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Her sayıda bir erdemi gündeme almak niyetiyle yaşama 3.Göz’den bakan 
dergimizde, kıymetli yazarlarımız bu kez MERHAMET konusunu ele aldılar. 
Ben de, Yunancada, ‘Efsplahnia’ kelimesi ile tanımlanan ve anlamı “Kalbindeki 
iyiyi ortaya çıkarmak” olan bu narin cümleyi açmak istedim konumda. Bede-
nimizin en nadide organı olan kalbimizde ‘iyi’ de, hepimizin kalbinde varolan 
‘kötü’ gibidir... Ama kalbimizdeki “iyi”yi ortaya çıkarmayı seçmeyi hatırlamak, 
konumuz! 

Yakın bir tarihte benim de merhamete ihtiyacım oldu. Konuyu son yaşadı-
ğım bir deneyim üzerinden anlatıyorum:  Yakın zaman güzel geçen bir pazar 
gününün ardından eve dönerken düştüm ve sağ ayak bileğimde müthiş bir 
acı ile kıvrandım. Nefesim kesilse de bana göre ayağım burkulmuştu, eve gö-
türdüler. Geçerdi nasılsa bir iki güne. Ama evde ağrıyı incelediğimde, bunun 
kırık ağrısı olduğunu anladım. Bedenime merhametle yaklaşıp, ağrı eşiğim 
yüksektir,  biraz düşürünce; “Arkadaşlar çok ağrıyor, ne yapılacaksa yapalım 
mı?” dedim. Karar verilince eyleme geçmek kolay, hemen hastaneye gittik. 
Günlerden pazar, acil servise gittiğimizde nöbetçi doktor gerekli işlemleri 
istedi. Yaptırırken, acımın yanında; “Bu deneyimi neden çektim? Burada öğ-
renmem gereken ne var? Bunun bana hediyesi nedir?” diye sormaktaydım 
sürekli.  

Sonra, beni müşahede altına alacaklarını ve olası bir ameliyat için ertesi gün 
doktor heyetine görünmemiz gerektiğini söylediler. Şaşkınlığımızdan ötürü, 
“olur” dan başka bir cevap çıkmadı ağzımızdan. Beklemek değil de, bilgisiz 
beklemek sorunmuş. Servis acil olunca sabaha kadar gelen gidenleri izledik 
refakatçilerimle. Sarhoşlar, araba kazaları, kadınlar, erkekler, küçük çocuk-
lar, “Acaba kaybettik mi?” korkusuyla gelen aile bireyleri... İnleyen kazazede-
ler… Şaşırmış suratlar, endişeli bakışlar... Haliyle kendi derdini unutup onlara 
doğru açılıyor kalbin. Dua ile birlikte anlamaya çalışıyorsun olanı, biteni!  

Orada geçirdiğimiz bir gün süresince, hiç tanımadığımız kişilerle kalpten bağ-
lar kurduğumuzu hissettim. İsim bile sormadan, cinsel, dinsel, siyasi görüşleri 
kaale almadan! Öğrendiklerini birbirine öğreten refakatçiler ve tez zamanda 
sağlık dileyen hastalar topluluğu ile geçen ne geceydi ama, bu yaşadığımız! 
Birbirimizin acılarına empati yapıp, dua ettik sessizce. “Geçmiş olsun