu 
bulmak hem kolaydı hem de değildi. Bul-
duğumda ise eşleşmem ve uyumlanmam 
hiç kolay olmadı. O kendimdi; içimdeki Öz. 
Çok sonradan fark ettim ki; o, aslında bana 
ulaşmak için her yolu denemiş. Ama ben o 
kadar 3. kişinin peşindeymişim ki, onu du-
yamamışım. Duymayınca da o, bana olum-
suz yansımaya başlamış. Belki de bana öyle 
geldi. Her giriştiğim heyecan verici bir işte, 
kurduğum tüm ilişkilerde olumsuz geri bil-
dirimler vererek beni durdurmaya, dikkati 
kendine çekmeye çalıştı. Aynen nehirde 
bir kayık içinde küreklerden birini ileri çe-
kerken, diğerini geriye çekmem gibi. Kendi 
kendimi önlemişim. Böyle olsa da durum, 
onu bulmaktan, dinleyip, olumsuz geri bil-
dirimlerini aşmaktan ve asıl iletmek istedi-
ğini anlamaktan vazgeçmemişim.

Çıktığım yolculukta kendimi arayışım, ya-
şadığım hayal kırıklıkları, önceleri rastlantı 
sandığım karşılaşmalar, olumlu ya da olum-
suz edindiğim tüm tecrübeler, dağılışlarım, 
toparlanma çabalarım, tekrar tekrar dağılıp 
toparlanmalarım sonunda beni mutlu ede-
ceğini sandığım 3. kişiden önce 2. kişiyi bul-
mamla mutlu sona ulaştık. Ve bu buluşma, 
ardından yaşadığım bu küçük gezegende 
bir olmayı getirdi. Eşleşip uyumla birlikte 
yol alarak yaşama huzurla devam etmemizi 
sağladı. Ondan sonra tüm karşılaştıklarım 
da 3. Kişilerim oldu. Mutlu son. 

Dileriz ki bu niyetle hazırlanan tüm sayfa-
larımızın da size böylesi bir faydası olsun. 
Sevgiler…

Güler Pınarbaşı

o 2. kişi kim? 

başarısızlıkları 
‘başarıya’ dönüştüren

https://www.facebook.com/guler.pinarbasi?fref=ts
gulerpinarbasi@gmail.com
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Yüksel’in Kütüphanesi

Kitap okumayı çok seven ve yaklaşık 9 ay önce vefat eden 
annesinden kalan 150 kitapla kütüphane kuran Hüseyin Ege 
Kök'e kitap desteği çığ gibi büyüdü. Osmaniye’nin Karaçarlı 
Köyü'ndeki ahırdan bozma kütüphaneden günlük 20 civa-
rında çocuk faydalanırken kitap okuma salonu içinde ayrıca 
televizyon da bulunuyor.

Okuma etkinlikleri dışında çocuk filmlerinin izletildiği 
'Yüksel'in Kütüphanesi' yetişkinler tarafından da sık sık ziya-
ret ediliyor. Kurulan kütüphane ile ilgili olarak Karaçarlı Köyü 
sakinleri de oldukça memnun. İlk başlarda bir traktör rö-
morkunda başlayan traktörlü kütüphane şimdilerde ahırdan 
bozma tek göz odada devam ediyor.

Kütüphaneyi kuran Hüseyin Ege Kök, verilen desteğe teşek-
kür ederek şunları söyledi:
"Okuma alışkanlığının artması amacıyla bu yola çıktım. Ön-
celikle bir traktörün römorkunda yakın köyler dâhil gezerek 
kitap dağıtmaya başladık. İlk olarak annemden kalan 150 ki-
tapla başladık ve geldiğimiz süreçte ise yaklaşık 3 bin 500 
kitabımız oldu. Kütüphanemizin ilk kitaplarını annemden al-
dığım için biz de onun adını kütüphanemize verdik. Bundan 
sonra gelecek olan kitapları da ihtiyaç sahibi okullara vermeyi 
düşünüyoruz. Amacımız Türkiye'yi aydınlığa kavuşturmak.".

Bu güzel girişime destek olmak için ilgililere facebook sayfa-
sından ulaşabilirsiniz:

facebook.com/yukselinkutuphanesi

İçerdeçocukvar
Cezaevlerindeki 0-6 Yaş çocuklar için Anaokulu 
Projesi

2014 tarihi itibariyle Türkiye’de, 
sekiz farklı ilde yer alan kadın 
ceza infaz kurumlarında 500 do-
layında   0-6 yaş arasında çocuk 
bulunuyor.  Söz konusu çocuklar 
en temel gelişim süreçlerini ce-
zaevi koşullarında geçirmekte ve 
her türlü suçlu profiline tanıklık 
etmektedir. Çocukların bu dö-
nemde maruz kaldıkları sosyal, 
ailesel ve çevresel faktörlerin; yaşamlarının ergenlik, 
gençlik ve sonraki dönemlerini de etkilediği bilin-
mektedir. Amaçları bu çocukların dışarıdaki yaşıtları 
ile eşdeğer bir eğitim şansına sahip olmalarını sağla-
mak, konuya dikkat çekmek, toplumumuzda konuy-
la ilgili farkındalık yaratmak, söz konusu çocukların 
cezaevindeki fiziki koşullarını iyileştirmek olan içer-
de çocuk var projesinin faaliyetleri ise şöyle:
• Çocuklara öğrenecekleri, eğlenecekleri ve oyna-
yacakları eksiksiz bir anaokulu hazırlamak
• Yeşil alan yaratarak doğa ile tanışmalarını sağlamak
• Çocuk gelişimine uygun yemek çıkartmak ve uy-
gun mutfak inşa etmek
 • Dış mekân oyun alanı kurmak.
Destek olmak için COCUK yazıp 
4528’e mesaj gönderebilirsiniz…
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Cecilia Artık Doğal Habitatında, 
Darısı Diğer Bütün Mahkûm Hayvanlara

Cecilia, Arjantin’deki bir hayvanat bahçesine kapatılmış bir şempan-
ze. Uzun yıllardır beton kafesinde tek başına yaşıyor. Hayvan hakları 
için mücadele eden kuruluşlar, Cecilia’nın hiçbir arkadaşı olmadan 
tek başına beton bir hücrede yaşamaya mahkûm edilmesinin yasa-
ya aykırı olduğu, Cecilia’nın sağlık durumunun yaşama koşulları ne-
deniyle giderek kötülediği iddiasıyla Mendoza Hayvanat Bahçesine 
dava açmıştı.

Hâkim Mauricio, davayı sonlandıran nihai kararında insan olmayan 
varlıkların “hayvan doğalarından kaynaklanan” haklara sahip oldu-
ğuna, Cecilia’nın Büyük Maymun Projesi’nin Brezilya’daki maymun 
koruma sığınağına ivedilikle sevk edilmesine karar verdi. Kararda, 
hayvanat bahçelerinin hayvanların doğal habitatlarında yaşama hak-
kına aykırı olduğu da belirtildi. Böylelikle hayvanlara doğal habitatlarında yaşa-
ma hakkı tanınmış oldu. Bu kararın ülkemiz için de emsal olmasını, sirklerin ve 
hayvanat bahçelerinin eğlence mekânı olduğu algısının kalkmasını ve bu yerlerin 
kapanmasını diliyoruz. 

Okul Kurallarına Uymayan Çocuklara 
Ceza Yerine Meditasyon

Meditasyon herkes için kendini iyileştirmenin, hayata dair 
yeni algılar geliştirmenin bir yolu. Hatta ilkokul çağındaki 
çocuklar için bile… Baltimore’daki Robert W. Coleman 
İlkokulu, çocuklara ceza olarak verilen alıkoyma saatlerini 
“meditasyon saatleri”ne çevirdi. Mindful Moment Room 
adı verilen odalarda, ceza alan çocuklara meditasyon ve 
nefes egzersizleri öğretilmeye başlandı. Amaç öncelikle 
çocuklardaki kaygı, baş ağrısı, mide problemleri ve stresi 
azaltmak… Mindful Moment Room sayesinde çocuklar 
kendilerini rahatlatarak sınıflarına dönmeyi başarıyor. 
Kâr amacı gütmeyen yerel bir organizasyon olan Holistic 

Life Foundation partnerliğinde başlatılan uygulama, okul kurallarını ihlal eden çocuklara verilen cezayı şimdiden yapıcı bir aktiviteye 
dönüştürmüş gibi duruyor. Uygulamanın başladığı iki yıl öncesinden bu güne, Robert W. Coleman İlkokulu‘nda uzaklaştırma alan 
tek bir öğrenci bile olmadı. Holistic Me’nin koordinatörü Kirk Philips küçük bir çocuk olarak oturup meditasyon yapmanın ne kadar 
zor olabileceğine ama yine de çocukların bunu başardığına dikkat çekiyor. “İnanılmaz. Küçük çocukların sessizlik içinde meditasyon 
yapacağını düşünmezdiniz. Ama yapıyorlar.” diyor ve ekliyor: “Çok güzeldi; hepimiz onları izleyip birbirimize gülümsüyorduk.”.
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Göktürklerin de kullandığı 12 hayvanlı takvimin 
küçük farklar dışında hemen aynısını kullanan Çin 
astrolojisinin temel aldığı takvimde burçlar sene-
lere göre oluşuyor. Her senenin farklı bir hayvanı 
var. Çinlilerin hem ay hem de güneş takvimini 
kullanmaları sebebiyle de Çin takvimine göre 28 
Ocak’ta başlayan yeni yıl, sıralamaya göre Horoz 
yılı olarak kendini gösteriyor.

Peki, 2017’ye denk gelen Horoz yılının anlamı ne-
dir? 2017 Horoz yılı Çin takviminde iki element 
tarafından sembolize edilir. Horoz burcunun ele-
menti ise metal ve üzerinde bulunan ateş elemen-
ti. Elementler arasındaki yapıcı ve yıkıcı döngüye 
göre ateş ve metal birbirleri ile iyi anlaşan bir çift 
değildir.  Seneye hâkim olan elementler birbirle-
riyle uyumsuz olduklarında o senenin huzur için-
de geçmesi beklenemez. Arkamızda bırakıp yeni 
bir yıla yeni umutlarla başlamaya karar verdiğimiz 
2016 senesinin elementleri yine ateş ve metaldi. 
Ülkemiz, dünyanın geri kalanı ve pek çoğumuz 

için hiç de kolay bir sene olmadı. 2017’de aynı elementlerin olması 
huzura kavuşmak için biraz daha sabretmemiz gerektiği anlamına 
geliyor. Tabii yine de umutsuz olmamak gerek! Sadece sabretmeyi 
hayatımızın odağına koymamız gerekebilir bu sene… 

Söz konusu durumda 2017’nin, 2016’dan bir farkı var, o da yin ve 
yanga göre belirleniyor. Geçen senenin elementleri yang özellik-
teyken içinde bulunduğumuz senede yin özellikteler. Yin ve Yang 
Uzakdoğu felsefesinde evrendeki diyalektik kutupluluğu gösteren 
karşıt çifttir. Bilindiği üzere bir daire ve içinde karşıt kutbunu taşıyan 
siyah ve beyazla ifade edilir. Yin ve Yang Çin felsefesinde alçalan ve 
yükselen iki zıt kutbu ifade eden iki olgudur. Yin alçalandır, negatif 
tarafı temsil eder ve siyah renk ile ifade edilir. Yang ise yükselendir, 
pozitif tarafı temsil eder ve beyaz renk ile ifade edilir. Horoz burcu-
nun elementi güçlü bir yin metal elementidir. Yang metal top, tü-
fek, tank gibi ağır metal iken yin metal daha dekoratif ve zariftir. Bir 
mücevher, kolye, bilezik gibi… Dışarıdan çok çekici ve güzel; içi ise 
soğuk ve sert… 

Ateş güneşi, mutluluğu ve iyimserliği simgelediği için ateş senesin-
de her şeye rağmen eğlence sektörü ön planda olur. Horoz burcu 

Horoz yılı 28 Ocak’ta başladı
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ya da hatip olabilirler; işkoliktirler. Kendileri gibi 
olmayan ve çalışmayan insanları anlayamazlar ve 
böyle insanlara tahammül edemezler. Her zaman 
meşguldürler. Bu durum da yakın çevresini ihmal 
etmesine sebep olur. Açık sözlüdürler, bu nedenle 
de kaba olarak nitelendirilirler. Oysaki tek yaptıkla-
rı doğruyu söylemektir. Yalan söylemekten ve ken-
disine yalan söylenmesinden nefret ederler.

Horoz yılı nelere gebe olabilir?
2017'nin Ateş Horozu yılı olarak insanlığa bol bol 
bereket getireceği rivayet ediliyor. Güvenilirlik ve 
çalışkanlık 2017'de artacak; çünkü Ateş Horozu 
yılı! Ateş elementi mutluluk demektir. Ateş insan-
ları dürüst, sıcakkanlı, açık görüşlü insanlardır ve 
kolayca arkadaş edinirler. Yang ateş iyimser. Ateş 
yılı her şeye rağmen insanlarda güven duygusunu 
arttırarak ekonomiyi canlı kılacaktır. Çünkü insan-
lar iyimser oldukça para harcar ve ekonomi hare-
ketli olur. Tarihe de baktığımızda ateş yılları ekono-
minin en canlı olduğu dönemlerdir.

da aşk çiçeğidir. Yani güzellik ve romantikliği getirir. Mutluluk ve eğ-
lence yayan bir ruha sahiptir.

Horoz yılında doğanların özellikleri
2017 yılında doğarak Çin takvimine göre Horoz burcu olanlar çalış-
kan, kurnaz ve beceriklidir. Bir konuda karar verirken her şeyi öğren-
mek isterler. Konuşken tiplerdir, düşüncelerini anlatmayı severler. 
Kendilerini beğendiklerini söylemek yanlış olmaz. Kendilerini öv-
meyi ve ön plana çıkartmayı severler. Para konusunda çok tutumlu 
değillerdir. Özellikle moda konusunda harcama yapmaktan kaçın-
mazlar. Doğalarında fedakârlık ve çevresi için bir şeyler yapmak 
olduğundan, herkes tarafından çok sevilirler. Yin’i en yoğun tem-
sil eden burçtur. Agresif, sabırsız ve kaba olarak değerlendirilirler. 
Ancak bu doğru değildir. Sadece dışarıya kendilerinin iyi bir insan 
olduğunu göstermek gibi bir çabaları yoktur. Buna rağmen dış gö-
rünüşlerine çok önem verirler. Hazırlanmak için saatlerini harca-
yabilir, ayna önünde çok zaman geçirebilirler. Modaya uymak gibi 
bir dertleri yoktur. Kendi stilleri vardır ve bunun dışına çıkmazlar. 
Amaçları modaya uymak değil şık görünmektir. Çok çalışırlar. Onları 
asla tembellik ve hareketsizlikle suçlayamazsınız. Sürekli bir hare-
ket halindedirler. Bu nedenle de giriştikleri işleri başarıyla tamam-
larlar. Birçok yeteneğe sahiptirler. İyi birer dedektif, doktor, hemşire 
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Yazı: Meral Bakır

Anahata Çakra koşulsuz sevginin merkezidir.

Koşulsuz sevgi karşılık beklemeden sevmek demektir. Bi-
rini sizi sevdiği için değil, size bir iyilik yaptığı için değil, 
sadece sevdiğiniz için sevmelisiniz. Tüm canlıları sevmek 
Kalp Çakra’nın temel işlevidir. Bu merkez açıldıkça sev-
me kapasitemiz genişler. Sadece yakın çevremizi değil, 
dünya üstündeki tüm varlıkları severiz.  Sevgiyi almak ve 
vermek için bu merkezin açık olması gerekir. Bu merkez 
sevgi enerjisi ile dolu ise sorunlar kendiliğinden yok olur. 
Bu çakra merkezi ile aşk ve sevginin gücü ile gönül öğre-
nilmektedir. İlahi sevginin köprüsüdür.

Anahata Çakra dengesiz ve yetersiz çalışıyorsa?

Böyle bir durum söz konusuyken insan;

İhanet, güvensizlik, sevilen insanlar tarafından aldatılma, 
kandırılma korkuları ile gerçek bir ilişki kurmaktan yok-
sundur.

Başkasının sevgisine bağımlı hâle gelir.

Duyarlı ve kırılgandır. Her kırıldığında kendi kabuğuna çe-
kilir. 

Sevgi eksikliğini kapatmak için fazla arkadaş canlısı olur.

Şehvet duygusu yükselir.

Kararsızdır.

Pişmanlıklar içinde yaşar.

4. Çakra, Kalp Çakra
Anahata 
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SES TİTREŞİMİ TEKNİĞİ 

Göğüs çakra simgesinin ortasında bulunan birbirine geç-
miş üçgen şekli “Yam” ses titreşimini gösterir.  “Ya” hecesi 
hava elementi ile ilgili, “m” harfi ise kozmik ses titreşimidir. 

Uygulama

• Omurganız dik olacak şekilde, yerde bağdaş kurarak dik 
bir şekilde oturun, dikkatinizi nefesinize getirerek rahatla-
yın,

• “Yam” ses titreşimini tekrarlamaya başlayın. (Nefes alın 
“Yammmmmm” titreşimini sesli olarak tekrarlayın. Titre-
şimi hissetmeye çalışmayın sadece sesi dinleyin. Zaman 

Elementi 

Rengi

Salgı bezi

Beden 
bölgeleri

Duyusu

Burçlar

Gezegeni

Ses 

Değerli taş 

Aromaterapi

Hava

Yeşil

Timüs

Kalp, akciğerler,  
solunum sistemi 

Dokunma

Koç, akrep

Venüs

Yam

Zümrüt, yeşim taşı

Gül

• Kalp, tansiyon bozuklukları

• Yorgunluk

• Alerjiler

• Deri sorunları

• Bağışıklık sistemi sorunları 

• Sırt omuz, kol, el, kol sorunları, sinir sıkışmaları 

• Meme sorunları, tüberküloz, zatürre, bronşit nefes darlığı, ök-
sürük, astım, akciğer tümörleri gibi akciğer rahatsızlıkları...

Anahata Çakra’nın fiziksel rahatsızlıkları

• Uykusuzluk

• Sinirlilik

• Paranoya 

• Huysuzluk

• Duygusal soğukluk

• Sorumluluk alamamak

• Sürekli ihanet korkusu içerisinde yaşamak

• Bağımlılıklar

Anahata Çakra’nın psikolojik sorunları
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içerisinde titreşimi tüm bedeninizde hissedeceksiniz. 
Kelime anlamanı sorgulamayın. Bu kelimenin gücü tit-
reşimindedir.)

• “Yam” ses titreşimi bir süre sesli olarak tekrarlanmalıdır.

Etkileri

Bu ses titreşimi ile göğüs çakra merkezindeki blokajlar 
temizlenmekte ve enerjinin serbestçe akmasına olanak 
tanınmaktadır. 

Çakra Merkezini Canlandırmak İçin Renk Terapi

Uygulama

• Sessiz, sıcak ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere uza-
nın. (Gerekiyorsa üzerinize bir örtü alın çünkü beden 
rahatlamaya başladığı zaman metabolik hareketler ya-
vaşlar ve vücut soğur.)

• Ayakların arası yaklaşık 50 cm kadar açık, avuç içleri yu-
karı bakacak şekilde ve kollarınız vücudunuzdan 15-20 
cm uzaklıkta gevşeyin.

• Omurganızın boyun kısmının düz olması için çenenizi 
hafifçe göğsünüze doğru bastırın.

• Zihninizi nefesinizde tutun. Zihninize gelen düşüncele-
re takılmayın. Zihin sakin ve durağan hâle gelmeye baş-
ladıkça konsantrasyonunuzu fiziksel varlığınıza doğru 
yönlendirin.

• Tüm vücudunuzu gözünüzde kademeli olarak canlan-
dırın ve gevşetin. Bedeninizde herhangi bir gerginlik 
varsa bunu bedeninizden uzaklaştırın ve rahatlayın.

• Tüm bedeni gevşettikten sonra, zihniniz huzurlu ve 
rahat bir hâl aldıktan sonra konsantrasyonunuzu nefes 
alıp verişleriniz üzerine yoğunlaştırın. 

• Zihninizi boşalttıktan sonra farkındalığınızı göğüs kafe-
sinin ortasına, çakra merkezine çevirin. 

Bu aura resmi ve çakraların 
incelenişini yaptığımızda 4. 
Çakra (Anahata Çakra) nın 

renginin yeşil olması gerekir. 
Oysa bu resimde neredeyse 

siyah görünümdedir. Kişi 
sağlıklı bir sevgi ilişkisi 
kuramamakta sürekli 

karşısındakine güvensizlik 
duygusu içerisindedir. İhanete 

uğrayacağına inanmaktadır. 
Sürekli karşısındaki kişinin 

kendisine yalan söylediğini 
düşünmektedir. Başkasının 
sevgi ve ilgisine muhtaç bir 

şekilde yaşamını sürdürmeye 
çalışmaktadır. Bu çakra 

merkezi temizlendiğinde 
her şey daha kolay akmaya 

başlamıştır. 

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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• Bunu saat yönünde dönen yeşil bir ışık girdabı olarak 
görün.

• Nefes alırken yeşil rengi ayak tabanlarınızdan aldığını-
zı ve yeşil renkle dolduğunuzu imgeleyin, yeşil soluklar 
alın, yeşil soluklar verin. Alışta ve verişte parlak yeşil ren-
gi görene kadar tekrarlayın. Renk parlaklaştıktan sonra 
nefesinizi kendinizi fazla zorlamadan bir süre içinizde 
tutun.

Etkileri

Renk titreşimleri beden, zihin ve duygular üzerine etki-
lidirler.

Anahata Çakra merkezini canlandırmak için yoga duruşları

Sarpasana Dhanurasana Usirasana

Divikonasana Purvottanasana Bujangasana
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Yüzüklerin Efendisi serisi ile daha çok bilinen J. R. R.  
Tolkien, Orta Dünya evrenin yaratılışını, müzik ile 
bağdaştırır. Yüksek varlıklar büyük bir uyum içinde 
müzikle varoluşu ortaya çıkarırken, varlıklardan biri 
kibre düşer ve kendi müziğini üretmek ister. Kendi 
şahsi arzularını müziğine yansıtır ve varoluştaki mü-
zikte uyumsuzluk meydana gelir. Harmoni bozulur, 
artık ahenk yoktur. Böylece bu müzikteki uyumsuz-
luktan kötülük doğacaktır…

“Dans eden ve şarkı söyleyen insan kozmosun ve tüm 
âlemlerin gücüyle bütünleşebilme olanağını bulur.” 
Nilgün Arıt, Şamanın Kozmik Dünyası.

Müzik… Uyumu yakalamaktır. Farklı notalardan, 
farklı tınılardan, farklı çalgılardan, farklılıklardan 
uyum yaratmaktır müzik. Hayat, varoluş ve hatta 
kendi benliğimiz gibi. Kendi iç benliğimizle, hayat-
la, yuvamız Dünya ile uyumu kaçırdığımızda, içsel 
müziğimiz bozulduğunda, işte o anda kötülük, 
hastalık ve kaos ortaya çıkar. 

Yaratılışın her zerresinde bir ahenk ve bu ahenk-
ten doğan bir müzik vardır. Gezegenlerin çıkar-
dığı titreşimler, Dünya ananın şaman davulu ile 
uyumlu olan kalp ritmi, akan nehirler, öten kuşlar, 
rüzgârın fısıltıları, esen rüzgârlar, ateşin yanışındaki 
çıtırdamalar, tüm varoluş muhteşem bir müzikle ve 
uyumla doludur.

İnsan soyu, önce yuvası olan Dünya’dan soyutlan-
dı. Doğanın müziğini unuttu ve akabinde kendi 
ruhunun müziğini duymaz oldu. Böylelikle evrenin 
ve varoluşun müziğine yabancılaştı. İşte uyumsuz-
luk ve kötülük burada başladı. Kendine yabancı-
laşan insan, her tür kötülüğü yapmaya muktedir 
hâle geldi. Öldürmek, çalmak, tecavüz etmek, ya-
lan söylemek, her biri muhteşem ahenkte basılmış 
yanlış notalardı ve her birinin altında kendi muh-
teşemliğine inançsızlık ve korku vardı. Ve böylece 
kopuşlar başladı… Eskilerin uyum içeren uyaklı ve 

Yazı: Efe Elmas

yaratılışın müziği 

Kadim insanın inancı olan şamanik gelenekte, 
her hayvanın, her taşın, her bitkinin bir şarkısı 
olduğu gibi her insanın da kendi tınısını ifade 

eden bir şarkısı ve müziği vardır. Şarkı ve müzik 
kadim insanın olmazsa olmaz bir parçasıdır 
ve doğa ile toprak ana ile ve tüm kozmosla 

uyumlu olmanın yoludur.
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hasta hissediyorsanız, kaos içindeyseniz, sizin de 
ritminiz bozulmuştur, yüksek bir ruhun yaptığı bir 
müziği açını ve dinleyin. Bırakın o müzik sizi den-
geye getirsin ve iyileştirsin… Veya doğaya çıkın ve 
sessizlikte doğanın müziğini dinleyin. Eğer doğaya 
çıkma imkânınız yoksa, sabah erken, bir parka gi-
din ve kuşların güne başlama şarkılarını dinleyin. 
Esen rüzgârın mırıltısını ve onun müziğine fısıltılar-
la eşlik eden ağaç yapraklarının şarkısını dinleyin. 
Bunlar sizi şifalandıracaktır. 

Psikiyatri ve din konusunda uzmanlaşmış bir tıbbi 
antropolog olan ve “Shamanic Voices” kitabının ya-
zarı Joan Halifax, şarkının gücüyle ilgili şunları dile 
getirir;

“Şaman şarkısı, ruh ve madde arasındaki derin ve 
temel ilişkiyi temsil eder. Nefesin ruhu, ezgi for-
munda insan bedeninin içinden ortaya çıkarken, 
insan gözü vasıtasıyla aydınlanan “can”ın parıltısı-
na benzetilebilir.  Orpingalik, Rasmusssen’e şunu 
söylemiştir: ‘İnsanlar muazzam güçler ile hislendik-
lerinde ve sıradan konuşma artık daha fazla –ifade 
için- yeterli olmadığında, nefes ile şarkı söylerler, 
şarkılar düşüncelerdir.’

Şarkıyla söylenen kelime çok güçlüdür; o bir şeyi 
adlandırır, o tam kutsal merkezde durur ve her şeyi 
kendine doğru çeker. Kelime vardır ve kelime yok-
tur. O hem bir imgeyi uyandırır hem de o bir uyan-
mış imgedir.  Kelime kaybolur, şiir yok olur ama ha-
yali form zihinde kendini sürdürür ve canda çalışır. 
Poesis, öyleyse, asli duyularında, bir eylem, bir etki 
ve etkileşimdir ve o bir yaratma sürecidir.” (Halifax, 
1979)

Şarkı ve müzik, yaratım demektir, yaratılmış olan 
sürdürme demektir ve uyum demektir. İnsanlar 
hep birlikte yeniden el ele barış şarkıları, doğanın 
öğrettiği şarkıları söylemeye başladıklarında, tüm 
farklılıkların birer çok sesli orkestra gibi ortaya çı-
kardığı muazzam uyumu hepimiz hissedeceğiz. 
Tekrar doğayla ve evrenle bağlantı kurmak istiyor-
sak ve hayatımızda aksi giden bir şeyler varsa ve 
nasıl yeniden yaratabileceğimizi, kaos, karmaşa ve 
uyumsuzluğu nasıl şifalandırabileceğimizi bilmi-
yorsak, müzik, şarkı ve dans bize yardımcı olabilir… 

müzikli duaları, kuru, çaresizlik içeren zavallı bir hâl hâlini aldığında yani 
insan artık ilahi müziği duymaz olduğunda, Tanrısal olanlarla iletişimi de 
unuttu. İşte bu yalnızlık ve düşüş hissinin de başlangıcıydı.

Eğer çok umutsuz ve tamamen kaybolmuş hissi içinde olduğunuzda 
herhangi bir Tanrı’ya dua etmek gelirse içinizden, yüreğinizden akan bir 
şarkıyla dua etmeyi deneyin… Veya bir müzikle veya bir müziğe eşlik 
edecek içinizden gelen koreografisiz bir dansla… Şarkı ve müzik ve dans, 
birer ritimdir ve tüm varoluşun ritmiyle uyumlu olmak içinizden gelen ri-
timle mümkündür. Böylesi bir dua, söze ve kelimelere dayanmayan, ruh-
tan akan bir iletişimdir. Eğer herhangi bir yerde, müzikle, şarkı ile yapılan 
bir ibadet görürseniz eğer, bilin ki orada kadim sırlar hâlâ vardır. 

Bir kişi ruhsuzluk, depresyon, umutsuzluk nedeniyle Şaman’a geldiğinde, 
şaman şu dört sorudan birini sorarmış; “Dans etmeyi ne zaman bıraktın? 
Şarkı söylemeyi ne zaman bıraktın? Masal dinlemeyi ve masallardan etki-
lenmeyi ne zaman bıraktın? Sessizliğin tatlı topraklarında huzur aramayı 
ne zaman bıraktın?” Bu dördü, ruhu onaran şifa formülleridir…  Şarkı ve 
müzik ile vecd halini yaşamak, tüm kalple kendini o ritimlere bırakma 
ruhu bu yüzden şifalandırır.

Sadece ruhumuz değil, biyolojik olarak bedenimiz de müziğe ihtiyaç du-
yar. Özellikle toprak ananın ritmine… Dünyanın elektromanyetik alanının 
yarattığı titreşim olan Schumann Rezonansı’nın her birimizin biyolojik 
döngüsü için önemli olduğu düşünülür. İnsan psikolojisi üzerine etkileri 
hâlâ araştırma konuları dâhilinde. Özellikle uyku düzeni ile alakalı olduğu 
düşünülmektedir. Bu dünyanın müziğidir…

Kadim insanın inancı olan şamanik gelenekte, her hayvanın, her taşın, her 
bitkinin bir şarkısı olduğu gibi her insanın da kendi tınısını ifade eden bir 
şarkısı ve müziği vardır. Şarkı ve müzik kadim insanın olmazsa olmaz bir 
parçasıdır ve doğa ile toprak ana ile ve tüm kozmosla uyumlu olmanın 
yoludur. Hangimiz muazzam güzellikteki bir müzik ile tüylerimiz diken 
diken olarak kalbimizde yaratılışı hissetmedik ki?

Amerika yerli kabilelerinden biri olan “Seminole” kabilesindeki şarkının 
bilgeliğine dair, güzel bir pasaj “Yeryüzü ile Konuşma Sanatı” isimli kitapta 
şöyle geçmektedir.

“Seminollerin şifalı formüllere dair bilgisi, geleneksel olarak, kadim za-
manlardaki, kudretli şamanlardan (owa’:la:’ti) gelir. Bu insanlar, hayvanla-
rın veya doğa olaylarının ezgilerini duymuş ve şarkıları öğrenmişlerdi…  
Bir şaman/peygamber, yaklaşık 20 metre ötedeki çalılığın Creek dilindeki 
ezgisini işitebilir veya yağmur yağarken çatıdan damlayan su tanecikleri-
nin içindeki Creek şarkısını ya da bir ateşin Mikasuki dilindeki türküsünü 
duyup öğrenebilir.”

Özellikle kadim gelenekte şifa, bu bitkilerin şarkılarıyla veya kişinin kendi 
şarkısıyla yapılmaktadır. Çünkü bu, uyumsuzluğun yarattığı bozuk müziği  
düzeltmek ve doğru ritme getirmek demektir. Eğer ki kendinizi kötü ve 
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Kendi fikirlerini tezahür ettiren bir insan 
çok nadir bulunur. Böyle bir kişi o kadar 
çok zorluk ve baskıyla başa çıkmak duru-
munda kalmıştır ki, neden birçoğunun 
vazgeçtiğini ve sadece etrafta bulunan 
hegemonik kültür tarafından tesir edil-
miş görüşleri dile getirdiğini anlayabili-
yoruz. İnanılmaz bir çeşitlilik içerisinde 
doğduk, yine de tekdüzeliğin ve kendini 
beğenmişliğin o gri kalabalığında göze 
çarpan ‘bireyleri’ (bölünemez biri) gör-
mek nadirdir.

İçinde yaşadığımız toplumda kontrol 
hâkimdir; azı çoğunluğu kontrol eder. 
Açgözlülük hedeflenir ve toplumları-
mızın tüm düzenlemesi onu bu şekilde 
devam ettirmek üzere kuruludur. İçin-
deki ‘kültürler vaat edilmiş toprağın’ cila 
ve parıltısından kaçan ve zaman zaman 
yükselen arızalı anormallikleri sorgu-

Yazı: Nalan ve Nicolas Lecerf

‘Uyanışa çağrı’ yaşamlarımızın 
normal akışında meydana 
gelen ‘kazalar’ sakin ve 
görünmez güçten düşen 
düzenlemeleri bozduklarında, 
hepimiz için farklı zaman veya 
dönemlerde hayatımıza girer.

scola hermetica’daki çalışmamızın

odak noktası
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yanlışlıkla sanıldığı gibi bir hedef olma-
yıp daha kapsamlı bir sürecin parçasıdır: 
İnisiyasyon.

İnisiyason Latince’de başlamak anlamı-
na gelen ‘initiare’den gelir. Bir kapı açı-
lır ve bize içinde yaşadığımız dünyanın 
karşısında yer alan olasılıklar dünyasını 
gösterir – Poe’nin şiirinde  karganın’as-

lamamızdan alıkoyan baskıcı bir tophaneyi yaramazca 
saklar. Hepimiz çocukluğumuzda ‘gerçeklik’ olarak sunu-
lan sahne nezaketinin yerine gerçeği soracak kadar ce-
sur olanların kaderi olan dışlanmaktan korktuğumuz için 
otosansürü deneyimlemişizdir. Bu durum ciddi anlamda 
varlığımızı etkileyip tüm fiziksel, duygusal ve zihinsel has-
talıklar cennet gibi görünen ancak bizlere dayatılmış olan 
‘yeryüzündeki cehennem’in meyveleridir.

Her şeyi örtüp lekeleyen devasa bir gölgeyle dünyamı-
zı saran bu zehirli korkuyu nesilden nesle aktarırız. Artık 
kendi kendimize dayattığımız ‘varlığın apatisi’nden uyan-
mak ağrı ve ızdırabı beraberinde getirir. Ancak ‘kendini 
unutma’ hâline geri sürüklenme eylemine herkes başarıy-
la karşı koyamaz. Toplumun tedbiri işte bu kadar verimli 
olup toplum güçlerini o kadar kıskanır. Onları ‘distopya’ 
bağlantılı yazılarımızda uzun uzun ele aldığımızdan bu-
rada tekrar tarif etmemiz gerekmez. Baskıcı sistemin ha-
yatımızın tüm alanlarında var olduğunu, tüm hareket ve 
düşüncelerimizi izlediğini ve onlara ‘mükemmel vatanda-
şın meşru hayatı ve görevleri’nin ihlali gibi gelen her şeye 
zekice vurmaya hazır olduğunu söyleyelim.

‘Uyanışa çağrı’, yaşamlarımızın normal akışında meydana 
gelen ‘kazalar’ sakin ve görünmez güçten düşen düzen-
lemeleri bozduklarında, hepimiz için farklı zaman veya 
dönemlerde hayatımıza girer. Hastalık korkusu, doğal bir 
sonucu olan ölüm, yalnız kalma ve sevilmeme korkusu. 
Her biri hayatlarını sorgulamayı öğrenenlerin (öğrenilme-
si gerekir, bir kullanıcı kılavuzuyla sonuca varılmaz) ve ‘kit-
lelerin cenneti’nin ağır uykusuna dönmeyen ve bu uyanışı 
istikrarlı kılabilen en şanslı olanların ‘gözünü açar’. Uyanış, 

Hepimiz çocukluğumuzda 
‘gerçeklik’ olarak sunulan 
sahne nezaketinin yerine 

gerçeği soracak kadar 
cesur olanların kaderi 

olan dışlanmaktan 
korktuğumuz için oto-

sansürü deneyimlemişizdir. 
Bu durum ciddi anlamda 
varlığımızı etkileyip, tüm 

fiziksel, duygusal ve zihinsel 
hastalıklar cennet gibi 
görünen ancak bizlere 

dayatılmış olan ‘yeryüzündeki 
cehennem’in meyveleridir.
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la!’ dediği gibi burada ‘imkânsız!’ denir. 
Bu noktaya değişim arzumuzla getiril-
dik, ancak bunun için egemenliğini kay-
betmekten korkan azgın egolarımızın 
dirençlerinin üstesinden gelmeyi müm-
kün kılan GERÇEK çalışmaya ihtiyaç du-
yulur.

Dengesizliğin hâkim olduğu bu dönem 
geçicidir ve farkındalık ile özgözlemin 
daimi çalışmasıyla beslenmesi gerekir. 

Ortak bir hedefe sahip olmayan ve üç 
bedenimizin tüm seviyelerin egemenliği 
için çabalayan parçalardan, egolardan, 

oluştuğumuzu keşfederiz. Disiplin ve düzenli egzersizler, 
içimizde bulunan ve mizaçlarımızı, onların sabırsızlığını, 
dengesizliğini ve odaklanma yetersizliğini sulayan bir ha-
vuzu besler. Yaşamın tüm alanlarında bize öğretilen ve he-
gemonik çoğunluğunun harici ve asılsız görüşlerini daya-
tan yaşamın karşısında yer alan bir ‘özkeşif’ yolculuğudur.

Yolculuk içsel ve bireyseldir, çünkü hepimiz farklı ve eşsiz 
doğmuşuzdur. İnisiyasyon başkalarıyla yapılan peripate-
tik bir aynalama diyaloğu gibidir. Bireysel deneyimlerin 
paylaşıldığı bu diyalog görünenin ötesinde olan hayatla 
ilgili keşfettiklerimizi gerçekten ne kadar bildiğimize dair 
bir anlayış kazandırır. Kendimiz ve başkalarıyla anlam ya-
ratmak hermetik öğretinin özüdür. Devamında her biri-
miz bütünlüğünü, büyük resmin içindeki resmini, bireysel 
ruhsal planını keşfeder. Kişisel gelişimden toplumsal geli-
şime giden doğal bir yolculuktur. Ancak bundan hâlâ çok 
uzağız, hâlâ asıl çalışmanın yapılması gerekiyor, bu asıl ça-
lışma da istikrarlı dengemizi bulmaktır.

Gurdjieff’in dediği gibi bu doğru bir bilim olup, doğru bir 
yöntem ve doğru bir dil kullanılır. Adım adım iç dünyamı-
zın derinliklerine götürülürüz, orada sevilmeye ve şifaya 
ihtiyaç duyan bereli parçaları görürüz, bizlere onların baş-
lıca amaçları gösterilir. Şimdi her bir parça yeni farkındalı-
ğa hizmet eder, başarılı ve heyecan verici bir dinamizmin, 
hedefin ve vizyonun içinde yer alır.

Çalışma, kusurlarımızı kabul etmekten, bağışıklık sistemi-
mizi zayıflatma ve bilinen tüm hastalıkların doğal olmayan 
gelişimi gibi üzerimizde bıraktıkları etkileri incelemekten 
geçer. Onların farkında olmayı ancak onlarla özdeşleşme-

Çalışma kusurlarımızı 
kabul etmekten, bağışıklık 
sistemimizi zayıflatma ve 
bilinen tüm hastalıkların 
doğal olmayan gelişimi gibi 
üzerimizde bıraktıkları etkileri 
incelemekten geçer. Onların 
farkında olmayı ancak onlarla 
özdeşleşmemeyi öğreniriz ve 
üç bedenimizi ele geçirerek 
bizi zehirlemelerine izin 
vermeyiz.
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çek enerji vampirleridir.

Bu nokta, kişisel gelişimden toplumsal 
gelişime geçiş yaptığımız doğal sıçrama 
tahtası, yüzeysel anlamın ötesine gitme-
den organize dinlerin kutsal metinlerin-
de tarif edilen ‘dar kapı’dır. Hayatın için-
deki zıtlıkların dansı bir denge oluşturur, 
sağlığımızı yeniden yapılandıran, hatta 
büyük ölçüde iyileştiren yaratıcı ve can-
landırıcı bir alan yaratır! Bu ‘bize özgü, 
bireysel erdemimizin uyanışıdır’, kusur 
ve niteliklerin harmanlanmasından do-
ğan meyve, gelişimimizin doruk noktası, 
zirvesidir. Bu harman uyanık, cilalanmış 
ve yeniden yapılandırmış içsel imgemi-
ze, ruhsal planımıza erişmemizi sağlar. 

O zaman eşsiz ve bireysel erdemimizi 
şükranlık duygusuyla evrene parlak bir 
ışık gibi topluluklarımıza hizmet ederek 
geri yansıtabiliriz. Sevinçle diğer istikrar 
sahibi ve yararlı bireylerle yeryüzündeki 
ve ötesine varan varoluş bilincini sevgi 
ve bilgeliğin görkemli ve çok katmanlı 
ziyafetiyle genişletebiliriz.

İnisiyason bizi yara almış, ölümlü yara-
tıklar olarak alıp kaybedilmiş İNSANLIĞI-
MIZLA kavuşturur.

meyi öğreniriz ve üç bedenimizi ele geçirerek bizi zehirle-
melerine izin vermeyiz: Genellikle zihinde oluşurlar, son-
rasında eterik ve duygusal bedene sessizce yaklaşırlar ta 
ki zavallı fiziksel bedene zarar verene kadar. Eğitim siste-
mimiz bize tabii ki farklı bir hikâye anlatır, sonuçlar, kasten 
nedenlere dönüştürülür, farkına varmamamız için gerçek 
nedenler gölgede bırakılır.

İnisiyason her şeyi değiştirir, işleyişimizle ilgili anlayış ge-
liştikçe neden sonuç ilişkilerini daha iyi anlar, tüm hasta-
lıkların genetik, biyolojik ve kimyasal dengesizliklerden 
geldiğini kibirle bahane eden sahte yalanlara kulak as-
mayız. Bu yalanlar, gerçek resmin kaba ve canice indir-
genmesidir! İnisiyason YAŞAMIN bilimidir, bedenlerimizi 
doğru bir şekilde anlayarak, onlarla yaşayarak sağlığımızı 
yeniden yapılandırmayı öğrendiğimiz evrensel bir ilaçtır.

Kusurlar o zaman karşılarında yer alan niteliklerle birleşir 
ve bu özümüzde yer alan ikiliğin gerçek dansı olup yara-
tıcı eyleme geçme hâlidir! Bu Merkür’e ait değneğin etra-
fında dans eden iki yılan tarafından sembolize edilir. Bu 
klasik hermetik öğretinin özüdür.

Bu genellikle onun farkında olmayan, dikkatsiz davranan 
ve arayışta olanların çoğu tarafından kaçırılan bir nokta-
dır. Onlar harici hallerin arayışında kendilerini haince kay-
bederler. Bu üzücü durum sürekli olarak her şeyin özünün 
dışında kalmalarına yol açar, lanetlenirler, doğal olmayan 
şişmiş bir ego geliştirirler, doyumsuz sahip olma dünya-
sında her daim dengesiz ve tatminsiz olurlar. Maalesef 
onlar güzel dünyamızı parazitleyip daha önce uzun uzun 
tarif ettiğimiz kıskanç ve öfkeli üstadlara hizmet eden ger-
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NOT: Bu satırların yazarı sizlerden bu ya-
zıyı, 13 yıllık mutlu bir evliliğin ortağı ve 
51 yıllık bir evliliğin ilk meyvesi olduğunu 
bilerek okumanızı rica ediyor...

Çocukluğumdan beri bana saçma gelen bir 
deyiş “Mantık Evliliği”dir.  Evlilik ve her tür ilişki 
mantık ve zihin ile başlar ve yürek ikinci planda 
kalırsa oradan uzun süreli ve mutlu bir birliktelik 
çıkarmak kolay olmayacaktır.

Çiftlerin kalben birlikteliği zihinsel birlikteliği de 
sağlar ama tersi çok çok zor gerçekleşir.

Bu durum çiftlerin her türlü şartta birbirlerinin is-
tek ve ihtiyaçlarını önde tutmasını ve sevgi, say-
gı ve bağlılığın çok daha derin ve güçlü şekilde 
oluşmasını sağlayacaktır.

İlişki bir şeyler almayı, elde etmeyi umarak yaşa-
nılırsa sürdürülebilir olamaz. İlişki öncelikle kar-
şılıksız olarak verme ve her şart altında önce eşi-
nizin isteklerine odaklanma durumunda sürekli 
gelişir ve büyür hâle gelebilir.

Bunun için de her iki tarafın da önce kendileri-
ne karşı sevgi ve güven duymaları ön şarttır. Bu 
durumdaki partnerler birbirlerine karşı çok daha 
yakın olup sevgiyi daha derinden hissedebile-
cektir. Bu derinlik ise yakınlık, samimiyet, özgür-
lük ve dış şartlar ne olursa olsun koşulsuz sev-
ginin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Gerçek aşk 
dışarıdan gelen her türlü olumsuzluğa “rağmen” 
yaşanabilendir zaten.
Ancak bundan sonra her iki taraf da kendi enerji-
lerini maksimumda kullanır hâle gelebilirler. Bura-

daki enerjiden kastım dişil ve eril enerjiler. İlişkide bu iki enerjinin doğru 
paylaşılması ve uçlara doğru yaşanması ilişkiyi tabiri caizse “uçuracaktır”.

Evliliklerin sağlam temellerde oluşmasının şartlarından biri de çiftlerin 
gerçeklik ve dürüstlükten hiç kopmadan karşılıklı açıklıklarını koruma-
larıdır. Bu açıklık gerekirse kırılganlıklarını ve zayıflıklarını da fark etmele-
rini ve paylaşmalarını da kapsar. Cesur ve dürüst çiftleri ise hiçbir olum-
suzluk yıldıramaz. Tabiri caizse bir matematik formülü artık yıkılabilir, 
çünkü artık 1+1 = 1 ‘dir.

Bu yeni 1 artık o kadar güçlü ve sağlamdır ki etrafındaki her şeye ışık 
olmaya başlar. Karşılık beklemeden verme, şükür, sabır, rıza gibi güçlü 
erdemlerle birlikte bu dünyada yaşayabileceğimiz en muhteşem ilişki 
ortaya çıkar.

Bu muhteşem yapının sorunsuz çalışmaya devamı için birkaç ufak notu 
da eklemek isterim;

• Kendinize değil partnerinizin istek ve ihtiyaçlarına odaklanın.

• Sevgi duygusu diğer tüm duygulardan özellikle de nefret, korku ve acı 
gibi olumsuz duygulardan üstündür.

• Kendinizi tanıyın ve bilin. Kendi gerçeğini ve özünü bilen ve yaşayan 
biri, bir ilişki için en büyük şarttır.

• İlişkide suçlama, savunma, hor görme ve duvar örme gibi zehirleri asla 
kullanmayın, size karşı kullanılmasına da müsaade etmeyin.

• Kırılganlıklarınıza ve acılarınıza değil, keyif ve arzularınıza odaklanın.

• Geçmişin pişmanlık ve acıları, geleceğin kaygı ve bilinmezlikleri yerine 
şu andaki keyif, neşe ve güzelliklere odaklanın.

• Şartlar ne olursa olsun dürüst olun.

• Yaşadığınız, karşılaştığınız, tecrübe ettiğiniz her şeyde güzellik ve iyiliği 
görün ve yansıtın.

• Yaşadığınız her şey için şükrederek sevginizin daha da büyümesini 
sağlayın.

Yazı: Kemal İslamoğlu

mutlu evlilik için 
öneriler
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Kendini Suya Uyarlayış

Luilang Çağlayanı, beş yüz metre  
yükseklikten aşağı dökülen ve serpintileri, 

neredeyse yirmi beş kilometre uzağına değin 
varabilen bir doğa başyapıtıdır. Böcekler ya da 

balıklar bile yanına yanaşmaktan çekinir. 
Konfüçyüs bir gün öğrencileriyle bu çağlayanı 

gezerken, yaşlı bir adamın çağlayanın altına 
doğru girmekte olduğunu gördü: kendisini 

öldürmek istediği sanısıyla, yaşlı adamın ardına 
öğrencilerinden birini taktı.  Yaklaşık yüz adım 

sonra çağlayanın altından çıkan adam, üstünden 
akmakta olan sulara aldırmaksızın kıyı boyunca 

türkü söyleyerek yürümeye başladı. 
Konfüçyüs, yaşlı adamın yanına yanaşıp “Sizin 

yalnızca bir tin olduğunuzu sanmıştım” dedi, “Oysa 
görüyorum ki bir insansınız! Söyler misiniz bana: 

suyla böylesi bir alışverişi nasıl sağlıyorsunuz?”. 
“Kendimi suya uyarlıyorum” dedi yaşlı adam, “Suyu 

kendime uydurmak için çabalamıyorum. Alışveriş 
böyle davranınca olur işte.”

İncili’in Zen Gözüyle İrdelenişi adlı kitaptan. 
(Çeviri: Safai Özer)
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Yaşamda denge ve uyum arayışımız bitmeyen 
bir yolculuktur. Bazen yoran, bazen stres yara-
tan, bazen de su gibi akarak işlerimizi kolaylaş-
tıran enerjilerle, yeni yollar, yeni yöntemler ara-
yışında buluruz kendimizi.  İnsanların yüzyıllar 
boyunca evrenin doğal akışına karşı yaşaması 
ve yaşamaya devam etmesidir bu uyumsuzlu-
ğun nedeni. Yapılaşma, doğal kaynakların yok 
edilmesi ve elektromanyetik alanların artması 
gibi bazı dış etkenlerin hayatımıza ve duygula-
rımıza yansımasını deneyimliyoruz. Bu anlam-
da Feng Shui, çevremizdeki bu olumsuz etkileri 

tespit edebilmemizi sağlayan ve olumlu enerjileri nasıl sağlamamız 
gerektiğini gösteren bir rehber olarak çıkar karşımıza. Yaklaşık 5000 
yıllık geçmişi olan bu öğretinin kaynağı Kan Yu’dur: ‘Doğa ile den-
ge ve uyum içinde yaşama’ sanatı. Çevremizle çatışarak ona karşı 
gelmek yerine, onunla dost olmanın yollarını gösterir. Bu dostluk, 
bize daha mutlu, daha başarılı, daha sağlıklı, daha bereketli bir ya-
şam için, kısacası hayat kalitemizi artırmak için bir yol çizer. Doğanın 
bir parçası olan insan, yaşadığı mekânlarda da doğadaki denge ve 
uyumu arar. İnsan ve mekân uyumsuzluğunun, hayatımıza olumsuz 
yansıması söz konusudur. Feng Shui öğretisi, insanın varoluş özellik-
lerine uygun yaşam alanları düzenleme yöntemidir. Hepimiz, uyum 
ve uyumsuzlukları yönetme yeteneklerine sahibiz; ancak kullanılan 
yöntemler farklılık gösterebilir. Evrenin enerji hatlarıyla titreşimlerini 
karşımıza almak yerine, onlarla birlikte hareket ederek olumsuzlukla-
rın üstesinden gelebiliriz. Bu anlamda bizim, hem yaşam alanlarımız, 
hem de zamanın döngüleriyle kurduğumuz iletişim çok önemlidir. 

Evrenin uyum yasalarından faydalanma yöntemlerini gösteren Feng 
Shui, evrensel enerji Chi’yi tanımlamakla yola çıkar. Değişim ve dö-
nüşüm Chi’nin etkisiyle gerçekleşir.  Bizim ve yaşadığımız alanların,  
canlı ve cansız bütün varlık sistemine hayat veren bu kozmik enerji 
Chi’nin titreşimleriyle uyum içinde olmalıdır. Rahatça dolaşması-
nı sağlamak, kaynağını, yoğunluğunu ve kalitesini gözlemlemek 
önemlidir. Bu enerjinin güçlü olması, engelsiz akışı bize daha denge-
li bir yaşam sunar. Ayrıca doğuştan aldığımız özelliklerimizden yola 
çıkarak kendimizle uyumlu renkler, materyaller ve objelerin seçilme-
si ve Chi’nin akışına engel teşkil etmeyecek şekilde yerleştirilmesi 
de önemlidir. Yaşam enerjisi Chi’nin iki farklı evresi olan Yin ve Yang, 
güçlerini birbirleriyle olan rekabet ve mücadeleden elde ederler. 
Her biri kendi içinde diğerinin parçasını taşımasından dolayı, diğe-
rinden üstün olma ve etkisiz hâle getirme mücadelesinden zaferle 
çıkan taraf yoktur. Kendi hâllerinde, yükselen veya alçalan ve azalan 
veya doygunluğa ulaşan taraf diğerine yerini vermek için çekilir. Bu 
iki karşıt enerjinin bir arada oluşturduğu gerilim ve güç savaşı doğal 
dengeyi oluşturmaktadır. Batı anlayışından farklı olarak, Tao felsefe-
si, çelişkiler ve çatışmalardan kaynaklanan gerilimle mücadele etme, 

Yazı: Ferda Ünsal Işıl Alfar

doğayla uyum içinde 
yaşama sanatı

Yaşam enerjisi Chi’nin iki 
farklı evresi olan Yin ve Yang, 

güçlerini birbirleriyle olan 
rekabet ve mücadeleden 

elde ederler. Her biri kendi 
içinde diğerinin parçasını 

taşımasından dolayı, 
diğerinden üstün olma 

ve etkisiz hâle getirme 
mücadelesinden zaferle 

çıkan taraf yoktur. 
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çasıyız, o hâlde yaşam alanlarımızın doğayla 
alışverişini sağlayacak kapı ve pencerelerini 
sonuna kadar açıp nefes almalarına yardım 
edebiliriz.

Feng Shui öğretisi, yaşamında olumlu yönde 
değişiklik yapmak isteyen kişiler için fark-
lı yöntemler sunar. Evinizde ve işyerinizde, 
yürekten inanarak yapacağınız küçük deği-
şikliklerin hayatınıza yansımalarını çok kısa 
sürede hissetmeye başlarsınız. Doğanın se-
sine kulak vererek düzenlenmiş mekânlar 
bilinçaltımızdan beklentilerimize seslenerek 
onları gerçekleştirecek enerjiyi bize gönde-
rir. Kısacası, yaşamımızın efendisi bizleriz ve 
Feng Shui’nin rehberliğinde, içimizdeki güçlü 
enerjiyi doğru yönlendirerek beklentilerimizi  
gerçekleştirebiliriz. 

Yaşam yolunda mutlu, sağlıklı ve bereketli  
kalmanız dileklerimizle… 

dengeleme ve sorunları çözmeye dayanır. Bu denge ve uyum yarat-
ma çabası bizim gayretimizle gerçekleşir. Yani, bu iki farklı gücün 
birlikteliği, bizim kişisel mücadelemizin yansımasıdır, evrenin kop-
yası olan insanın küçük dünyasıdır. Bu karşıt enerjinin karakterimize 
yansıması da söz konusudur. Yin kişilikler daha içine dönük, kendi 
hâlinde, pasif; Yang kişilikler ise daha dışa dönük, sosyal, aktiftir.

Chi’nin olumlu akışı, var olan her şeyin karşı tarafı desteklemek ve 
karşı taraftan beslenmek etkileşiminden kaynaklanır. Bu etkileşim, 
beş farklı şekilde kendini gösterir; ağaç, ateş, toprak, metal ve su.
Ağaç ateşi, ateş toprağı, toprak metali, metal suyu ve su da ağacı 
besler. İnsanlar da doğdukları yıllar itibarıyla bu elementlerin etkisi 
altındadırlar. Gerek kişiler arası ilişkilerde, gerekse kişinin mekân 
ile olan ilişkisinde element etkileşimi çok önemlidir. Elementlerin 
arasındaki etkileşim, hem üretici boyutta hem de birbirini tüketen 
boyuttadır. Üretici döngüyü, enerjiyi artırmak istediğimiz her yer-
de kullanabiliriz. Örneğin ateş enerjisine ihtiyaç duyduğumuz 
yerde ağaç elementini kullanarak ateşi besleyebiliriz. Yaşadığı-
mız mekânlarda bu beş elementin var olmasına dikkat etmeliyiz. 
Bunların arasındaki dengeyi mekânın pusula yönlerinin istediği 
elementleri vererek sağlayabiliriz. Bu anlamda, kullanılan renkler 
ve materyaller önemlidir.

Yaşam alanlarının  düzenli ve temiz olması enerjinin kaliteli ve 
dengeli aktığını gösterir. Birikmiş, üst üste yığılmış her şey, tıpkı 
vücudumuzda istemediğimiz kilolar gibidir; mekânın nefes alma-
sını engellemesi dışında, evrensel enerjinin mekânı doldurmasını 
zorlaştırdığı için, yaşamımızda da zorluklara sebep olur. Evimizin 
kuzeyindeki karışıklık iş hayatımızı, güneybatısındaki yığınlar iliş-
kilerimizi, güneydoğusundakiler bereketimizi, doğusundakiler 
de sağlığımızı olumsuz etkiler. Pusula yönlerinin enerji akışını 
dengeleyerek evrenle uyum içinde yaşama şansı yaratabiliriz.

Hayatımızın yolunda gitmeyen yönlerini sorgularken evimizin 
yığınlarla tıkanmış alanlarının hangi yönlere geldiğine bakarak 
dengeli bir akış yaratabiliriz. Evrensel yaşam enerjisi Chi, loş ve 
izbe alanları sevmez. ‘Güneş giren eve, hekim girmez’ atasözün-
deki gibi, iyi aydınlatılmış mekânlar çalışma ve üretme duygusu-
nu besler. Bir mekânda dengeli aydınlatma çok önemlidir. Gün 
ışığı alamayan odaların ışıklandırılmasına bilhassa dikkat edil-
meli, bir odanın bütün köşelerinde orantılı ışık dağılımına önem 
verilmelidir. 

Evlerimizin havalandırılması ve temizliği de enerjinin tazelenme-
si açısından çok gereklidir. Pencereleri sonuna kadar açıp içeriyi 
havalandırmak, köşelere sinip kalmış bayat enerjinin tazesiyle 
yer değiştirmesine yarayacaktır. Mademki bizler doğanın bir par-

Evrenin uyum yasalarından 
faydalanmamızın 
yöntemlerini gösteren Feng 
Shui, evrensel enerji Chi’yi 
tanımlamakla yola çıkar. 
Değişim ve dönüşüm Chi’nin 
etkisiyle gerçekleşir.  
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İlkokul son sınıftaydım… Öğretmenim 
Medihaanım, haber yollamış:
“Annene söyle, yarın okul çıkışı bana gelsin… 
Onunla konuşmak istiyorum…” demişti.
Ne konuşacak!...  Hepsi pekiyi değilse 
de karnemde hiç zayıfım yok! Bana 
sataşmazlarsa kimseyle kavga etmiyorum… 
Durmadan silgim, kalemim kayboluyor… 
Ali’den kuşkulanıyorum… Sanki o çalıyormuş 
gibi geliyor bana, ama ona da kimseye de bir 
şey söylemiyorum.
Annemin eve dönüşünü merakla beklemiş, 
gelir gelmez de sormuştum:
“Benim için ne söyledi Medihaanım?”
“Uyumsuz bir oğlunuz var, dedi.”
“Uyumsuz!”
“Evet.”
“Ne yapıyormuşum?
“İstiklal Marşı okunurken, ağzını açıp kapıyor, 
söyler gibi yapıyormuşsun, doğru mu?”
“Evet, doğru.”
“Bütün okul söylüyor, Sen niçin 
söylemiyorsun?”
“Eve gelirken yolda söylüyorum. Tek başıma...
“İçinden mi, yüksek sesle mi?”
“Bağıra bağıra… Duyanlar durup alkışlıyor.”
“Geçenlerde Yıldız Parkı’na piknik yapmaya 
götürmüş öğretmen hanım. Hepinizi 
ağaçların altına oturtmuş…”
“Ben havuzun kenarında oturdum.”
“Tek başına!”
“Evet, tek başıma. Kırmızı balıkları seyrettim… 
Ne var bunda!”
“Uyumsuzluğun...”
  Uyum kelimesinin anlamını, kavramını, 
kapsamını, uyumsuz olduğumu annemin 

Yazı: Vural Sözer

‘Uyanışa çağrı’ yaşamlarımızın 
normal akışında meydana gelen 
‘kazalar’ sakin ve görünmez 
güçten düşen düzenlemeleri 
bozduklarında, hepimiz için 
farklı zaman veya dönemlerde 
hayatımıza girer.

uyum
yüzüme vurduğu günden bu yana biliyorum ve de böyle geldim, 
böyle gidiyorum:
Lisede okuduğum yıllar sarı şeritli kasket takardı öğrenciler. 
Kasket şeridi kırmızı olduğu için ticaret okulunu seçmiştim.
Düşkünler evini ziyarete gideceğiz, yirmi arkadaş. İçimizden biri:
“Ben hepimiz için yarımşar kilo baklava alıp geliyorum.” dedi. 
“Benimki şöbiyet olsun…” diye seslendim peşinden.
Torun torbayı topladım, ünlü bir kebapçı var. Oraya götürdüm. 
Bizim hanım:
“Herkese birer karışık söyleyelim, her kebaptan tatmış olalım.” 
dedi.
“Ben şiş yiyeceğim.”
Annem başta, hısım akraba, yaşı başıma, kafası kafama uygun kız 
baktıkları günler. Hepsi etlice butluca, üstelik hepsi de sarışın.
“Esmer yok mu?”
“Var bir tane…”
“Tamam.”
“Güzel mi?”
“Güzelliğine güzel de biraz sıskaca…”
“Olsun.”
“Yemekten de anlamıyormuş.”
“Anlamasın. Öğrenir.”
Ev tuttuk. Boyası, badanası bitince oturacağız. Nikâhı 
bekletiyoruz:
“Gel bak bakalım, beğenecek misin?”
Kapıdan girdik… Parkeler cilalı, duvarlar bembeyaz… Mutfağı 
görünce şaşırdı:
“Burası böyle mi kalacak?”
“Evet…”
“Kıpkırmızı!...”
“Evet…”
“Kim istedi bu rengi!”
“Ben istedim, olmamış mı?”
“Olmuş… ama, uyumsuz olmuş.”
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Renkler çağlardan beri merak edilmiş, incelen-
miş, farklı amaçlarla kullanılmış ve gizemleri 
hâlâ tam olarak keşfedilememiş titreşimlerdir. 
Yüzyıllardır kimileri tarafından şifa ve terapi 
amaçlı olarak kullanılan renkler nedense gün-
lük kullanımda pek de önemsenmeyip görsel-
liklerinden gelen kabul edilmişlik nedeniyle 
biraz göz ardı edilmişlerdir. Diğer bir deyişle 
çok fazla göz önünde oluşları, onları gerçek an-
lamda görmeyi unutturmuştur bize. Oysaki her 
renk kendi titreşimini yaymakta ve yaydığı bu 
titreşim sayesinde etrafınapek çok mesaj ver-
mektedir. 

Yazı: Burcu Yaroğlu

İnsanlar içlerinde bulundukları 
ortamların renklerinden birebir 
etkilenirler. Bir kişinin, kırmızı 
renkle boyanmış bir odada uzun 
süre kaldığında, oda içerisinde 
gezinmeye başlaması, objelerin 
yerlerini değiştirmesi, hatta 
bir süre sonra öfkelenmesi 
mümkünken, aynı odayı açık 
maviye boyadığımızda aynı 
kişinin daha uzun süre, daha 
sakin bir şekilde odada kaldığı 
gözlemlenebilir. Aynı oda ve aynı 
kişi söz konusu olduğu hâlde 
oluşan bu tepkisel değişikliklerin 
nedeni odanın rengidir.

renklerin
uyumlayıcı gücü

Kendi Renk Dilimiz

Hepimizin sevdiği, sevmediği, sıklıkla kullandığı ya da kullan-
mayı hiç tercih etmediği renkler vardır. Çoğu zaman bu tercih-
lerin nedenini bilmeksizin sürdürürüz gündelik yaşamımızı. O 
gün bizi neyin öfkelendirdiği ya da bir kişinin neden bize her 
zaman göründüğünden farklı göründüğü, renklerle aramızdaki 
bu dilde saklı olabilir. 

Renklerin farklı yayılım frekansları ve buna bağlı olarak oluşan 
birbirinden farklı etkileri vardır. Bunun yanı sıra kimi zaman in-
sanlar kendi yaşanmışlıklarını ve bu yaşanmışlıklardan doğan 
duyguları, tıpkı müzik ve kokuya olduğu gibi renklere de giz-
lerler.

Kişilerin kendi gelişim yolculuklarına eşlik etmekteyken; bu giz-
lenmiş yaşanmışlık ve duygu ilişkilerini içsel renk dilleri aracılı-
ğı ile fark etmeleri ve kendi hikâyeleri ile bağlantı kurmalarının 
hem önlerini açtığını, hem de yolculuğu keşiflerle dolu bir ma-
ceraya dönüştürdüğünü keyifle gözlemliyorum. 

Bu içsel yolculuk sırasında kişinin doğum tarihinden ve ona veri-
len isimden aldığı renk etkilerini de tespit etmek ve gün yüzüne 
çıkarmak gerekir. Bunu, numeroloji kökenli bir renk analizi ya-
parak görmek mümkündür. Sayılar sayesinde kişinin ana renkle-
ri belirlenir. Dünyaya geldiği günün titreşimi (hayat yolu rengi), 
dış dünyaya kendisini nasıl gösterdiği ya da göstermek istediği 
(maske), iç dünyası (iç benlik) ve gizli potansiyelleri (gölge) bi-
rer renk olarak tespit edilir. Kişi, kendisinde varoluşundan beri 
barındırdığı bu etkileri nasıl taşıdığını, tüm bu kişisel hikâyeler 
arasında bu titreşimlerin ne kadar etkili olduğunu keşfeder. Tüm 
çalışmaları yapan kişi, ileride atacağı adımlar için destek nok-
talarını belirlemiş, kendi renk haritasını ve kendisine özel renk 
dilini öğrenmiş olur. Bu dili kullanmaya başlaması, giyiminden 
yaşadığı ortama, yaptığı işten, hobilerine kadar kendi özü ile 
daha uyumlu hâle gelmesini sağlayacaktır.
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Bu konuda yine etkili ve geliştirici bir yöntem, 
“Kendi Renk Dilimiz” bölümünde değindiğim, 
doğum tarihi ve isimlerden gelen titreşimsel 
etkilerin sırlarıyla buluşmaktır. Kişinin ya da 
aynı evde yaşayan aile fertlerinin doğum tarihi 
ve isimlerinden oluşan renk analizlerinin yapıl-
ması, özellikle ana yaşam alanımız olan evleri-
mizde hangi alanlarda hangi renklerin kullanı-
lacağının belirlenmesi ve bireyin ya da ailenin 
kendileri ile uyumlu alanlar yaratmaları konu-
sunda fayda sağlar. 

Örneğin tek çocuklu bir aileyi ele alalım. Çocu-
ğun odasında kendi doğum tarihi ve isim anali-
zinden çıkan renkler kullanılmalıyken, ebeveyn 
odasında ebeveynlerin analizleri ile yapılacak 
bir “ilişki analizi”, destekleyici renkleri ortaya çı-
karacaktır. Ailenin ana ortak alanı olan salonda 
ise anne, baba ve çocuğun ortak ilişki analizine 
bakılmalıdır. Tüm bu çalışmalar yapılırken aile 
fertlerinin sevdiği ve sevmediği renkler, deko-
rasyon alanındaki öneriler mutlaka dikkate alı-
narak doğru kombinasyon yaratılmalıdır. 

Renkler görsel olmanın ötesinde birer titreşim 
olduklarından, bu titreşimlerin özellikle varo-
luşumuzla ilgili olan etkilerini öğrenmek, on-
ları günlük hayatımıza dâhil etmek, en yüksek 
potansiyelimize ulaşmamız konusunda bizleri 
destekler. Ana yaşam alanlarımızı özel ve bi-
zimle bağlantılı hâle getirmemiz bu mekânları 
bizim için “yuva”ya dönüştürecektir.

Mekânlarda Renkler

Bir mekâna ilk defa girip, sanki buraya daha önce gelmişsiniz gibi 
hissettiğiniz oldu mu hiç? Küçücük olduğu hâlde içinizin ısındığı ve 
saatlerce aynı noktada oturabildiğiniz mekânlar var mı? Ya da tam 
tersi, bir mekâna girip “Buradan hemen uzaklaşmalıyım” dediğiniz 
olur mu?  Hiç şüphesiz pek çoğumuz böyle hislere kapılmışızdır. Bu 
tarz hislere neden olan etkenlerin başında, içinde bulunduğumuz 
ruh hâli ve mekânın bizimle kurduğu bağlantı gelir. Bu bağlantılarda 
farkına varılmayan ana etki noktalarından biri mekân içinde kullanı-
lan renkler ve bu renklerin bizimle uyumudur.

İnsanlar içlerinde bulundukları ortamların renklerinden birebir et-
kilenirler. Bir kişinin, kırmızı renkle boyanmış bir odada uzun süre 
kaldığında, oda içerisinde gezinmeye başlaması, objelerin yerlerini 
değiştirmesi, hatta bir süre sonra öfkelenmesi mümkünken, aynı 
odayı açık maviye boyadığımızda aynı kişinin daha uzun süre, daha 
sakin bir şekilde odada kaldığı gözlemlenebilir. Aynı oda ve aynı kişi 
söz konusu olduğu hâlde oluşan bu tepkisel değişikliklerin nedeni 
odanın rengidir. Öyleyse bir mekânın sadece renklerini kullanarak 
kişilerin duygularına ve değerlerine ulaşmak, böylece o mekânı iste-
diğimiz etkiyi yaratacak şekilde şekillendirmek mümkündür.

Genellikle günlük kıyafetlerimizin renklerini o gün nasıl hissettiğimi-
ze bağlı olarak seçeriz. Renklerle ilgili detayları bilmesek bile bilin-
çaltımız ve ihtiyaçlarımız bizi bu seçimde doğru şekilde yönlendirir. 
Bir kıyafetin içinde kendimizi iyi hissetmiyorsak onu değiştirmek ya 
da artık rengini beğenmediğimiz, kendimize yakıştırmadığımız bir 
kıyafeti vermek kolaydır. Yaşam alanımızdaki renklere müdahale et-
mek ise elbette mümkündür ancak bu kadar kolay değildir. Evimiz 
ve ofisimiz gibi yaşamımızın büyük kısmını içerisinde geçirdiğimiz 
kendi özel alanlarımızda renklerin kullanımı, kıyafetlerde olduğu 
gibi duygulara göre değişiklik göstermekten ziyade varoluş ve bu 
dünyayla kurduğumuz ilişki ile ilgili bilgiler içerir. Eğer enerjik, ne-
şeli bir yapınız varsa ve hareket sizin için önemliyse evinizde canlı 
renklerin olması beklenirken, dingin bir ev oluşturmak istediğinizde 
daha çok açık tonlar ve soğuk renkler kullanmanız beklenir. Burada 
durum duygulardan çok uzun vadeli bağlantılarla alakalıdır. Verece-
ğiniz kararlar sizde ve çevrenizde daha kalıcı etkiler yaratacağından 
seçimler sırasında daha dikkatli olunması gerekir. 

Bu konuda bize yardımcı olacak dekorasyon bilgileri ve önerileri çok 
önemlidir. Odanın boyutuna ya da ışığı alışına göre renk tercihleri 
değişir ve bu değişim mekânın daha büyük ya da daha aydınlık gö-
rünmesi gibi etkiler yaratır. Bunun yanı sıra, genel dekorasyon bilgi-
leri kadar önemli bir diğer konu ise mekânı size özel ve sizi anlatır 
hâle getirmenin yolunu bulmaktır. 

Hepimizin sevdiği, sevmediği, 
sıklıkla kullandığı ya da kullanmayı 

hiç tercih etmediği renkler vardır. 
Çoğu zaman bu tercihlerin 

nedenini bilmeksizin sürdürürüz 
gündelik yaşamımızı. O gün bizi 

neyin öfkelendirdiği ya da bir 
kişinin neden bize her zaman 

göründüğünden farklı göründüğü 
renklerle aramızdaki bu dilde saklı 

olabilir. 
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uyumlu insan
Yazı: Doç. Dr. Haluk Berkmen

21. yüzyıla 17 yıldan beri girmiş bu-
lunuyoruz. Bu yeni yüzyılda hem do-
ğaya hem de insana farklı bir şekilde 
bakabilme ve yorumlayabilme zama-
nının gelmiş olduğu görüşündeyim. 
Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz 
âleme “Fizik âlem” diyoruz. Bu âlemi 
de Newton tarafından geliştirilmiş 
Klasik Fizik kavramları ile yorumlu-
yoruz. Çevremizi Newton yasaları ile 
atom ve atom altı temel parçacıkların 
âlemini Kuantum Kuramının yasaları 
ile ve evrenin yapısını Einstein tara-
fından geliştirilmiş Genel Görelilik ya-
saları ile yorumluyoruz.

olabilmek
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ğal kaynakları büyük çapta tüketenler, zen-
gin ve ekonomik olarak gelişmiş ülkelerdir. 
Göğe salınan karbondioksit gazı hem sera 
etkisi yaratarak iklim değişikliğine neden 
olmakta hem de asit yağmurları oluştura-
rak ormanların ölümüne yol açmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkeler de doğanın yer 
altı kaynaklarını tüketmeyi bir başarı ve 
gelişmişlik ölçütü saymaktadırlar. Oysaki 
bu tüketim yarışı kazanılması mümkün ol-
mayan ve sonu hüsranla bitecek olan bir 
ego mücadelesidir. Bu ego, yani bencillik 
mücadelesi sadece insanlar arasında olma-
yıp; toplumlar, uluslar ve hatta uluslararası 
şirketler düzeyinde sürüp gitmektedir. Zira 

Böylece farklı üç âlem tanımlıyor ve farklı yasaların geçerli ol-
duğuna inanıyoruz. Oysaki her üç âlemde aynı yasaların ge-
çerli olması gerekir. Zaten kuramsal fizikçilerin yapmaya ça-
lıştığı da bu üç âlemi tek bir kuram ile açıklayabilmektir. Bu 
henüz başarılabilmiş değildir. Demek ki bilimde dahi uyumlu 
bir bakış açısına ulaşılabilmiş değildir.

Kuantum Kuramı maddeyi enerji olarak tanımlar ve maddeler 
arası etkileşimleri enerji alış-verişi olarak görür. Demek ki tüm 
evreni birtakım enerji alanlarının ortamı olarak kabul edebili-
riz. Aynı durum insanlar için de söz konusudur. Her insan bir 
enerji yumağıdır. Her insan çevresi ile sürekli enerji alış-verişi 
yapmaktadır. Onu harekete geçiren de çevresinden aldığı et-
kiler ve enerji dalgalarıdır. Yaşamımızı yönlendiren her eylemi-
mizde bir enerji alış-verişi vardır.

Dolayısıyla, her insan hem bağımsız bir birey hem de ortam-
dan etkilenen bir varlıktır.  İnsanlar yaşadıkları toplumun par-
çasıdırlar ve o toplumun değerlerinden etkilenirler. Etki-tepki 
ilişkisini uyumlu bir şekilde yaşama aktarabilen insana uygar 
insan denir. İnsan yaşadığı dönemin ve kültürün bir parçası 
olduğundan, doğadan kopuk ve bağımsız bir varlık değildir. 
Artık her varlığın –canlı veya cansız- bir bütünsel etkileşim 
içinde bulunduğunu kabul etmek durumundayız. Zira enerji 
alış-verişi karşılıklı uyum gerektirir. Günümüzün uyumlu insa-
nı, alacağı kararların uzun vadeli etkilerini hesaplayabilen ve 
doğru karar almak için uzmanlara danışan kişidir. Uzman gö-
rüşü bilgi temeline oturan bir yorumdan ibarettir. Önemli olan 
bilgi ile bilgeliği birleştirerek yaşadığımız çevreye ve doğaya 
saygılı ve uyumlu olmaktır.

Doğaya saygılı olmak demek, doğal kaynakların tüketilmesin-
de de uyumlu davranmak ve aşırıya kaçmamak demektir. Do-

Uyumlu insan kendi kültürünü 
tanıyan ve bilgi sahibi olmaktan 

öte bilgelik yolunda ilerleyen 
insandır. Bilge kişi sadece 

gündelik sorunları çözmeye 
çalışan ve olaylara kısa vadeli 

bakan bir insan olmayıp 
üreteceği çözümün uzun vadeli 
etkilerini de hesaplayan ve hem 
doğal çevresiyle hem de sosyal 

çevresiyle uyum içinde olabilen 
insandır.
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dünyada enerjiye olan bağımlılık artmakta 
ve enerji kaynaklarını düşüncesizce tüket-
mek kalkınmış olmanın ölçütü kabul edil-
mektedir. Örneğin, enerjide büyük oranda 
dışa bağımlı olan Afrika ülkeleri çareyi yer 
altı kaynaklarını tüketmekte aramaktadır.

Dünyada elektrik enerjisine duyulan gerek-

sinim gittikçe artmaktadır. Ülkeler elektrik ihtiyaçlarını yeraltı 
kaynakları olan kömür, petrol ve doğalgaz yerine; yenilenebilir 
olan akarsu, rüzgâr ve güneş enerjisinden sağlamaya yönelir-
lerse hem daha ucuza elektrik elde edebilirler hem de doğaya 
daha az zarar vermiş olurlar. Enerjiyi yenilenebilir kaynaklar-
dan elde etmek artık gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmak-
tan çıkmış, tüm dünya ülkelerinin sorunu hâline gelmiştir. Zira 
yer altı kaynakları sınırlıdır ve pek uzak olmayan bir gelecekte 
tükeneceklerdir. Bu bakımdan sürekli gelişim peşinde koşmak 
ve enerji kaynaklarını tüketmek yerine doğa ile uyum içinde 
olmak tek çözüm yolu olarak karşımızda durmaktadır.

Yaşam içinde hem doğa hem de toplumla uyumlu olmak için, 
bir yandan evrensel değerlere yönelirken, diğer yandan ge-
leneksel ve yerel değerlere önem verilmesinden yanayım. Bu 
bağlamda ana dilimiz olan Türkçe’nin korunması önemlidir. 
Dilimizi korumanın yolu da mümkün olduğu kadar yaban-
cı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmak ve yabancı sözcükleri 
kullanmaktan kaçınmaya çaba sarf etmektir. Uyum teslimiyet 
değildir. Karşılıklı anlayış, hoşgörü ve özgüven gerektirir.

Yabancı dil öğrenmek faydalı hatta gereklidir. Ama yabancı 
dili öğrenirken kendi ana dilimizi yozlaştırmaktan da kaçın-
malıyız. Amaç dengeli bir eğitim sistemi geliştirmek ve gele-
neksel yerel kültürle evrensel kültürü bağdaştırmak, diğer bir 
ifade ile yerel ile evrensel arasında uyum sağlamaktır. Uyumlu 
gençler yetiştirmek istiyorsak, okullarımızda sadece bilgi ak-
tarmakla yetinmeyip bilgelik de aktarmayı başarabilmeliyiz. 
Amaç gençlere sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda on-
ların topluma yararlı, çevre ile uyumlu ve kültürlerine saygılı 
birer uygar insan olmalarını sağlamaktır. Zira uyumlu insan 
kendi kültürünü tanıyan ve bilgi sahibi olmaktan öte bilgelik 

Yaşam içinde hem doğa hem 
de toplumla uyumlu olmak için, 
bir yandan evrensel değerlere 
yönelirken, diğer yandan 
geleneksel ve yerel değerlere 
önem verilmesinden yanayım. 
Bu bağlamda ana dilimiz olan 
Türkçe’nin korunması önemlidir. 
Dilimizi korumanın yolu da 
mümkün olduğu kadar yabancı 
sözcüklere Türkçe karşılıklar 
bulmak ve yabancı sözcükleri 
kullanmaktan kaçınmaya çaba 
sarf etmektir. Uyum teslimiyet 
değildir. Karşılıklı anlayış, hoşgörü 
ve özgüven gerektirir.
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30

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI



yolunda ilerleyen insandır. Bilge kişi sadece gündelik sorunları 
çözmeye çalışan ve olaylara kısa vadeli bakan bir insan olma-
yıp üreteceği çözümün uzun vadeli etkilerini de hesaplayan 
ve hem doğal çevresiyle hem de sosyal çevresiyle uyum içinde 
olabilen insandır.

Uyumda yetki ve sorumluluğun dengesi bulunur. Ana ve baba 
yetkisini sorumsuzca kullanırsa, şiddet ve aşağılanma ile bü-
yüyen çocuk aile sahibi olduğunda eşine ve çocuklarına da so-
rumsuzca davranır. Sorumlu insan özü sözü bir olan, hoşgörü 
ve anlayışla davranan, kısaca uyumlu olan insandır. Hoşgörü 
ve anlayış sadece aile ortamında olmamalı, uluslararası ilişki-
lerde de yer almalıdır. Zira günümüzde ulusların dış politika-
larını maddi çıkarlar ve pratik faydalar yönlendirmektedir. Kısa 
vadeli sonuçlara odaklı dış politikaya real politik, yani ger-
çekçi politika denmektedir. Birçok ülkede dünya gerçeklerini 
kendi çıkarı açısından değerlendiren bir dış politika geçerli ve 
doğru kabul edilmektedir. Bu tür çıkarcı ve dar görüşlü bir dış 
politika toplumları ve genel olarak insanlığı çatışmaya ve güç 
mücadelesine sürüklemektedir.

Eğer gerçek anlamda barış ve uyum sağlanacaksa, kendi çıka-
rını gözeten bir real politik yerine karşılıklı diyaloğa, anlayışa 
ve hoşgörüye açık bir dış politika geliştirebilmek önemlidir. 
Yani, dünyanın ülkeleri karşılıklı hoşgörü ve anlayış içinde 
olayları analiz etmeli ve farklı inanç değerlerine sahip insan-
ların isteklerini ciddiye alıp onları dinlemelidir. Karşılıklı anla-
yışa ulaşmadan ve halkların değer verdikleri kavramlara saygı 
göstermeden, tümel ve evrensel bir refah düzeyi sağlanamaz. 
Nasıl ki bedenimizde beliren en ufak bir sorundan tüm beden 
etkilenirse, aynı şekilde dünyanın herhangi bir bölgesindeki 
yerel sorunlardan tüm dünya toplumları etkilenir. Yerel sorun-

ların etkisi anında belli olmasa da kaçınıl-
maz şekilde belli bir süre sonra tüm insanlı-
ğın sorunu hâline dönüşecektir.

Demek ki uyumlu insan olmanın ölçütleri 
arasında, empati içinde olmak, karşıdakinin 
duygularını anlamaya çalışmak ve karşılık-
lı hoşgörüye dayanan bir yaklaşım içinde 
saygı ve sevgi dengesini oluşturabilmek de 
mevcuttur. Günümüzde insanlar yalnızlık-
tan kaçıyorlar ve yalnız kalmamak için el-
lerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sürekli 
arkadaş ve sevgili arayışı, sürekli bir şeyle 
meşgul olma isteği hep bu gizli yalnızlık 
korkusundan ve güven eksikliğinden kay-
naklanıyor.  Yaşama ve varlığa anlam vere-
meyen insan kendini de tanımakta zorluk 
çeker. Çünkü tanımak ile anlamlandırmak 
arasında yakın bir ilişki vardır. Yaşamına 
anlam verebilmiş olan insan asla bunalıma 
ve depresyona girmez ve etki-tepki kısır 
döngüsü içinde kendini kaybetmez. Yaşa-
mına anlam veremeyen insan ise “varoluş-
sal boşluk” içine düşebilir. Bugünün insanı 
varoluşsal boşluk içinde kendi ruhundan 
habersiz, mekanik bir toplumun küçük 
bir çarkına dönüşmüş durumda yaşamını 
sürdürmektedir. Amaç, bu kısır döngüden 
insanın kendini sıyırabilmesi ve yaşamına 
anlam vererek özgüvenini ve varoluşsal 
uyumunu kazanabilmesidir.
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Bu sayımızda ülkemizin başarılı girişim-
ci kadınlarından biri olan Sevgili Tülin 
Akın’ı misafir ettik. Hayatın her alanında 
iş birlikçi bir yaşam süren Akın, bakın 
bunları nasıl yönetiyor?
Eğitimini Anadolu’nun çeşitli okulların-
da tamamlayan Tülin Akın’ın hikâyesi 
gerçekten bilinmeye değer. 1983 do-
ğumlu Tülin’in başarı hikâyesi 2003 yılın-
da Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Korku-
teli Meslek Yüksek Okulu Tarımsal Pazar-
lama bölümüne girerek başlıyor. Okul 
sürecinde,  tarımsal üretim bölgelerine 
yaptığı ziyaretlerde tarım sektöründeki 
iletişimin çok ilkel olduğunu gören Akın, 
tarimsalpazarlama.net platformunu ha-
yata geçirmeye karar veriyor. Sektörün 
duyarsızlığına rağmen projeyi Türkiye 
ve yakın ülkelerde duyurmayı başarı-
yor. İsrail, Hollanda, Almanya, İspanya 
ve İtalya’dan gelen talep ve iş birliği 
imkânlarını site üzerinden duyurmaya 
başladığında projenin kırılma noktası 
gerçekleşiyor ve bilinirlik oranı yükseli-
yor. 

Bu girişimiyle Dünya çapında bir ödül de 
alan Tülin Akın, şimdi Aydın’da Vodafone 
ve TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş ile 
kurdukları Akıllı Köy projesinde iş birli-
ğinin uyumlu gücünü birlikte ortaya ko-
yuyorlar.  

Öncelikle ilişkilerde uyum ve iş birliğinin sendeki / sizde-
ki kavramsal karşılığı nedir?
Uyum ve iş birliğinin bendeki karşılığı lego oyuncağı gibidir. 
Ancak bir araya geldiğimizde ve devamlı şekil değiştirdiği-
mizde birbirimize uygun parçalarımızdan güzel ve yaratıcı 
bir sonuç elde edebiliriz diye düşünüyorum. 

Kendi içinde iş birliğin uyumlu mu? Olmadığı zaman na-
sıl sağlıyorsun, bir yöntemin var mı? 
Çoğu zaman kendi içimde uyumlu olduğumu düşünüyorum. 
Olmadığı zaman nelerin uyumlu olmadığını ve uyumsuzluğa 
sebep olan nedenleri yazmaya çalışıyorum. Her şeyi yazabi-
lirsem düzenleyebileceğime ve uyumlu hâle getirebileceği-
me inanıyorum. 

Hayır diyebilmek konusunda başarılı mısın? Bir çaban 
oldu mu? 
Çoğu zaman birçok şeye hayır diyorum ama bazen bazı in-
sanlara hayır diyebilmek çok zor. Aklım hayır dese de zayıf 
noktam, gönül borcum olan insanlara “hayır”ı çok zor diye-
bilmem hatta diyemeyebilirim de. Ama genelde sevmediğim 
durumlara, yetişemeyeceğim toplantılara, araya alamayaca-
ğım işlere, iş düzenimi bozan durumlara ve olması mümkün 
olmayan birçok şeye nedenini açıklayarak “hayır” derim. Ça-
bam oldu tabii, hayır demeyi çok zor ve uzun zamanda ve acı 
sonuçlarla öğrendim.

Hayatında iş birliği yaptığın alanlar, kişiler ve kurumlar 
çok. Bu ilişkileri yönetmede ve iş birliğinde öncelikli ba-
kış açın nasıldır?  

Röportaj: Güler Pınarbaşı

İş birliğinin içte ve
dıştaki uyumu
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İş birliğinde öncelikli bakış açım sami-
miyettir. Bir işi birlikte yapıyorsak bu işi, 
bütün faydaları ile birlikte bütün açıkları-
nı da görüp kabullenmeliyiz. Bu nedenle 
kurumda çok üst düzeydeki toplantılarda 
sonuca engel oluşturduğunu bilsem dahi 
işteki olası sorunlardan da bahsederek 
bunu kabullendiğimizi, eğer kabullene-
meyeceklerse onların bu işe girmemeleri 
gerektiğini söylerim. Eğer bundan sonra 
işler devam ediyorsa gerçekten bunun adı 
iş birliğidir. Diğer türlü sözleşmelerdeki 
“taraflar” sözcüğünden öteye gitmez.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş birli-
ğine katkısı nedir?
TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş olarak 
bilgi ve teknoloji yaptığımız işin lokomo-

İş birliğinde öncelikli bakış 
açım samimiyettir. Bir işi birlikte 
yapıyorsak bu işi, bütün faydaları 
ile birlikte bütün açıklarını 
da görüp kabullenmeliyiz. 
Bu nedenle kurumda çok 
üst düzeydeki toplantılarda 
sonuca engel oluşturduğunu 
bilsem dahi işteki olası 
sorunlardan da bahsederek 
bunu kabullendiğimizi, eğer 
kabullenemeyeceklerse onların 
bu işe girmemeleri gerektiğini 
söylerim. Eğer bundan sonra 
işler devam ediyorsa gerçekten 
bunun adı iş birliğidir. Diğer 
türlü sözleşmelerdeki “taraflar” 
sözcüğünden öteye gitmez.
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tifi ve bel kemiğidir. Kırsal alanda tekno-
lojiyi yaygınlaştırarak tarımı çağın ötesine 
götürmeyi hedefliyoruz. Donanım ve tek-
noloji olmasa 1 milyon 400 bin çiftçiye bil-
giyi ulaştıramaz; bu yaptıklarımızın 6 ül-
kede daha uygulanmasını sağlayamazdık. 
Dünyayı büyük bir iş birliği ağına dönüş-
türebilecek şey kesinlikle bilgi ve iletişim 
teknolojileridir. 

Bir projeyi ele alırken, düşünce akışın 
nereden ve nasıl başlıyor? 

Bir proje 4 kuralı karşılamalı, ilk baktığım 4 şey;
• Proje insanlara katkı sağlıyor mu?

• Proje örneklenerek çoğalabilir mi?

• Projenin gelir getirici yanları kendi kendini sürdürebilir mi?

• Yukardaki 3’ü bir araya geliyor mu?

Bir sorunla karşılaştığında çözüm sürecinde düşünce ve 
davranışın nasıl gelişiyor?
Öncelikle sakin olmalıyım ve sorunu iyice anlamalıyım diye 
düşünüyorum. Ama bu sorun birkaç kişi tarafından biliniyor 
ve birlikte sorunu çözmemiz gerekiyorsa öncelikli yaptığım 
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Kırsal alanda teknolojiyi 
yaygınlaştırarak tarımı çağın 

ötesine götürmeyi hedefliyoruz. 
Donanım ve teknoloji olmasa 

1 milyon 400 bin çiftçiye bilgiyi 
ulaştıramaz; bu yaptıklarımızın 
6 ülkede daha uygulanmasını 

sağlayamazdık. Dünyayı büyük bir 
iş birliği ağına dönüştürebilecek 

şey kesinlikle bilgi ve iletişim 
teknolojileridir.

vodafoneakillikoy.com 
Geleneksel tarım yöntemleriyle 
ileri teknolojiyi bir araya getiren 

yeni nesil bir kırsal yaşam modeli.

şey sanırım diğerlerini sakinleştirmek ve sorunu iyice anla-
maya odaklanmak. Sorunu iyice anladığımızda çözümleri 
daha kolay bulabiliriz diye düşünüyorum. Çözüm bulunana 
kadar da rahat edemiyorum tabii ki ancak öyle rahat uyuya-
bilirim. Çözümü bulduğumuzda ise genelde ilk isteğim uyu-
mak oluyor. O gün bir sorun çıkmışsa ve çözene kadar vakit 
geçmişse başka bir iş yapamıyorum diyebilirim. 

Dünya ve ülkemiz şu sıralar bir hâlden hâle geçişteyken 
iş birliği ve uyum konusunda önerilerin oluyor mu? “Ben 
şu mevkide olsam …” diye mesela?

Benim bir öneri sunabilmem ve strateji geliştirebilmem için 
her şeyi masaya yatırmam gerekir. Şu anda kime ve neye ina-
nacağımı kestiremiyorum biz halk olarak pek bir şey bilmi-
yoruz aslında, bilgi kaynaklarımız bilmemizi istedikleri kadar 
zaten ve bu durumda her şeyi masaya yatırmak olurdu be-
nim ilk yapacağım.
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Para, hayatla ilişki kurduğumuz en temel, 
en somut kaynaklardan biridir.

Parayla olan ilişkimiz, önce kazanırken son-
ra da harcarken hayatla ilişkimizi belirler. 
Çünkü “para”yı her nasıl yönetiyorsak kilo-
muzu, ilişkilerimizi, sağlığımızı, kariyerimi-
zi, gelişimimizi de aynen öyle yönetiriz. 

Konuyu basit tutmak için ayrımları da basit tutarsam diyebili-
rim ki kişi parayı ya kolay kazanır ya da zor.

Harcarken de ya kolay harcar ya da zor. Her birinin kendi için-
de kolaydan zora dozları olmakla birlikte, tek tek inceleyelim:

• Parayı zor kazanıp zor harcayanlar:

Bu tip insanların, kendilerini dar bir alana hapsetmiş, alıştığı 
model ile yaşamayı seven insanlar olduğunu söyleyebilirim.  
Hem hayatın sonsuz kaynaklarının farkında değillerdir hem 
de gözünü gelirden çok gidere dikmişlerdir.

Yazı: Müge Çevik

parayla ilişkin 
hayatla ilişkindir!

Hayatı ya tüketmek ya 
da üretmek üzerine 
kurgularız. Parayı nasıl 
görürsek hayatı, zamanı, 
yemeği,  bedenimizi, 
duygularımızı da öyle 
kullanırız, ya tüketerek ya 
da üretip değer yaratarak.

3gozdergisi•com
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• Parayı kolay kazanıp kolay harcayanlar:

Bu durum, dengede ve artarak sürmesi 
hâlinde ideal durumdur. 

Yani burada da kritik nokta kişinin kolay 
harcarken üretip üretmediği, katma değer 
yaratıp yaratmadığıdır.  Babasından sonsuz 
para alan ve bunu kolaylıkla harcayan biri-
nin dengede olduğunu söyleyemeyiz. Ak-
sine, böyle kişiler üretmek değil tüketmek 
için yaşarlar, bu nedenle bir bağımlılığa ya 
da obsesyona tutulmaları çok kolaydır.

Bahsettiğimiz kolay harcama, üretime ve 
yaratıma yönelik ise kişi hayat ile barışık, 
akışta ve dengededir.

Dünyadaki tüm maddi kaynakların farkın-
da ve bunları yerinde ve ölçüsünde kolayca 
harcayan kişi dengeli ve saygın ilişkiler kur-
makta, sağlığını ideal hâlinde korumakta, 
zamanını yönetmekte de zorlanmayacaktır.

Para, en başta da dediğim gibi hayattaki 
kaynaklardan en somut olanıdır.  Yaşamı 
alış ve algılayış şeklimiz hakkında pek çok 
ipucu verir. Parayla ilişkinizi anlarsanız, ha-
yatla ve tabii ki sürekli ayağınıza takılan ko-
nularla ilişkinizi de anlayabilirsiniz.

Hayat ile ilişkileri de aynı böyle; kontrollü, risksiz, aynı çizgide, 
kalıplar içinde devam edecektir.

Hayatlarına yeni bir şey sokmayı çok sevmedikleri gibi eskiler-
den vazgeçmek de çok kolay değildir. Esneklikten uzak, daha 
çok kuralcı insanlar olduklarını söyleyebilirim.

• Parayı zor kazanıp kolay harcayanlar:

Temel odak vermek üstüne kuruludur. Yani tüketmeyle ve 
daha fazlasını vermeyle asıl boşluğun dolacağını düşünme 
eğilimindedirler. Gelirin üstünde yapılan her türlü harcama ve 
alışveriş bağımlılığı, hayat ile alışveriş dengesinin kişi aleyhine 
bozulmuş olduğunun ve duygusal boşlukların göstergesidir.

Kişi zor elde etmeye alışmıştır, verdikçe kendinde olmayanı, 
hak edip alamadıklarını alacağını düşünür. 

Hayat ile ilişkisi ya biriken kredi kartlarını ödemeye çalışarak 
ya kilo problemleriyle uğraşarak ya da mutsuz ilişkiler ile sü-
recektir. Bu kişileri yemek yerken de hemen ayırt edebilirsiniz, 
çok hızlı ve tat dahi alamadan tüketiyor olmaları çok müm-
kündür. Veya tam tersi çok zayıf ve çok zor yemek  yiyen tipler 
de olabilirler.

• Parayı kolay kazanıp zor harcayanlar:

Hayatın kendi etraflarında döndüğünü düşünebilirler. Almaya 
vermekten daha eğilimlidirler. Çok rahat tipler gibi görünseler 
de değişimi sevmez, hiçbir şeyden vazgeçmek istemezler. Bu 
tip insanların büyük erklere sahip oldukları ve genellikle ba-
ğırsak problemleri yaşadıklarını da söyleyebilirim.

Mevcut düzenden çok memnun olduklarından ve hayatla iliş-
kileri kendileri için gayet pozitif olduğundan, genellikle çevre-
lerine zarar veren insanlardır. Bu zarar ilişkilerinde duygusal, 
işlerinde maddi olabilir. 

Hayatınızdaki bu tip 
insanları çok kolay tanırsınız. 

Kendisi söz konusu olunca 
çok kolay isteyen ama 
başkasına vermekten 

çekinen tiplerdir.
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müziğin doğası 
Yazı: Funda Güllü 

Bir sahne düşünün. 1800’lü yılların başında 
yaşamış olan İtalyan besteci Bellini’nin Nor-
ma operasından o muhteşem ‘Casta  Diva’ 
isimli  arya seslendiriliyor.

Galyalı başrahibin kızı başrahibe  Nor-
ma,  Romalılarla  Galyalılar arasında savaş 
çıkmaması için Savaş Tanrısı İrmin’e yalva-
rır.  Tapınağın önündeki ağaçların altında 
Norma, uzun ve tek nefeste yazılmış lirik bir 
melodi ile  yola çıkan bu aryayı söylemeye 
başlar. Melodi bir süre bu sakinlikte devam 
eder gibi gözükse de duygu yoğunluğu art-
tıkça şiddeti yükselen ve tizleşen sesler; ani 
bir fırtınayla coşan denizin dalgaları gibi 
üzerinize sıçrar ve havaya yayılan titreşim-
ler yağmur damlaları gibi üzerinize yağma-
ya başlar. Hele ki bu aryayı Maria Callas ya 
da Monserrat  Caballé  gibi  olağanüstü bir 
sesten dinliyorsanız, bu duygu fırtınasına 
kapılmamanız mümkün değildir. 

Bu seslerdeki yoğun duygu titreşimi, ruhu-
nuzu alıp yüzyıllar öncesine, o tapınağın 
önündeki ağaçların altına bırakıverir. Bu 
derin içsel yolculuktan döndüğünüzde ye-
niden doğmuş gibi heyecan duyarken yü-
zünüzdeki tebessümle alkışlamanız, ruhu-
nuzdaki sevinci, size bu mutluluğu yaşatan 
sanatçıyla paylaşmak istemenizdendir.

Evinize doğru giderken, yolda, içinizdeki coş-
kuyu anlamlandırmaya çalışıp ruhunuzun,    
bütün olup bitenin nasıl da farkında olduğu-
nu görerek  şaşırırsınız.

Hangi tür olursa 
olsun müziği 

oluşturan seslerin 
titreşimleri her 

birimizin yüreğinden 
geçen o bam telini 

çekip bırakır. Adeta 
hücrelerimizin 

de, çevredeki 
tüm zerrelerin de 
akordunu yapar. 
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Güzel enerjili titreşimlerin su kristal-
lerini nasıl birbirinden güzel şekillere 
soktuğunu gözlerimizle gördük. Güzel 
bir titreşim yarattığımızda tüm zerrele-
rin bundan etkilendiğini açıkça biliyo-
ruz artık. 

Asıl vurgulamak istediğim nokta şudur 
ki; evrende bir uyumdan ve iş birliğin-
den söz ediyorsak eğer, alacağımız so-
nuç tıpkı temsili izlemeye gelen her bir 
seyircide olduğu gibi taşıdığımız içsel 
enerjiye göre değişecektir. 

Her birimiz duygu ve düşüncelerimizle 
her an içsel bir şarkı söylemekteyiz ve  
“Her birimizden yayılan sesler, tüm ev-
renin müziğini  oluşturuyor” diye hayal 
edersek, yukarıda söylediklerimizi ‘bü-
yük evren’ (makro-kozmos) düzeyinde 
ele almış oluruz. Ancak duyabildiğimiz 
kadarıyla evrenin ‘la’ sesine göre nere-
lerdeyiz ve bu sonsuz uyuma nasıl hiz-
met etmekteyiz?

Müzik, güzel titreşimi ve uyumu  bera-
berinde getirir. Ve biz içsel olarak “gö-
nüllü” olduğumuz sürece bizi en derin, 
en saf ve en ortak noktamızdan  birleş-
tirir. Hiç ayrılmamışçasına... 

Sevgilerimle… 

Hangi tür olursa olsun müziği oluşturan seslerin titreşimleri her 
birimizin yüreğinden geçen o bam telini çekip bırakır. Adeta 
hücrelerimizin de, çevredeki tüm zerrelerin de akordunu yapar. 
Hayatta olmakla canlı olmak arasındaki farkı hissettirir. İçinizde-
ki o çocuksu ve sebepsiz sevinç duygusunu çoğaltır. 

Hiç şüphesiz ki bu iş, yalnız müzikle değil, sanatın her dalıyla 
farklı bir yoldan yapılır. Tabii ki bir müzisyen olarak özellikle mü-
ziğin titreşimlerinin, ruh ülkesinin en ücra köşelerine;  zaman, 
mekân, düşünce, duygu; hiçbir engel tanımaksızın nasıl sızabil-
diğine ve bu coşkuyu nasıl taşıyabildiğine defalarca şahit oldu-
ğumu belirtmek isterim. 

Gelelim bunları anlatmamın sebeb-i hikmetine... Müziğin tüm 
evrendeki uyuma nasıl hizmet ettiğinden yola çıkmak istedim. 
Onun doğası da  bu uyum üzerine kurulu çünkü...

Akord işlemi  gerek insan sesleri gerekse  çalgıların birbirine ve 
doğaya  göre uyumlu bir şekilde düzenlenmesini gerektirir.  İnsan 
kulağının işitebilme aralığı bellidir ve bu aralıkta da  440 hz fre-
kansa sahip ‘la’ sesi ‘orta nokta’ kabul edilir ve diğer sesler ona göre 
konumlanır. Bu işlem yapılacak müziğin temelidir. Her orkestra 
konserden önce bu ‘la’ sesini alır ve akordunu yapar. Ondan sonra 
icra edilecek eserin ritimsel, melodik ve armonik  açıdan belli ku-
rallarla bir araya getirilen seslerden oluştuğunu belirtmek, yine 
bu uyuma işaret etmektir. Üstelik gelen seyircilerin de her birinin   
içsel enerjilerine göre değişen bir topluluk enerjisi olduğunu ha-
tırlarsak her şey aynı olsa dahi gelen kişilerin farkıyla nasıl apayrı 
duygularda  temsiller yaptığımızı izah etmiş oluruz sanırım

Sonunda ‘icra eden, sanat ve izleyenler’ toplamında, ‘birlikte’ bir 
iş yapıldığını ifade ederken, bu uyumun canlı bir örneğini teşkil 
etmiş oluruz. 

Japon Dr. Masaru  Emoto’nun su zerreleriyle yaptığı şu meş-
hur deneyi hatırlayın.
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Bize sık sık gelen sorudur: ‘’Hangi burç han-
gi burçla daha iyi anlaşır?‘’ Anlaşmak, tutku 
ve aşk mı demektir? Tutku ve aşk, her zaman 
konforlu bir ilişkiyi mi beraberinde getirir? 
Tutku ve aşk tam olarak nedir? Kime ve neye 
karşı ondan bahsedilebilir? Kaynağı nedir? 
Nelerden beslenir ve neleri beslemektedir? 
İlişkinin güvenli havası yakın zamanda kendini 
gösterecek bir arayışa mı gebedir? Bu arayış, 
ilişkiye yeni bir boyut mu kazandırabilir ya da 
bir vedaya mı merdiven dayayabilir? Tutku ve 
aşkın içine sığabildiği bir ilişki ya da bir ilişkiye 
dönüşebilmiş bir tutku ve aşk hâli! Hepsi de 
aslında öyle sihirli ve öyle oya oya işlenmeyi 
hak ediyor ki!

Hemen burçların doğasını hatırlayalım! Koç 
savaşmayı sever; Boğa güvenli suları! İkizler 
çene çalmayı, Yengeç romantizmin dorukla-
rını, Aslan kendini göstermeyi ve hak ettiği 
alkışları alabilmeyi sever! Başak gelişimden 
yanadır, Terazi uyum taraftarıdır! Akrep derin 
suların gizemli bekçisidir ve onu anlamak, 
güçlü ciğerler gerektirir; yoksa boğulabilinir. 
Yay, yeni diyarlara yolculuk, varlığının farkına 
bile olmadığınız dünyalarla buluşmak demek-
tir. Oğlak, dünya sırrına erişmektir. Kova, yeni 
bir dünya adına eskinin ötesine geçebilmektir. 
Balık, tüm bunların ardındaki hikayeyi keşfet-
mektir.

Tutku ve aşk diyorsanız, zıt kutuplar birbirini 
çeker! Onların, birbirlerine kendilerini yakın 
hissettirecek bir yanları da olmalı... Oysaki bu 
görüntünün altında onlar tamamen birbir-
lerinden farklıydı! ‘’eril’’ dediğimiz dışadönük 
-yansımaları güçlü- burçlar (koç, ikizler, aslan, 

Yazı: Hüseyin Akdağ

İlişki karşımızdaki kişinin her bir 
enstrümanı ile kurduğumuz ilişkidir. 

Her enstrüman kendine ait bir tını 
barındırır. İnsan önce kendi akordunu 

yapabilmeli ve içindeki müziği duyarak 
enstrümanlarını belli bir ritim ve tonda 
buluşturulabilmelidir. Bunu ‘’ses alarak’’ 

birlikte yapabilmek de mümkün olabilir.

aşk mı 
ilişki mi?
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doğalarında birbirlerine zıt çalışan bir sisteme 
sahiptir. Mars yıkıp geçebilecekken Venüs bir-
leştirip bütünleştirebilir. İlişki söz konusu ol-
duğunda buraya Merkür yani akıl da gerekir. 
İç dünyalar (Ay) da birbirlerinin derinliklerine 
akıp birbirlerinin alt metinlerine katkı sağlaya-
bilmelidir. Kendilerini gösterme şekilleri (Gü-
neş) birbirlerini kenara itmeye çalışmayacak 
ya da ortada bir başına bırakmayacak şekilde 
olabilmelidir. Birlikte büyüyebilecekleri keşif-
lerde (Jüpiter) buluşabilmeliler! Belli sınırları 
koyabilmeli, yeri geldiğinde bu sınırları aşa-
bilecek cesareti (Satürn) gösterebilmeliler… 
Burada kimler daha şanslıdır:

Ateşler ile Havalar
Koç, Aslan, Yay ile İkizler, Terazi, Kova (Zıt burç-
lar hariç)

Sular ile Topraklar
Yengeç, Akrep, Balık ile Boğa, Başak, Oğlak (Zıt 
burçlar hariç)

Astroloji  doğanın sırrını içinde barındırır. Ast-
roloji için tıpkı doğa için olduğu gibi iyi ya da 
kötü yoktur, ‘’yol’’ vardır ve bu yolun ne olduğu 
çok iyi anlaşılmalıdır. Doğa, içimizde saklıdır ve 
aslında içimizde saklı olan, doğadadır. Gören 
bilir, bilen yapar ve yapan görür. İşte yolculuk 
tam olarak budur! Bir araya gelişlerimizin ar-
dındaki sır, kendimiz ile olan yolculuğumuzun 
neresinde olduğumuz ile sır olmaktan çıkarak 
görünür olur. Bu yüzden der ki Yunus Emre:

‘’ İlim, ilim bilmektir;

İlim, kendin bilmektir.

Sen kendin bilmezsen, 

Ya nice okumaktır. ‘’

terazi, yay, kova) ve ‘’dişil’’ dediğimiz içe dönük -kendilerine

yansıyanı yansıtan- burçlar( boğa, yengeç, başak, akrep, oğlak, 
kova) kendi içlerinde aynı nitelik (öncü, sabit, değişken) ve fark-
lı elementlerde (ateş-hava, su-toprak) buluştuklarında zıt burçlar 
olurlar. Birbirlerinin gölgelerine sahiptirler! Hem birbirlerine ihti-
yaç duyarlar kendilerini bulmak ve anlamak için hem de birbirle-
rinden tırım tırım kaçarlar! Kolay değildir kendi olmadığına inandı-
ğında kendi olanı bulmak ve bunu kabul edebiliyor olmak; 

Yürek ister! Bu durum şöyle çalışır:

Koç (Savaşçı)- Terazi (Barışçı)

Boğa (Sahip olunanları koruma arzusunda olan)- Akrep (Sahip olu-
nanları yıkma arzusunda olan)

İkizler (İhtiyacı olanı alıp gitmek isteyen)- Yay (Ne var ne yok keş-
fetmek isteyen)

Yengeç (Aptal romantik)- Oğlak (Yoğun realist)

Aslan (Sahnede olmak)- Kova (Halka karışmak)

Başak (Hataları düzeltmek)- Balık (Hataları görmemek)

İlişki dinamiği nasıl olurdu? Orada başka kriterler de devreye gi-
riyor... Merkürler hangi burç veya burçlarda, birbirlerini anlayabi-
liyorlar mı? Aynı dilden mi konuşuyorlar yoksa konuya Fransız mı 
kalıyorlar? Venüsler nerede, birbirleriyle nasıl bir açıyla ilişki kuru-
yorlar? Birbirlerinden alıp birbirlerine verdikleri onlara kendilerini 
iyi mi hissettiriyor yoksa ‘’Burada bir şeyler eksik!‘’ modunda mı 
takılıyorlar! Marsları nerede? Fiziksel enerjileri birbirlerini çekiyor 
mu yoksa birbirlerine sanki bu dünyadan değilmiş gibi mi davranı-
yorlar? Jüpiter ve Satürn kurulacak ilişkinin dış dünyaya olan yansı-
maları ve dış dünyanın onlar üzerinde oluşturabileceği muhtemel 
etkileri belirler. Tüm bunlar belli bir rota hakkında fikir verdiğinde, 
‘’Satürn ötesi planetler’’ dediğimiz jenaratif gezegenler devreye 
girer. Bu kolektif bilinç dışının yüksek gücünü bünyesinde barındı-
ran, bilincinde olduğumuzun çok ötesindeki bir gücü temsil eden 
gezegenlerin, kişisel gezegenler dediğimiz Ay, Güneş, Merkür, Ve-
nüs ve Mars’a dokunuşu, ilişkimiz adına önemli bir tabloyu gözler 
önüne serer. 

İlişki karşımızdaki kişinin her bir enstrümanı ile kurduğumuz ilişki-
dir. Her enstrüman kendine ait bir tını barındırır. İnsan önce kendi 
akordunu yapabilmeli ve içindeki müziği duyarak enstrümanlarını 
belli bir ritim ve tonda buluşturabilmelidir. Bunu ‘’ses alarak’’ bir-
likte yapabilmek de mümkün olabilir. İlham verebilir kulağımıza 
çalınan müzik! Tutku ve aşk, Venüs ve Mars demektir. Arkadaşlar 

Tutku ve aşkın içine sığabildiği bir 
ilişki ya da bir ilişkiye dönüşebilmiş 

bir tutku ve aşk hâli. Hepsi de 
aslında öyle sihirli ve öyle oya oya 

işlenmeyi hak ediyor ki!
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Şamanın Gözü | Asu Mansur

Doğayla ve doğanın iyeleriyle uyum içinde yaşayan Şamanlar, doğanın döngü-
leriyle iş birliği yaparak gerçekleştirdikleri sihir ve ritüellerle sağlıklı yaşamayı, 
hastalıkları iyileştirmeyi, dilekleri gerçekleştirmeyi ve mistik güçleri artırmayı 
biliyorlardı. Şamanların uyguladıkları şifalandırma teknikleri, öğretileri, gele-
nekleri ve sihir uygulamaları ilk kez gerçek bir Şaman tarafından kaleme alındı. 
Binlerce yıllık kadim bir öğretinin ritüelleriyle hayatı bugün yeniden şe-
killendirmek mümkün...

kitap: uyum

Hayatının Direksiyonuna Geç  | Kemal İslamoğlu

Mutlu olmayı yeniden hatırlamak ve keyifle yaşamak; kendinle barışıp, kendini 
olduğun gibi kabullenip, uyum içinde yaşamak demektir. Kendini anlayan insan 
etrafındakilerle daha iyi anlaşır.  Bunun için de olaylar karşısında nasıl davrandı-
ğımızın farkına varmak önemlidir. Kurban rolüne sığınarak hayatımızı çıkmaza 
sokarız. Gerçek ihtiyaçlarımızın ne olduğunu, onları nasıl karşılamaya çalıştığı-
mızı, içimize nasıl bakmamız gerektiğini, kendimizi nasıl tanıyabileceğimizi, na-
sıl düşündüğümüzü, neye değer verdiğimizi, ne hissedip nasıl davranacağımızı 
bilirsek hayatı daha kolay yaşarız. Bununla da kalmayıp ne kadar başarılı, bilinçli 
veya sağlıklı olduğumuzu sorgularız; hatta kapasitemizi ne kadar kullandığımızı... 
“Var” olmayı, “bir” olmayı, akıştaki dengeyi ve yaşam oyununu öğren-
meye çalışırken bocalamamak için hayatımızın direksiyonuna kendimiz 
geçmeliyiz.    
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Miğferden Saksı | Mustafa Emin Palaz

İş hayatındaki etik size nasıl yansıyor? İşletmenizdeki duygusal tsunamilerde boğulmadınız 
mı? Anlaşmazlıklarınızda sonu gelmeyen ikna çabalarından yorulmadınız mı? Düzlüğe çı-
kabilmek için yeterince çabalamadınız mı? Karmaşık anlarda bile kolayca karar alabilmek, 
aldığınız kararları pratik şekilde yönetebilmek istemez miydiniz?
Dünya genelinde hükümet yetkililerinin, askeri yöneticilerin, işletme yöneticilerinin, avu-
katların ve benzeri karar alıcıların başvurduğu temel prensipler var. Temel çok benzer 
olduğu için sonuçlar bir tarafa kaybettiriyor, genelde etik ve ahlaki değerler sor-
gulanmıyor, hatta vahşi.

Duygusal Beyin Bağırsak | Hüseyin Nazlıkul

Bu kitap daha mutlu, daha genç, daha dinamik ve daha sağlıklı bir hayat isteyenlere.

Nazlıkul, evrensel bir dille “nöralterapi”, “anti-aging”, “detoks”, “tamamlayıcı tıp-
akupunktur”, “beden sağlığı” ve “sağlıklı yaşama dair” yazmış olduğu kitaplarının ar-
dından bugün bize, “bağırsak sistemi ile beyin” arasındaki inanılmaz bağlantıları sade 
bir şekilde aktarırken, bu sistemlerdeki sorunlar nedeniyle açığa çıkan hastalıklar ve 
korunma yolları konusunda günlük hayata dair verdiği rehberlikle ışığını yayma-
ya devam ediyor:

İlişkilerin Pin Kodu | Douglas Forbes

İyi ilişki ya da kötü ilişki diye bir şey yoktur ama bazı ilişkiler diğerlerine oranla daha ko-
laydır. Bir ilişkinin pek çok nedenle yürüyebileceğini akılda bulundurmak önemlidir. Artık 
elimizin altında ilişkilerimizin güçlü ve zayıf  yanlarını, zor zamanlarını belirlememize ve 
yazgımızı iyileştirmek için harekete geçmemize yardımcı olacak bir aracımız var. İlişki-
lerin Pin Kodu, bir ilişkinin dinamiklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Kim olduğunuzu, 
nasıl işlediğinizi ve diğer insanların üzerindeki etkilerinizi iyice anlayın, o zaman kendinizi 
de tanımaya başlayacaksınız. Bu anlayış, bir yandan ilişkinin kolay ve olumlu özelliklerini 
geliştirmek için kullanılabilecekken bir yandan da daha zor özellikleri ile nasıl başa çıkı-
lacağının anlaşılmasını da sağlayabilir. Kendimizi ve başkalarını olduğumuz hâliyle 
kabul ettiğimizde ise tahammülsüzlükler ortadan kalkar ve daha büyük bir uyum 
içinde yaşamamız mümkün olur.
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Pek çok örnek dönüştürücü fikir gibi Mind-
fulness de muhteşem basit bir tohumla baş-
lar. Jon Kabat-Zinn’in tarif ettiği gibi Mind-
fulness ‘’belirli bir şekilde dikkati yönlendir-
mektir – belirli bir amaçla, şimdiki ana ve 
yargılamadan’’

Bu tanımı ilk duyduğumuzda neredey-
se oldukça basittir. Yine de bu tohumdan 
Mindfulness’ın büyümesinin batı dünyasın-
da meditasyonun gelişiminin en devrimci 
ve dönüşümsel olayı hâline geldiğini görü-
yoruz. Zaman geçtikçe, Mindfulness’ın spi-
ritual bir pratiğin temeli olmasının yanı sıra 
daha da fazla sağlık alanına, psikolojiye ve 
kişisel iyi olma hâline kanıtlanmış bir araç 
olarak girdiğini ve yerleştiğini görüyoruz.

Son yıllarda ortaya çıkan bütün meditas-
yon uygulamaları içinde neden Mindful-
ness bu kadar büyük bir etki yaratıyor?

Bunun en önemli nedenlerinden biri bu içe 
yöneliş hakkında tüm diğer meditasyon çe-
şitlerinden çok daha fazla bilimsel araştırma 

yapılmış olması. Bu uygulamanın gücünün hayatlarımızı değiş-
tirdiğine dair bir çok kanıt var.
Bu tekniğin ana akım kabulünün ardında yatan en önemli se-
beplerden biri Massachusetts Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan 
‘Tıp, Sağlık Bakımı ve Toplumda Mindfulness Merkezi’ nde ya-
pılan çalışmalardır. 1979 yılında Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından 
kurulan Merkezin Stres Azaltma Kliniği’nin dikkatli ve kesin 
şekilde test edilmiş bu meditasyon formunun kaynağını en saf 
ve tutucu olmayan hâliyle adlandırmış ve Mindfulness ile Stres 
Azaltma veya MBSR(Mindfulness-Based Stress Reduction) ortaya 
çıkmış.

Şimdiki ana dikkati yönlendirmek kadar basit bir fikir nasıl 
oluyor da bu kadar büyük bir fark yaratıyor? 

MBSR kurs öğretmenlerinden ve bu alanda saygın araştırmacı-
lardan biri olan Santorelli’nin sözlerinden alıntılarsak:

“Dikkatimizi birisine veya bir şeye yönlendirdiğimizde her za-
man karşılığında bir şey elde ederiz. Normal de sahip olduğu-
muz görüş -etrafımızdaki dünyadan ayrıyız ve izoleyiz bakış açı-
sı- yok olmaya başlar. Burada bir teklif ve karşılığında bir yanıt 
var. Bunun bir çeşit lütuf olduğunu hissediyorum.”

Bu çok güçlü bir duruş. Mindfulness bize sadece stres, hastalık 
ve duygusal güçlüklerle ilgili belirtilerle başa çıkarken kullana-
bileceğimiz, alet çantamızda duracak basit teknikler sağlamak-
la kalmaz, ayrıca acı çekmenin altında yatan en büyük sebepler-
den birinin yok olmasına da yardımcı olur, bu da bizi yaşamdan 
koparan o ayrı olma hissidir. 

Bu durumda MBSR’nin bu kadar sağlam bir şekilde insanların 
sağlıklarına dair yaşadıkları güçlüklerde yardımcı olması ve 
daha mutlu, daha tatmin olmuş yaşamalarına yardım ettiğinin 
kanıtlanması şaşılacak bir şey değil. 

Yazı: Dr. Eda Uslu 

Zaman geçtikçe Mindfulness’ın 
spiritual bir pratiğin temeli 
olmasının yanı sıra daha da fazla 
sağlık alanına, psikolojiye ve kişisel 
iyi olma haline kanıtlanmış bir 
araç olarak girdiğini ve yerleştiğini 
görüyoruz.

Belirli bir şekilde dikkati ana yönlendirme tekniği; 

Mindfulness
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Jon Kabat-Zinn’in de dediği gibi bu uygu-
lama bir ‘macera’ çünkü bu kadar basit gö-
rünen bir uygulama bize yepyeni ufuklar 
açıyor. Bizi kendi hayatımızla yepyeni bir 
şekilde tekrar tanıştırıyor. Yine Jon kabat-
Zinn’den alıntılarsak:

“45 yıllık meditasyon geçmişime rağmen, ne 
zaman formal bir Mindfulness uygulaması 
yapsam her seferinde kendimi sevgiye açıl-
mış hissediyorum. Bu bir sevgi duruşu. Bu 
bir mantıklı olma duruşu. Bu kendime karşı 
sevgi ve şefkat gösterme duruşu. Bu yaşama 
bağlanma ve hayatı sevme duruşu. Ve tüm 
bunlar şimdiki anın kıymetini ve biricikliğini 
anladığımızda oluyor.”

Genellikle Mindfulness’a en çok ihtiyacı 
olanlar, bu uygulamaları yapabilmek için en 
az zamana sahip olduğunu düşünenlerdir. 
Bunu günlük hayatınızın içine yerleştirdi-
ğinizde ortaya çıkan dönüşümler sizde ha-
yatınıza dair pek çok açılımlar yaratacaktır. 
Umarım siz de kendi hayatlarınıza bu gücü 
getirmeyi ve dünyanızı dönüştürmeyi seçer-
siniz.

“Dikkatimizi birisine veya bir şeye 
yönlendirdiğimizde her zaman 
karşılığında bir şey elde ederiz. 
Normal de sahip olduğumuz 
görüş -etrafımızdaki dünyadan 
ayrıyız ve izoleyiz bakış açısı-
yok olmaya başlar. Burada bir 
teklif ve karşılığında bir yanıt var. 
Bunun bir çeşit lütuf olduğunu 
hissediyorum.”

sizebutunselyaklasim.com
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Onur ile ilk karşılaştığımızda ne kadar 
naif bir ruh olduğunu düşünmüştüm! 
Sizi incitmemek için özel bir çaba harca-
dığını ve bunu tüm içtenliğiyle yaptığını 
kolaylıkla hissedebiliyordunuz. Zamanla 
o ruhun taşıdığı birçok güzel renge şahit 
oldum. Yaptığı şeyi daha iyi yapabilmek 
için yeni yollar arıyordu ve bunu yakala-
yabileceği hiçbir anı kaçırmıyordu. Dilek 
Türker gibi bir tiyatro duayenini kendisi 
sayesinde daha yakından tanıma şansı 
buldum. ‘Tiyatro Ayna’ ekibi olarak biz-
lerle buluşturdukları birbirinden güzel 
oyunlar, kimi kahkahalarla düşündürmüş 
kimi tutamadığımız gözyaşlarıyla bam-
başka dünyalara götürmüştür. Onur, işi-
ne duyduğu saygı ve sevgi ile kazınmıştır 
zihnime ve ‘tiyatro’ nun tam bir ‘ekip’ işi ol-
duğuna inanan ben, bu ‘renkli’ dünyanın 
mutfağında olanları kendisinden dinleye-
lim istedim!  

Röportaj: Hüseyin Akdağ 

‘birlikte
yapmak’
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 Ekip ruhu konusunda profesyonel yaşamda 
karşılaştığım ile inandığım biraz çelişiyor. Kı-
saca bahsetmek gerekirse, tiyatro, sahnede 
görünenden çok daha fazla kişinin emeği 
ve eş zamanlı davranmasıyla meydana ge-
lir. Amatör tiyatroda ve AST’ de deneyimle-
diğim, dekorunu, dekorcunun yanında yer 
alarak boyamanın, ışığın renklerinde fikir 
sunmanın, provada saçmaladığında bera-
ber gülmenin ve akşama oyuncusu, dekor-
cusu kim varsa hep beraber çıkıp bir yerler-
de sohbet etmenin tadı hiç bir şeyde yok. 
Tadının yanı sıra, insan ruhunu daha güzel 
ve eğlenceli şekilde hiçbir şey doyuramaz. 
Ertesi gün olsun da gideyim diye can attığı-
nız bir işe gitmenin tadı, dünyanın en güzel 
şeylerinden biri. Ama nedense birçok pro-
fesyonel yapıda, herkes kendi statüsündeki 
kişilerle yakın ve diğerleriyle iş birlikteliği 
dışında pek bir bağları yok. Dolayısıyla buz 
gibi oyunlarla karşılaşıyorsunuz. Ben bu ya-
pıya hiç alışmadım, alışmak işime gelmedi. 

Oyuncu olmaya karar mı verdiniz yoksa bu zaten sizin ka-
deriniz miydi? Bize sürecinizden biraz bahseder misiniz?  

Oyuncu olmak... Bildiğimiz anlamda kader ve sizin yeniden şe-
killendirdiğiniz kader arasında ince bir çizgi var. Benim hayatım-
da, sanırım benim yönlendirmelerim daha ön plandaydı. İste-
dim her şeyden önce. Amatör tiyatro ve üniversite tiyatrosuyla 
başladım oyunculuğa. Amatör yapılar, bana kalırsa korunaksız, 
hırpalanarak yürünen bir yol. Ama iyi ki böyle başladım. Bugün 
bile neyi niçin yaptığımı anlamamamı sağlayan öğrenimlerim o 
yıllarda kazanıldı. Daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu’nda eği-
tim aldım. AST ise, dönüm noktam oldu oyunculuk yaşamımda. 
AST’nin 40. yılında, sanat ve aşk kokan bu kurumda, nice değerli 
usta ve oyuncuyla çalışma şansını yakaladım. Oyunculuk ile be-
raber dekor, ışık, üslup, adap ve daha nice hayat deneyimi ile 
10 yıl kadar yoğruldum. Derken İstanbul’ a gelmem gerektiğini 
hissettim. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Ayna’ da çalışma-
ya başladım. Hâlen Tiyatro Ayna’dayım. 

  
Sizce kamera önü oyunculuğu ile tiyatro sahnesi arasındaki 
fark nedir? Hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor? 

  
Tamamen teknik bir fark aslında. Yoksa oyunculuk oyuncu-
luktur. Ekranda sergileyeceğiniz performansınızın kapasitesi 
kamerayı partner edinmekten geçiyor biraz. Onu iyi tanımalı, 
kendi sınırlarınızı doğru çizebilmelisiniz. Sahnede ise çok fark-
lı dinamikler ile oynuyorsunuz. Her ikisi de ayrı ayrı deneyim 
gerektiriyor. Ama benim heyecanımı yüksek tutan her zaman 
sahne.  

  
Bize biraz tiyatronun perde arkasından, oradaki ekip ru-
hundan, çalışmadan bahseder misiniz?  

Ertesi gün olsun da gideyim diye 
can attığınız bir işe gitmenin tadı, 

dünyanın en güzel şeylerinden 
biri. Ama nedense birçok 

profesyonel yapıda, herkes kendi 
statüsündeki kişilerle yakın ve 

diğerleriyle iş birlikteliği dışında 
pek bir bağları yok. 
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Bugünün şartlarında sanat, 
bir yandan da kavga demek. 
Sanılandan çok kavga ediyor, 
söke söke sanatınızı seyirciyle 
buluşturuyorsunuz. Tiyatro 
Ayna’da olmak böyle bir şey. 
Ama bu anlattığım tiyatronun 
kapısından içeri girdiğinizde 
kulağınıza ilk gelen muhtemelen 
bizden birinin kahkahasıdır. 
İçeride sıcacık ve işini çok seven 
oyuncuların, teknisyenlerin 
olduğu bir kulis. Elbette 
sıkıntılarımız da olmuyor değil. 
Ancak sevginin ve samimiyetin 
olduğu yerde sıkıntılar ufalıp 
kayboluyor.  

/r.onur.duru
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Benim inatçılığımdan mıdır nedir bilmem ama en katı meka-
nizmaları, el yordamıyla yumuşattığımı düşünüyorum. Ama bu 
benim tavrım. Söylediklerimi her oyuncu benimseyecek değil 
tabii. 

   
Dilek Türker gibi çok değerli bir tiyatro sanatçısıyla uzun 
yıllardır ‘’Tiyatro Ayna’’ çatısı altında birlikte önemli proje-
lere imza attığınızı biliyoruz, böyle bir ekipte çalışıyor ol-
mak nasıl bir duygu, eminim birçok farklı deneyiminiz ol-
muştur, bu deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? 

  

Dilek Türker, Türkiye’nin en önemli oyuncu ve tiyatro insanların-
dan biri. İnatçı ve inançlı yapısı bana çok şey öğretti ve öğret-
meye devam ediyor. Tabii çok zor, Tiyatro Ayna gibi bir tiyatro-
nun idaresinde yer almak. Büyük sorumluluk. Her şeyden öne 
50 yıldır sahnede büyük başarı yakalamış bir aktrisi hem de 25 
yıldır aydınlık oyunlarla perdesini hiç kapatmayan bir tiyatroyu 
temsil ediyorsunuz. Bugünün şartlarında sanat, bir yandan da 
kavga demek. Sanılandan çok kavga ediyor, söke söke sanatını-
zı seyirciyle buluşturuyorsunuz. Tiyatro Ayna’da olmak böyle bir 
şey. Ama bu anlattığım tiyatronun kapısından içeri girdiğinizde 
kulağınıza ilk gelen muhtemelen bizden birinin kahkahasıdır. 
İçeride sıcacık ve işini çok seven oyuncuların, teknisyenlerin 
olduğu bir kulis. Elbette sıkıntılarımız da olmuyor değil. Ancak 
sevginin ve samimiyetin olduğu yerde sıkıntılar ufalıp kaybolu-
yor.  

 

Sizce bir oyunu ‘’başarılı’’ kılacak ‘’ortak ruh’’ nasıl tanımla-
nırdı? Tiyatro ile amatör ya da profesyonel ilgilenen, ilgi-
lenmek isteyen tiyatro tutkunu okuyucularımıza özellikle 
neyin bilincinde olmalarını tavsiye edersiniz?  

Bence ‘birlikte yapmak’, ne demek ise, ‘ti-
yatro’ da o demektir. Ortak ruhu ne zaman 
yakalarsanız, işte o zaman adım atmaya baş-
larız. Tiyatrocular, içlerindeki güdüyü dur-
duramaz ve mutlaka o birlikteliği meydana 
getirirler. Daima böyle olmuştur. Tabii çok 
önemli bir gerçeklik daha var. Tiyatronun üç 
temel unsuru oyun, oyuncu ve seyircidir. Bu 
üç temel unsurdan birini çıkartırsanız tiyat-
ro yapamazsınız. Bu nedenle, izleyicinin de 
bu ruha katılması  hepimizin ortak dileğidir. 
İşte o zaman tadından yenmez bir şeye dö-
nüşür tiyatro. Başarı da ancak böyle yakala-
nır, birlikte. İnanarak sahnelenen bir oyun, 
mutlu olarak oynayan oyuncular ve emek 
vererek, düşünerek izleyen seyirci ile yakala-
nan başarı, o salonun sınırlarını aşar ve ülke-
nin sınırlarına kadar dayanır, bazen onu da 
aşar. Genç arkadaşlarıma, yeni başlayacak 
oyuncu adaylarına tavsiye değil de, bir pay-
laşımım var. Madem bu mesleğe gönül ver-
meyi planlıyorsunuz, çalışacaksınız elbette. 
Hem de çok. Ama çalışmak kadar önemlisi, 
yaşadığınız dünyanın gerçeklerini, makro-
dan mikroya kadar her şeyi öğrenmeye aç 
olmalısınız. Doymak bilmeyen bir öğrenme 
ve deneyimleme güdüsü ile inandıklarınız-
dan vazgeçmemelisiniz. Değişimin kaçınıl-
maz olduğu bu evrende, inanırsak, özellikle 
sanatçılar inanırsa her şey değişir. İyiye evri-
lir. Bu hepimizin elinde. 
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travma
Yazı: Çağrı Dörter

Aydınlanma gelenekleri, bilgelik öğ-
retileri, tasavvuf, varoluş ve insan iliş-
kisi, insanın kim ve ne olduğu, daimi 
iç sıkıntısının nedeni, yaşam içindeki 
yeri ve dinlerin kökeni hakkında yazıl-
mış olan Anka’nın Kanatları serisinin 
ilk kitabından alınmıştır. Yakın zaman-
da ikinci kitap olan Aşk ve Ejder’den 
de bir alıntı yapacağız.

– Neden her şeyi unutmuş halde gezmesine izin 
veriyor beşerin doğası? Nicesi, hiçbir şey sor-
madan yaşıyor ve ölüyor... Kendi varoluşlarının 
sırrını, bu mucizevi varoluşu merak etmiyor 
olabilirler mi? Onların kıyam etmesini (ayağa 
kalkmasını, varlık kazanmasını) sağlayan Kud-
ret, neden buna izin veriyor?”

– Bu, onların korunması için...

– Nasıl?

– İnsan bedeninin kendini korumak üzere aldığı 
önlemler hayranlık uyandıracak düzeydedir... 
Kimi zaman panik halinde bilmez insan neresi-
nin kesildiğini; acı hissetmez... Kimi zaman kay-
nağını bilmediği bir güç ve dayanıklılık gösterir 
tehlike anında... Nasıl kaldırdı o ağırlığı? Nasıl 
koştu o mesafeyi? nasıl dayandı? Anlayamaz...

Şuurun kaldırabileceğinden fazlasıyla karşılaş-
tığında ise beyin; altından kalkamadığının üze-
rini örtmekten başka şansı kalmaz.

Şaşkınlıklar ve yetersizliklerle dolu bebeklik dönemleri hatırlanmaz. 
Ani kazalar, o anda silinir hafızadan...

Bazen insanlar...
Olaylar... 
Sözler...

Ancak tüm insanlığın ortak travması; en sarsıcı ve en akıl almaz 
olanlardandır. Öyle ki beyni bu ani, açıklanamaz ve rahatsız edici 
deneyimi tamamen gömer ve mesaisinin büyük bölümünde onun 
geri gelmesini engelleyecek geniş çaplı önlemleri alır...

Travmaların en büyüğü, bilinmeyen bir evrende, 
bilinmeyen bir dünyada.......
Bir anda doğmaktır!

Doğmanın dahi ne olduğunu bilmeden... Gülen yüzler ve bir şaplak! 
Belki de hayatı boyunca içten içe ağladığı şeydir insanoğlunun üze-
rinden atamadığı, o şaplağın şaşkınlığı...

Doğanın “büyük travmayı”atlatabilmesi için insanoğluna verdiği en 
büyük armağandır gaflet... Bu dünyada hayretten aklını kaybetme-
mesi ve işlerini görebilmesi için bahşedilen unutkanlık hali; hayata 
bir başlangıç yapabilmesi için bir nimet gibidir. Bu şekilde, sanki hiç-
bir şey olmamış gibi her gün işlerine gidip, evlerine dönebilsin diye 

Nadir anlarda o sessizlikle baş başa kaldıklarında 
ise; bedenin, beynin ve zihnin alarm zilleri çalmaya 

başlar! Çünkü sessizlik ve dinginlik, çünkü sekine 
(derin sükûnet hali)  geçirdiği travma sonucu 
içine gömdüğü ve unuttuğu “şey”i ona tekrar 

hatırlatmaya başlamıştır...
Hemen canı sıkılır insanın... 

3gozdergisi•com
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olur.
– Kimileri daha farklı eğilimler gösteri-
yor, değil mi?

– Kimilerinde, doğanın ve toplumun al-
dığı seri önlemlere rağmen açıklanamaz 
eğilimler ortaya çıkar. Hayatı yolunda(!) 
giderken o, ortaya çıkan farklı bir sezgi 
tarafından dürtülmeye başlar: “Ben ki-
mim? Nereden geldim? Nereye gidiyo-
rum? Burada neler oluyor?”

Alışılmadık bir şekilde, kitlelerin düşün-
meye karşı büyük kalkanı olan “bunları 
fazla düşünmek iyi değildir” sloganı da 
onu yolundan çevirememiştir. Bu sloganı 
benimseyenlerin zaten akıllarını çoktan 
günlük oyunlarına kurban etmiş olduk-
larını idrak etmeye başlar. 

Bir iş bulmak için aldığı eğitimin ve kar-
nını doyurmak için yaptığı işin zaman-
la ‘kimliği ve hayatı’ halini aldığının bir 
anlık kavrayışı dahi, genellikle o insanın 
yönünü bir daha geri dönmemecesine 
değiştirecektir.

Kimileri buna uyanma sürecinin başlan-
gıcı dese de travma sonucu oluşturduk-
ları oyuncaklarla son derece ciddi oyun-
lar oynayanların kurduğu sisteme aykırı 
ve yabancı olan bu eğilim, sistem dok-
torlarının çoğu tarafından şüpheyle kar-
şılanacaktır. Bilgileri dâhilinde olmayan 
bir durum, onların gözlemlenen semp-
tomlara isim takmasına engel değildir... 
Nasıl isim takmışsa beşer “sonsuzluk” ve 

insanlar... Yan etkisi, bu hayret verici varoluşun ortasında, ışıkların 
kendiliğinden yanmasını bekleme eğilimidir.  Evlenir, aileler kurar, 
çocuk sahibi olurlar... “Işıklarla ilgileniriz bir ara...” Eğitim görür, iş 
sahibi olur, tatillere çıkar, spor yapar, politika ve sosyal faaliyetlerle 
uğraşırlar... “Işıklar var mıydı?”  Birbirleriyle günlük hayatın iniş-çı-
kışlarını konuşurlar... “Belki de yoktu...” Ve sayısız uğraş edinirler...  
“Ne ışığı?..” 

Tüm bunların temelinde kaçtıkları şey nedir? Hatırlamak...

Nadir anlarda o sessizlikle baş başa kaldıklarında ise; bedenin, bey-
nin ve zihnin alarm zilleri çalmaya başlar! Çünkü sessizlik ve dingin-
lik, çünkü sekine (derin sükûnet hali); geçirdiği travma sonucu içine 
gömdüğü ve unuttuğu “şey”i ona tekrar hatırlatmaya başlamıştır...
Hemen canı sıkılır insanın... 

Bu durum biraz daha devam ederse; o boşluk, o sessizlik korkutucu 
olmaya başlar. Bazen bir kitap aklını dağıtmasını sağlar. Belki bir 
ses veya biraz müzik, derinlerde her ne varsa onun (veya O’nun) geri 
gelmesini önler. Kimi zaman da düşünceler koşar imdadına; geçmiş 
veya geleceğe ait...

“Şükürler olsun... 
Kapı çaldı.”

– Ve hep bu şekilde mi gider?

– Düşünce kalabalığı, oyalanacak aktiviteler ve gürültü onun em-
niyet sübabları olduğundan, yaşadığı dünyayı şekillendirirken her 
an bu üçünün var olabileceği ortamlar yaratma zorunluluğu his-
seder... Gürültülü şehirlerden gürültü dolu tatil bölgelerine gitmesi, 
koşuşturma dolu bir çalışma sürecinden sonra aktivite dolu tatillere 
çıkması, onun boş zamanlarında “sessiz kalma korkusu”na karşı al-
dığı yoludur ve her şeyi ama her şeyi bu kaçış için kullanabilir. Çünkü 
tanımadığı ve bilmediği bir yabancıyla yalnız kalmaktan korkar in-
sanoğlu... Özellikle de kendisiyle...

Bu nedenle gürültü onun en derin bağımlılığı, en yoğun zikri, en 
büyük afyonudur... Bulamadığı anlamı ve dolduramadığı boşluğu 
unutma yoludur... Ve her şeyi; ama her şeyi bu kaçış için kullanabi-
lir… En değerli Hakikat sözlerini dahi…

Peygamberlerin, velilerin, aydınlanmış insanların yanlarında bir 
ömür geçiren yüzbinlerle, onların yolunu devam ettirebilen birkaçı-
nın sayısını oranlarsan, neden bahsedildiğini anlaman daha kolay 

Kişisel hayatlarımızda 
peşine düştüğümüz bazı 

materyalist hırsları bir kenara 
koyabildiğimiz sürece bu eşsiz 
müziğe kulak verebiliriz ancak. 
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“Yaradan”a, ne olduklarını idrak edememesine 
rağmen; gördüğü her “farklı olan”a da isim ta-
kabilir; aynı şekilde... Böylece dışarıdan açıkça 
“bilmiyorum” veya “anlamıyorum” demekten 
kurtulurken, kendi benliklerindeki öz imajları-
nın da dengesini korumuş olurlar.

Toplumca makul ve kabul edilebilir düzeyde bir 
sorgulama ancak arada sırada “Sahi ne yapı-
yoruz burada, değil mi?” diye sormak ve kahve-
den bir yudum daha almak yoğunluğunda ol-
malıdır. Buna inanan kalabalıklar için bundan 
fazlası “gerçekten fazla” olacaktır. Ve bundan 
fazlasının gündeme geldiği anlarda tek çözüm 
“oradan gazla” olacaktır... Bir yandan da böyle-
sine mizah doludur insanoğlu...

Travmanın sonucunda girdiği rüya durumundan uyanmak isteyen 
bir birey, kimi toplumlarda hemen gözetim altına alınarak nor-
male(!) döndürülmek üzere yardım(!) görür. Çevrelerince yapılan 
uzun telkinler sonucunda kitlesel  rüyaya tekrar katılmayı seçenler; 
travmatik toplumları tarafından sevinç ve coşkuyla karşılanırlar... 
Sözde tedavileri(!) tamamlanmıştır! Bu sağlıklı(!) halinin devamı 
artık yakın çevresinin bir yandan günlük telkinleri sürdürürken, bir 
yandan da ona “yeni meşguliyetler” yaratmasına bağlı  olacaktır... 
Kimileri bu “toplumsal çaba”yı; rüyalarından memnun olan kitlele-
rin deliliklerini savunma refleksi olarak yorumlar... Bazı toplumlar 
ise, o bireyde bir “potansiyel”in harekete geçtiğine inanır ve bu du-
ruma destek olurlar... Ancak bu birey, toplumunun genel anlayışla-
rıyla çelişecek cevaplara ve idrak mertebesine ulaştığında, alacağı 
tepkiler yine aynı olacaktır: Onu maddi değil ama toplumca kabul 
edilmiş spiritüel bir rüyaya geri döndürme çabası. Kendi gördük-
lerine...

Bu bireylerden nicesi, sezdiklerinin derinliklerine indikçe şaşırtıcı 
sonuçlara ulaştıklarını ilan etmişlerdir... Okulları yakılmadan, çar-
mıha gerilmeden, derileri yüzülmeden hemen evvel...

“Duydun mu intiharını beşeriyetin?
Kendi okulunu yakmış önce… 
Ardından kendi derisini yüzmüş… 
Tam da gözüne girdiğine inanmışken O’nun… 
Ardında; şehrinin yandığını görmüş…”

Bu değerli insanlar, dünyanın, varoluşun farkındalığından nere-
deyse tamamen uzaklaşarak hiçbir şey olmamış gibi davranmada 
son derece istekli olanların işlettiği bir rüya makinası gibi kendi 
etrafında dönüp gitmekte olduğunu dile getirmişlerdir... Doğanlar 
bu rüyayı görmek üzere eğitilmekte, programlanmakta ve onlar da 
çocuklarına bu rüyayı görmeyi öğretmektedirler... Bir anda ortaya 
çıkıverdikleri ve hiçbir büyük soruya cevap bulamadıkları bu varo-
luş onları o kadar rahatsız etmiştir ki, çocukluklarında sordukları 
hakiki sorulardan ümidini kesip, sorgulamadan ve düşünmeden 
öğrendiğini diğerlerine aktaran, otomatik ve programlı robotlar 
olmayı seçmişlerdir birçoğu...

–Peki kim yaşıyordur o hayatları?

– Tabular, inançlar, gelenekler, görenekler, huylar, saplantılar yaşar 
insanlar üzerinden... Tek yaşamayan ise; o insanların “kendileri” dir...

– Ama bir yandan da dışarıdan -içlerimizde ne olursa olsun- birbiri-
ne benzer canlılar olarak görünüyoruz...

Düşünce kalabalığı, oyalanacak 
aktiviteler ve gürültü onun 
emniyet sübabları olduğundan, 
yaşadığı dünyayı şekillendirirken 
her an bu üçünün var olabileceği 
ortamlar yaratma zorunluluğu 
hisseder. Gürültülü şehirlerden 
gürültü dolu tatil bölgelerine 
gitmesi, koşuşturma dolu 
bir çalışma sürecinden sonra 
aktivite dolu tatillere çıkması, 
onun boş zamanlarında “sessiz 
kalma korkusu”na karşı aldığı 
önlemlerdir... Çünkü tanımadığı 
ve bilmediği bir yabancıyla yalnız 
kalmaktan korkar insanoğlu... 
Özellikle de; kendisiyle...

Bu nedenle gürültü onun en 
derin bağımlılığı, en yoğun zikri, 
en büyük afyonudur. Bulamadığı 
anlamı ve dolduramadığı boşluğu 
unutma yoludur. Ve her şeyi ama 
her şeyi bu kaçış için kullanabilir. 
En değerli Hakikat sözlerini dahi…
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– “Canlı olmak” la “yaşamak” aynı şey midir? Bitki veya hayvan ol-
mak ister miyiz, onlar da “canlı” diye? Ölüm gibi mi gelir, bu -onla-
ra göre yüksek- bilincimizi kaybetmek? Yaşam bilinçle ölçülüyorsa 
eğer, ne kadar farkındayız olup bitenin? Ve ne kadar “canlı”?
– Şimdi anlıyorum...

– Afyon arar insanoğlu kendisiyle yüzleşmekten kaçmak, kurtul-
mak için... Ve aradığını da bulur çoğunlukla, bu afyon zengini 
dünyada... Elbette “afyon” yazmaz bulduğunun üzerinde... Ciddi, 
önemli ve yararlı bir iş gibi görünmelidir... Sadece diğerlerine değil; 
başta kendine...

Bu kaçışı haklıdır bir bakıma...
Egosunun sarsılmasındansa, uyuşarak dalmak rüyaya...
Daha çekici...
Daha kolay...

– Uyanmak isteyen ne yapacaktır peki? Kime anlatacaktır içindeki-
leri? Kiminle paylaşacaktır?

– Kendi içindekiyle dost olana kimselerin dost olamayacağını söy-
lemiştir, onlardan biri... Uyumayı seven, onu uyandıracak her şeye 
düşman olacaktır... Bu; kendi hakikati, özü veya ruhu olsa dahi...

Uyanmak isteyen; toplumu içinde yalnız olacaktır...
Üstelik bu, kalabalıklarla giderilemez cinsten bir yalnızlık olacak-
tır...

Sadece bu derde sahip bir diğeri...

Bu kalabalık ama ıssız evrende...
Bir dost...

“Bir dost...”

Böyle bir dostu tanımakla tanımamak arasındaki fark, hayatiydi! 

Ne kadar coşkuya kapılırsa kapılsın, kısa süre içinde günlük haya-
tın dinamikleri tarafından sindirilen ve kaybedilen “yola devam 
etme gücü”nü ona her seferinde geri veren “bir dost”... 

Görüş alanı dışında kalan sayısız engele dikkat çeken, ona ayna 
tutan, bilmediği bu yolda her ihtiyaç duyduğunda dayanabileceği 
“bir dost”...

Kitaplarda yazanları içinde diriltmiş ve elinden tuttuğunu da her 
seferinde aynısını yapmaya tahrik eden “bir dost”...

Belki de ömürler boyu düşünse anlayamayaca-
ğı noktaları ona bir sözle, bir imle, bir hareketle 
gösteren ve içsel düğümlerini bir anda çözen 
“bir dost”...

Her seferinde, karşısından içinde bir şeyler dö-
nüşmüş olarak ayrıldığı “bir dost”...

Gördüklerini söylemekten çekinmeyen, yeri 
geldiğinde sıra dışı bir açıklıkla bunu yaparken, 
yeri geldiğinde dünyanın en şefkat dolu insanı 
olabilen “bir dost”...
Kendisinin de dâhil olduğu uyurgezerler dünya-
sında, uyanmış “bir dost”...

Ona, maddi bir bedel bir yana, bir teşekkür dahi 
talep edilmeden verilen bu paha biçilmez ne-
feslerin ve emeklerin hakkını nasıl ödeyebilirdi?

“Hiç boşuna debelenme...” demişti bir keresinde 
ona; “davet aldığın menzile yürümeye devam 
etmekten başka ödeme kabul etmeyiz...”

Serinin diğer kitapları hakkında bilgi almak, 
yazımı süren kitaplardan ön alıntılara ulaş-
mak ve konuyla ilgili paylaşımları görebilmek 
için sosyal medya hesaplarını takip edebilir-
siniz.

Konunun daha detaylı anlaşılması amacıyla 
kaleme alınan ve ücretsiz sunulan e-kitaplara 
buradan ulaşabilirsiniz:

“Canlı olmak” la “yaşamak” aynı şey 
midir? Bitki veya hayvan olmak 
ister miyiz, onlar da “canlı” diye? 

Ölüm gibi mi gelir, bu -onlara göre 
yüksek- bilincimizi kaybetmek? 

Yaşam bilinçle ölçülüyorsa eğer, ne 
kadar farkındayız olup bitenin? Ve 

ne kadar “canlı”?
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Yazı: Oruç Çakmaklı

şeker
atölyesi

Bir dünya özlüyorum ‘yalnız’ 
hepimiz için. Yoksa yokum. 
I am dreaming a world “only” 
for all of us.  
If not, I am not... 

Var

Adın ne senin  
Var  
Ya soyadın  
Var  
Medeni halin  
Var  
Ne iş yaparsın  
Var  
Kaç öğrencin var  
Var Var Var Var Var Var Var  
Adları  
Var Var Var Var Var Var Var Var 
Var Var Var Var Var 
Senin bize söylemek istediğin bir 
şeyler mi var 
Var Var 
Şu çocukları alıp   
YÜCE MECLİSİ   
Bir açasım   
Var 
Var 

Nostalji... DANDELION... 
Bir 1. Sınıf stüdyosu vardı... Adı “d a n d e l i o n” du. 
Çocukların sevinçle uçuştuğu, Anadolu yarıma-
dasının çalışkan, uçuşkan yollarında, dandelion 
ruhuyla, dandelion ışığıyla, çizimler yapar; tasarı-
mı, mimarlığı, doğadaki ustalardan, kitaplardan 
öğrenirler, öğretirlerdi... Sergiler açarlardı ama ne 
sergiler... Dünya mimarlık literatürüne geçecek güç 
ve derinlikte yazmalar, konferanslar, paylaşımlar... 
İşte bu resimdeki gibi dokunulmaması gereken 
ruhlardı. Dokundular. Dokundular; çünkü özgür 
ruhlara dokunurlar... Ve hiç bir zaman kimselere, 
bize “DONT TOUCH” demediler. Böyle şeyler denir 
mi? Denmez! Görülür, hissedilir, duyulur... Hatta 
ben çok “FRAGILE’’im de demediler... Demedikleri 
için ki “ TOUCH”ladılar. Grup şimdi yok. 
Ama dedim ya bu *dandelion* a hiçbir şey olmaz; 
çünkü güçlerini evrenin tasarım, barış ve varoluş 
yasalarından alırlar, insanın savaş ve yok ediş yasa-
larından değil. Bu çok önemli bir masal. Dedim ya, 
her şeye rağmen durum gösteriyor ki onlar gerçek-
ten TOUCH’ landılar... bizim güzel dilimizde “TAÇ” 
landılar. 
AĞLAMAK KIZMAK YOK... çocuklar. 
Bu bir masal. Hikaye değil. 
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Hepsisen

Adı ayrılık olan kocaman bir kütüphaneyim  
Bütün rafları dolu  
Bir bir hepsi sen dolu  
Bir şey için yazıldı hepsi   
Birliktelik  
Bir bir  
Hepsi   
Rafa Kondu 

Vatankara

Güneşi bol  
Yıldızı bol  
Ayı bol 
Bir vatan arıyorum 
Denizi bol   
Dağı bol  
Ovası bol 
Bir vatan arıyorum 
Çiçeği bol  
Çocuğu bol   
Oyunu bol 
Bir vatan arıyorum   
Öğrencisi bol   
Bir vatan 
Çarptı mı gözüne 
Kendime değil  
Bize arıyorum 

....Vincent Van Gogh’a 

Adam

Bu adam akıllı diyen   
Bir deli gördünüz mü hiç  
Ama bu adam deli diyen   
Binlerce akılsız görmüşsünüzdür… 
18 Aralık 2010 
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”Özgürlük” mottosuyla  kar amacı gütmeden ku-
rulmuş bir topluluk olan InterRail Türkiye grubu 
kısa bir sürede büyük bir gençlik oluşumuna dö-
nüşmüş durumda. 
InterRail Türkiye’nin hikayesi şöyle başlıyor:  2013 
yılının Şubat’ında aynı isimde bir grup kuruluyor. 

300-400 kişilik kendi halinde birbirine yardım eden bir arkadaş 
grubu olarak iletişim içindelerken yaz başlangıcında bu sayı bin, 
iki bin kişiye ulaşıyor. Bu grubun kurulmasının en temel amacı; 
yardım etmek ve insanlara seyahat kültürünü aşılamak. Ufak 
gruplar halinde evlerde toplanıp planlar yaparak birbirlerine 
maddi manevi her türlü konuda destek hep destek olmuşlar. 

Röportaj: Güler Pınarbaşı

InterRail Türkiye 
binlerce kişiye dokunuyor 
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Tüm gezginler,  Interrail’de ve yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin-
deki acil ihtiyaçlarına, sorularına anında cevap alarak “seyahat 
etmek ve yolda olmak’’ felsefesinin daha çok insana ulaşmasını 
sağlamak amacındalar. Grubun kurucusu Bestami Köse’den gru-
bun nasıl kurulduğunu, büyüdüğünü ve o günlerden bu günlere 
nasıl gelindiğinin bilgilerini alıyoruz.  
Grubun kurucusu Bestami Köse: “Ben ilk defa interRail yaptığım-
da bilmediğim bir şehirde, bilmediğim bir ülkede, bilmediğim 
caddelerde yürürken hissettiğim o heyecanı kelimelere döker-
ken gerçekten zorlanıyorum. Bu yola çıkmadan önce korkuyor-
dum açıkçası. Ancak daha önce bu heyecanı yaşamış dostlarımın 
verdiği bu destek bir facebook grubu olmaktan çok bizleri bir aile 
gibi hissettirmeye çoktan başlamıştı bile” diyerek söyleşiye başlı-
yoruz.  
 
Senin hikayen nasıl başladı Bestami, gezgin ruhunu ilk ne za-
man ve nasıl keşfettin? 
Çocukken hepimizin annesi, babası, dadısı artık kim bakıyorsa 
ona, oyalanalım diye elimize oyuncaklar verirdi ya, kimisi kağıt, 
kalem, kimisi abaküs, kimisi ise ne bulursa onu verirdi. Benim 
annem bana evdeki o büyük Meydan Laurousse Ansiklopedisi’ni 
verdi. Resimlerine bakmayı çok severdim. Öyle tam bir ansiklo-
pedi setimiz de yoktu. O eksik ansiklopedi setinden en çok da 
‘N’ harfinin olduğu cildi severdim. Açıp uzun uzun resimlerine 
bakardım. Norveç diye bir yer var ve okulumdan daha uzakta bir 
yerlerde, hayranlıkla seyrederdim hep. O günlerden bir gün yurt 
dışına çıkıp hatta artık ben oldum, Norveç’e gidebilirim diyebildi-
ğim günlere geldim. 

Nasıl bir yolculuktu bu ilk yolculuk? 
Nedendir bilmiyorum ama gitmeden önce beni hep bir korku sa-
rardı. İlk defa tek başıma ekmek almaya giderken de bu duyguları 
hissetmiştim. İnterRail Türkiye grubunu kurdum daha gitmeden. 
İşte burada belki de o kırılma anımı yaşamama sebep olan ha-
yatımda hiç görmediğim insanların bana verdiği sonsuz destek 
sayesinde tüm tabularımı kırmıştım. 
Uçaktan indim ve bilmediğim bir ülkede, Roma’da yürüyordum. 
Ayaklarınıza kara sular inene kadar yürüyüp ama yüzünüze vu-
ran o tatlı meltem esintisinin hepsini unutturduğu bir hissiyat 
düşünün. Sokak sanatçıları bile farklı. Sanki başka bir ülke değil 
de başka bir dünyadasınız gibi... 

Bu geziler hep olumlu mu oluyor, olumsuz yaşadığın şeyler 
oldu mu?   

Nedendir bilmiyorum ama 
gitmeden önce beni hep 
bir korku sarardı. İlk defa 

tek başıma ekmek almaya 
giderken de bu duyguları 

hissetmiştim. InterRail Türkiye 
grubunu kurdum daha 

gitmeden. İşte burada belki 
de o kırılma anımı yaşamama 

sebep olan hayatımda hiç 
görmediğim insanların 

bana verdiği sonsuz destek 
sayesinde tüm tabularımı 

kırmıştım. 

Tabii, her şey iyi güzel ama gezerken biz gez-
ginlerin başına birçok talihsizlik gelebilir çün-
kü bizler bireysel geziyoruz. Bir tur şirketine 
dahil değiliz. Kalacak yerini kendin ayarlarsın, 
ayarlayamazsan da garda, parkta yatabilirsin. 
Bundan da dünyanın en yıldızlı otelindeki ka-
lan insanın aldığı hazdan kat ve kat fazlasını 
alırsın. 
Bir gün yolda yürürken kalabalık bir pazara 
girdim. Üç tane elma aldım. PArasını ödedim. 
Pzarın sonuna geldim. Yolda yemek için erik 
alsam mı dedim, kütür kütür yerim. Elimi 
küçük çantama attığımda cüzdanım yoktu. 
Pasaportum yoktu, daha doğrusu küçük çan-
tam yoktu. O an kendimi arafta sıkışmış gibi 
hissettim. Telefonum bile çalınmıştı. 
Polise gittim ama dil yok, pasaport yok, der-
dimi anlatsam anlatamıyorum. Güler misin 
ağlar mısın durumundayım... 
Biraz sakinleştikten sonra bir internet dükka-
nına gittim. Durumumu anlattım, sağolsun 
anlayışlı biriydi karşımdaki kişi. İlk yaptığım 
aileme haber vermek yerine InterRail Türki-
ye Grubu’na yazmak oldu. Durumu anlattım. 
Hemen İtalya’da maddi manevi destek için 
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seferber olundu ve kesinlikle geri dönme-
mem konusunda sıkı sıkıya tembih edildi ve 
yola tekrar koyuldum... 
Böyle bir dost meclisiydik biz. Aileme ha-
ber versem, belki de para yollayıp ilk uçakla 
dönmemi isteyeceklerdi. Lakin hayatımın en 
iyi kararıdır bu; iyi ki bu grupta bulunmakta-
yım...

Peki, sonra nasıl gelişti olaylar, hayat? 
Zaman geçti; aylar, yıllar... Benim gibi nice 
insanların olduğunu düşündüm. Gezmek 
isteyen ama korkan. O robotik gök delen bi-
nalarda ya da hayatlarında sıkışmış, ailesine 
bakmak için sevmediği işlerde hak ettikleri 
parayı alamayan o insanları düşündüm. 
Size çok samimi söylüyorum Norveç’i canlı 
olarak ilk gördüğümde aklıma ansiklopedi-
ye bakan o çocuk nasıl geldiyse bir an bunu 
hayal eden binlerce, milyonlarca insanı dü-
şündüm.
Benim gibi bir insan daha hayallerine ula-
şabilsin diye kimle konuştuysam, kim soru 
sorduysa destek oldum. Paran mı yok? Git 
kardeşim. Tek misin, korkuyor musun? Git. 
Git çünkü gitmezseniz bir gün ‘keşke’ ile 
başlayan çok cümle kuracağınızdan emi-
nim. Ama giderseniz bir gün ‘iyi ki’ ile baş-

layan cümlelerin bir yerlerinde bu oluşumun gururunu hisse-
decektim. 
Yıllar geçtikten sonra birçok insanın hayatına dokunmaya baş-
lamıştık artık. Herkes birbiriyle sanki yıllardır tanışıyor gibi yar-
dımlaşıyordu. Biz de etkinliklerimizi yurt içinde ve yurt dışında 
artırmaya başladık. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar gü-
zel hissedeceğimizi biliyorduk. 
İstanbul›da boğaza karşı çadırlarımızı da kurduk, bir gün çay 
içmeye Kars’a da gittik… 
Öyle bir grup düşünün hayat umurlarında değil. Tüm sorum-
luluklarını arkalarında bırakmış olmanın verdiği haz ile yollara 
çıkmış. Sırt çantasına çadırını koymuş ve yollarda kültürlere, 
medeniyetlere doğru koşuyor! 

Unutulmaz pek çok anınız vardır ama şimdi burada güzel bir 
anıyla süsleyelim mi röportajımızı?  
AkdenizRail yapıyoruz. Akdeniz’ i gezeceğiz. Arkadaş grubu ola-
rak bir otobüs tuttuk ve yola çıktık. Otobüs Kütahya’yı geçince 
arıza yaptı. Otobüse döndüm ve seslendim; “Arkadaşlar otobüs 
arızalandı bir tavsiyeniz var mı?” Otobüsten dünyayı, otobüsü 
umursamayan o sözleri duymak çok güzeldi inanın. “ Eskiden 
otobüs mü vardı?”, “Haydi Antalya’ya kadar otostop ile yarışalım, 
son gelen kahvaltıyı ısmarlar”, “ en yüksek cc araca binen kazan-
sın...” gibi. 
Dünyayı umursamayan dediysek yanlış anlaşılma olmasın, teşbih 
de hata olmaz. Bu insanlar evli barklı insanlar da oluyor, KPSS’ 
den yeni çıkmış, gelecek kaygısı süren öğrenci dostlarımız da var 
aramızda. 

Bir de OtostopRail grubunuz var. Benim en korktuğum, on-
dan da bahsedelim lütfen. 
Türkiye’de bir kültür haline getirmeye çalıştığımız otostop grubu-
muzu da açtık. İnanın bunu duyan, okuyan birçok insanın «yok 
artık, korkmuyor musunuz?» dediğinden adım gibi eminim. La-
kin otostop bir kültürdür. Ben yurt dışında birçok ülkeyi böyle 

Zaman geçti aylar yıllar. Benim gibi nice 
insanların olduğunu düşündüm. Gezmek 

isteyen ama korkan. O robotik gökdelenlerde 
ya da hayatlarında sıkışmış, ailesine bakmak 

için sevmediği işlerde hak ettikleri parayı 
alamayan o insanları düşündüm. 
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dolaştım. Örneğin Küba’ da otostop çeken birini almamak suçtur. 
Almanya’da otostop çekilmesi için insanlara duraklar yapılmış... 
Otostop Türkiye’ de hızlı ve güvenli bir ulaşım yolu ancak nasıl ki 
uçak/otobüs ya da araba kiralarken dikkat ettiğiniz konular var, 
kesinlikle otostopta da dikkat etmeniz gereken kaideler var. 
Öyle ki bu grupta gözlerimi yaşartacak hikayelere şahit oldum. 
Örneğin bir gün Burdur’da otostop çekiyorum. Eski, kağıt topla-
yan abimizin kullandığı araç yanaştı. Araba demeye bin şahit ama 
nasıl dökülüyor! Bu araba benim bindiğim en lüks araçtı desem 
inanır mısınız? Konfor bazen koltukta değil yüreklerde oluyor 
sevgili Güler Hanım. Konuya dönecek olursak beni alan abi mah-
cup bir şekilde önce üstünü düzeltti, yandaki koltuğun üstündeki 
gereksiz şeyleri bir el hareketiyle kenara itti ve bana yer açtı. Gi-
deceğim yere gitmiyordu ama dört km. de olsa yaklaşabiliyorum 
diye bindim. Sohbet sohbeti açtı. Abimiz kağıt toplayarak haya-
tını idam ettiren birisi, evli ve 3 çocuğu var. Bir gecekondusu, bir 
de ekmek teknem dediği o aracı vardı. Hayat hikayesine hayran 
kalmamak elde değil. Araçtan inme vakti geldiğinde elini cebine 
attı ve 20 lira ile bir de üç beş kağıt parçası çıkarttı. Cebindeki 
tüm malvarlığı buydu. “Abi ne yapıyorsun, Allah aşkına olur mu 
öyle şey? Hem arabana kabul ettin, hem para veriyorsun. Hem 

Interrail Pass; Avrupa Demiryolları İşletmeleri 
tarafından uygulanan, gezginlere ucuz ulaşım 
olanağı sağlamayı amaçlayan bir tren biletinin 

adıdır. Sadece bir bilettir. Tek biletle bütün 
Avrupa’ da istenen yerde ve zamanda istenen 

trene binme olanağı sağlar. İkinci sınıf trenlere 
ücretsiz binebilmenizi sağlayan özel bir tren 

biletidir. Türkiye’ de son yıllarda popüler seyahat 
şeklidir.

Bir tur değildir. InterRail’ de konaklama ve yemek 
içmeyi kişi kendi karşılar. Günün 365 gününde 

InterRail yapabilirsiniz. Yaş sınırı ve özel şartı 
bulunmamaktadır. Herkes InterRail yapabilir.

Hangi ülkelerde geçerli bu bilet?

Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, 
İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, 

İsviçre, İtalya, Karadağ, Lüksemburg, Macaristan, 
Makedonya Cumhuriyeti, Norveç, Polonya, 

Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye, Yunanistan. 

Trenler rahat mıdır?

Tren yolculuğu Avrupa’nın bir numaralı 
ulaşım yoludur. En pahalısı ve en lüks 

yolculuk türlerinden biridir. Eğer otostop 
yapmayacaksanız InterRail Bileti’nden ucuz 

bir yolculuk yoktur. Örneğin: Barcelona – Paris 
treni tek yön 180€ iken siz 200€’ya aldığınız 

bir InterRail biletiyle o yolu 10 kere gidip 
gelebilirsiniz. Özellikle İskandinav yolculuğu 

yapacak arkadaşlarımız mutlaka InterRail 
bileti almalıdır. Doğu Avrupa’ da (Viyana, Prag, 

Budapeşte, Belgrad) bazı yerlerde Regional 
trenler ya da otobüsler kullanılabilir ama 

özellikle Batı Avrupa’ da InterRail Bileti’nin 
büyük kolaylık olduğunu unutmayınız. InterRail 
Biletiyle başvurduğunuz bir vizede, vizeyi alma 

oranınız %90 iken biletsiz başvuruda yüzde 
40-50’dir. Bilet; vizeyi almada kolaylık sağladığı 

gibi konsoloslukların istediği neden gidiyorsun 
sorusunun da ” Seyahat ” şeklinde cevabının 

kanıtıdır. 

InterRail nedir?
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param var, otostopu yokluktan çekmiyorum, 
zevk meselesi” vs. desem de bana söylediği 
sözler aklımdan hiç çıkmıyor. “Öğrenci adam-
sın. Bir zamanlar ben de öğrenciydim. Çok 
zorluk çektim. Bunu senin için yapmıyorum. 
N’olur kırma, al bu parayı benim için. Ben öyle 
zor günler geçirdim ki, bir gün yemin ettim. 
Nerede bir öğrenci görürsem yüreğim sızlar, 
o yüzden elimden gelen yardımı yaparım. Bu 
parayı kendin için değil, benim için al ve har-
carken beni unutma” dedi.
Allah aşkına tüm bu yazıyı okuyanlara sesle-
niyorum. Hangi otobüs uçak ya da özel araç 
koltuğunun rahatlığı sizi böyle bir anı suna-
bilir? Yılmaz Abi’yi hayatım boyunca unuta-
mıyorum. 
İşte bu yüzden, insanların hikayelerine or-
tak olabilmek için, şehirlerin kahvelerinde 
ve barlarında çekilen fotoğraflarla değil de 
yollarda biriktirdiğimiz bu anıları çocukları-
mıza anlatmak için otostopu bir kültür haline 
getirmek istiyoruz. Otostop tabii ki bir kültür 
ancak Türkiye’de oturması gereken hala bir-
çok şey var.

InterRail Türkiye grubu altında çeşitli 
gruplar var. Şimdi neler yapmaktasınız? 

Grubumuzun üye sayısı artınca ihtiyaca göre alt oluşumları da 
açmaya başladık. Örneğin; hali hazırda Dünya’da kullanılmakta 
olan couchsurfing grubunun yerli versiyonu CouchRail grubu-
muz var. Gezgin arkadaşlarımız ihtiyacı olduğunda kalacak ya da 
duş alacak bir yer istiyor. Ve o şehirde müsait olan gezgin dostu 
arkadaşlarımızda evlerine kabul ediyor. Kamp grubu, gezginlerin 
yemek bulabileceği ve ısmarlayabileceği foodRail grubu, sosyal 
yardımlar grubu hatta ve hatta motoRail grubumuz bile var artık.
Fark ettik ki, mükemmel, dinamik bir güce sahibiz. Yüz binlerce 
genç, yaşlı, ruhu gezgin insan var aramızda. Biz de elimizden 
geldiğince herkesin hayallerine biraz dokunmaya çalışıyoruz. Bu 
hayaller Samsun’da okuma kitabı olmayan çocukların boyama 
kitabı hayali de oluyor, hiç yürüme şansı olmayan bir insanın 
akülü sandalyesi olma hayali de. 
Yaptığımız iyilikleri reklam etmek istemediğimizden fazla 
söz etmek istemiyoruz. Biz gezgin bir grubuz ve ne olursu-
nuz artık hayallerinizi ertelemeyin diyoruz. Fotoğraflarda 
gördüğünüz manzara fotoğraflarını sizler çekin. Kariyeriniz 
için bu zamana kadar nice kararlar alıp hayatınızı ona göre 
şekillendirdiniz, artık hayalleriniz için kariyerlerinizi şekillen-
dirin ve yollara çıkın dostlar. 

Ben de peşinizdeyim ya, sizi tanıdığımdan beri…
Çok sevgili bir dostum var hikayesi bana da yıllarca ilham ve-
ren birisi. Özcan Bostancı. Makam sahibi mühendis bir dos-
tumuz. Bir gün “Ben ne yapıyorum abi ? Yıllardır erteliyorum 

Benim gibi bir insan daha 
hayallerine ulaşabilsin diye 
kimle konuştuysam, kim 
soru sorduysa destek oldum. 
Paran mı yok? Git kardeşim. 
Tek misin, korkuyor musun? 
Git. Git çünkü gitmezseniz bir 
gün ‘keşke’ ile başlayan çok 
cümle kuracağınızdan eminim. 
Ama giderseniz bir gün “iyi 
ki” ile başlayan cümlelerin 
bir yerlerinde bu oluşumun 
gururunu hissedecektim. 
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Plansız Gezgin diye bir blogun var. Plansız 
mısın gerçekten?
Gelişi güzel yaşayıp bir yere gitmekten, 
daha çok yolun keyfini çıkarmaya çalışıyo-
rum. Pek rotaları olan bir insan değilim. Bir 
ülkeye gittiğimde ucuz nasıl gidilir, ucuz 
neler yapılır, o ülkeye ait bilinmeyen gü-
zellikler nereler, o ülkenin yerel halkıyla 
nasıl sohbet edebilirim? Gibi soruların ce-
vaplarını bulmaya çalışıyorum. Bir gece evde 
uyurken -40 derecede Kars’a muhteşem 
manzarasıyla Doğu Ekspresi’ne atlayarak çay 
içip, gelen bir çevreye sahibim.
Sözü çok uzattık biraz. Aslında söylenecek 
söz çok lakin sayfalar az. Son olarak şunu söy-
lemek istiyorum ki, hayallerinizi daha fazla 
ertelemeyin. Hayalleriniz sizi daha mutlu biri 
haline getirecek. Ansiklopedilerdeki yerleri 
canlı görmeniz dileği ile... Hiçbir engel yok. 
Yeter ki, yola çık, yola tek çık! 

           plansizgezgin.net 

           /plansizgezgin  

           interrailturkiye.com.tr

hayallerimi hiç bir adım atamadım hala» deyip istifa mektu-
bunu veriyor ve dünya turuna çıkıyor. Sonra ne mi oluyor? 
Hiç bir zaman giden insan ile gelen insan bir olmaz. Şimdi 
tecrübeleriyle insanlara ilham veren bir yazar şimdi kendisi. 

Peki, en çok nerelerden etkilendin gezerken; gezginlere 
özellikle tavsiyelerin neler?
Bugüne kadar gittiğim ve beni etkileyen şehir, doğa, tarih, 
deniz ve eğlenceyi bir arada bulunduran Barcelona’dır.  Ka-
talan kültürü, İspanyol kültürü ve biraz da karmaşık Endülüs 
kültürünü harmanlayan bir şehir. Kesinlikle InterRail rotasına 
konulması gereken bir şehirdir. Bilinen şehirler dışında, git-
melerini tavsiye ettiğim şehirlerden bazıları; Tarifa, Sevilla, 
Toledo, Cinque Trre, Interlaken, Hallstatt, Flam, Gent, Brugge 
gibi şehirlerdir

“Neden yollardasın?” sorusu sana en çok sorulan soru mu-
dur? 
Evet. Okuldan dolayı yıllarca ailemden uzakta bir hayat 
sürdürdüm. Tanıdığım gezginlerin ortak hikâyesidir aile-
den uzak büyümek veya bir kişiye ait hissetmemek. Bu 
his sizde de oluşmaya başladıysa seyahat etmek bağım-
lılık yapacaktır. Sokakta yürürken aldığın hazzın, elleri 
açıp yollara, doğaya şükretmenin verdiği huzurun tari-
fi yok. “Neden yollardasın?” sorusunun da cevabıdır bu. 

Otostop bir kültürdür. Ben yurt 
dışında birçok ülkeyi böyle 
dolaştım. Örneğin Küba’ da 

otostop çeken birini almamak 
suçtur. Almanya’da otostop 

çekilmesi için insanlara duraklar 
yapılmış. Otostop Türkiye’ de 

hızlı ve güvenli bir ulaşım yolu 
ancak nasıl ki uçak/otobüs 

ya da araba kiralarken dikkat 
ettiğiniz konular var, kesinlikle 

otostopta da dikkat etmeniz 
gereken kaideler var.
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doğaya dönüş
Yazı: Süleyman Erdem

Dünyayı karış karış gezerken farkına 
vardığım, gözlemlediğim ve anlamaya 
çalıştığım kültürler arasındaki uyum-
akla ilk geldiğinde her ne kadar zıtlığı 
çağrıştırsa da- adeta muazzam bir gök-
kuşağının can alıcı renkleri gibiydi. Elin-
de bavuluyla köşe başlarında fotoğraf 
çekinen bir turistten ziyade, sırt çanta-
sıyla şehrin arka sokaklarına ve mahalle-
lerine saklanmış gizli kültürün peşinden 
giderken kaybolan bir gezgine dönüş-
tüğümden beri, tüm dünya kültürleri-
nin aslında çok sesli bir müzik eserinin 
birer notası olduğunun farkına vardım. 
Gezerken keşfettiğim her yeni notanın 
diğerleriyle içinde bulunduğu uyumu 
duymak için müzik kulağına gerek yok-
tu sevgili okur. Kişisel hayatlarımızda 
peşine düştüğümüz bazı materyalist 
hırsları bir kenara koyabildiğimiz sürece 
bu eşsiz müziğe kulak verebiliriz ancak. 

Sistemin dayattığı kalıplaşmış 
düşünceler döngüsüne 
kapıldığımız müddetçe her gün 
işe mutsuz giden, iç huzurunu 
kaybetmiş, aile bütünlüğü 
olmayan ve sahte tebessümler 
ardında çürüyüp giden ruhlara 
dönüşüyor bireyler. Bu noktada 
kendimize şunu sormalıyız: 
Hayatta ne kadar şeyi kendi 
rızamızla ve tamamen içimize 
sinerek yaptık?
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her gün işe mutsuz giden iç huzurunu 
kaybetmiş aile bütünlüğü olmayan 
ve sahte tebessümler ardında çürü-
yüp giden ruhlara dönüşüyoruz. Bu 
noktada kendimize şunu sormalıyız: 
Hayatta ne kadar şeyi kendi rızamızla 
ve tamamen içimize sinerek yaptık?  
Bu ve buna benzer soruları kendime 
sormaya başladığımdan bu yana beni 
kodlayan temel şeylerin farkına var-
dım. Beton yığınları ve gökdelenler 
arasında hayatını daha çok tüketmeye 
ve gösterişe harcayan bazı insanların 
sözüm ona tatile giderken kullandığı 
tabirle “doğaya kaçış” yerine “doğaya 
dönüş” idi benim temam. Bu lezzette 
ilerledikçe sevmediğim kış mevsimin-
den, altında ıslandığım yağmurdan, 
rengini görmezden geldiğim bir ağaç 
yaprağından ya da içime çekebildi-
ğim dolu dolu bir nefesten; kısacası 
doğanın insanoğluna sunduğu sayısız 
mucizeden zevk almaya başladım. İşte 
bu noktada toplumun daha çok eşya 
almak üzerine kurulu mutluluk maske-
sini söküp attım kendi yüzümden. Bu 
bir farkındalık meselesi sevgili okur. 
Gerçek öze dönüş ve içsel mutluluk 
yakalayabildiğimiz bu ve buna benzer 
anların kıymetini bilmeliyiz. Yazımı bir 
Kızılderili atasözü ile noktalıyorum: 
“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç 
yok olduğunda, son balık öldüğünde; 
beyaz adam paranın yenmeyen bir şey 
olduğunu anlayacak.”.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir çocuğun gülümseme-
sinin değişmediği gibi, tüm zıtlıkları barındıran kültürlerin bile 
değişmeyen bazı değerlere sahip  olduğunu fark edeceksiniz. 
Tayland’da kalacak yerim olmadığı için 1 saat öncesinde uçakta 
tanışmamıza rağmen bana evini açan Abu Sansabeen ve arka-
daşlarının, Uruguay’da otobüs durağında tanıştığımda son ye-
meğini benimle paylaşan Yahudi dostum Alejandro’nun, Fas’ta 
ertesi sabah işe gitmek zorunda olmasına rağmen gecenin bir 
yarısı benimle ilgilenen Adyl’in sahip oldukları din, dil, ırk ve 
kültür farklılığı, benimle kurdukları o tatlı bağa engel olamamış-
tı. İşte karşılıksız verilen bu sevgi sayesinde ulaşabiliyor insan o 
gökkuşağına... 

Yeryüzünde keşfedecek 7 milyar insan ve 10 binlerce kültür var-
ken, hayatı ev-iş çıkmazından ibaret robotlara dönüştüğünden 
bu yana çok şey kaçırdı insan evladı... Teknolojinin getirdiği 
ekrandan yapılmış “son versiyon” parmaklıklar ardında, toplum 
tarafından onaylanmak için harcanan bir gençlik ve iş işten geç-
tikten sonra doyasıya yaşanamayan bir yaşlılık. Çözüm basit as-
lında: 1960’lı yıllarda “Beat Kuşağı” duayenlerinden olan ve aynı 
zamanda The Doors grubunun vokali Jim Morrison’ın şu sözle-
rini hiçbir zaman unutmam: “Dünya’yı istiyoruz ve hemen şimdi 
istiyoruz!” Zihindeki özgürlük, keşif ve merak gibi kavramların 
temelini bir parça, 60’ların California’sından günümüze uzanan 
bu distopya karşıtı düşünce oluşturuyor esasen. Felsefi açıdan 
özünü varoluşçuluktan alan bu akımı daha detaylı incelemek 
isteyen okurlarıma The Doors, Bob Dylan, The Rolling Stones, 
The Beatles, Pink Floyd gibi grupların şarkı sözlerini okumalarını 
tavsiye ederim. 

Gezmek ve müzik ne denli birbirine zıt görünen iki alan olsalar 
da az önce anlattıklarım sayesinde, aslında ne kadar da sıkı sıkı-
ya bağlı olduklarını görmek zor değil sevgili okur. Bu da kendi 
içerisinde harika bir “uyum” değil mi? 

Küçük bir çocuğun komşu evin arka bahçesini keşfederken his-
settiği o garip dürtü tadında olmalı hayat... Yoldan ve yolun 
bize sunduklarından vazgeçmemeli, onun peşinden giderken 
aslında bulduğumuz şeylerin, bizi biz yapan şeyler olduğunun 
ayırdına varmalıyız. Yaşam tercihlerimiz sayesinde ömür sanda-
lında kocaman anılar biriktirebilen biz gezginler, keşfetmenin 
verdiği hazdan beslenen varlıklarız. Yaşam tercihleri diyorum  
çünkü toplumun en temel yapıtaşı bireyler olarak kendi kararla-
rımız sonucu şekillendiriyoruz yaşamlarımızı... Sistemin dayat-
tığı kalıplaşmış düşünceler döngüsüne kapıldığımız müddetçe 

Kişisel hayatlarımızda 
peşine düştüğümüz bazı 

materyalist hırsları bir 
kenara koyabildiğimiz 

sürece bu eşsiz müziğe 
kulak verebiliriz ancak. 
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Ataerkinin tam da göbeğinden gelen bir roman Günah Kadına Yaraşır… 
“Ben bilmem babam bilir.”, “Ben bilmem beyim bilir.” kıskacının etrafında şekillen-
miş hayatların, hayatlarını erkeklerin ağzından çıkacak sözlere bağlı yaşayan, sof-
rada yer bulması bile erkek evlat verme durumunda olanaklı 
olan kadınların hikâyesi. Öğrenilmiş çare-
sizlikle kendi ahlak normlarının dışına 
çıkan Elmas ve saygı değer olma ama-
cıyla onlarca hayatı harcayan Rıza’nın 
başından geçenleri konu edinen ki-
tapta, 1960’lı yılların taşradaki yansı-
malarını ve o dönemde yaşayan halkın 
kültürü ve hayata bakış açısını görmek 
mümkün. 

Ataerkil sistemin içine doğmuş ve 
ucundan kıyısından da olsa bu zihni-
yetle büyümüş insanların, ebeveynle-
rinden ya da büyüklerinden dinledik-
leri hikâyelerden ve kendi yaşantıların-
dan izler bulabileceği bir roman olan 
Günah Kadına Yaraşır’da, Suna Güler 
yerli kültürel algıyı oldukça başarılı bir 
şekilde gözler önüne sermekte.

Suna Güler insanı, onun acılarını, 
duygusal açmazlarını, geçim çabala-
rını kendine sorun edinmiş bir yazar. 
“Ödünç Zamanlar” ve “Özgürlük Çık-
mazı” öykü kitaplarının ardından yaz-
dığı “Günah Kadına Yaraşır”da kadının 
var olma çabasını öne çıkartarak, sis-
tem tarafından desteklenen kontrol-
süz gücü sorgularken, erkeğin doku-
nulmazlığını da keskin dille anlatmış. 
“Hiç kimse günahın kimde olduğuyla 
ilgili değildi. Bunu soruşturmaya gerek 
yoktu ki zaten erkeğin elinin kiriydi, 
günah yüklendiği nerede görülmüş 
duyulmuştu.” Yazar eserde “günah” 
kavramına önemle değinmiş, dinin 
kadın erkek ekseninde nasıl şekillendi-
rildiğine dikkat çekmiş ve kavramı ki-
tabın adına taşıyarak daha da görünür 
kılınmasını sağlamış.
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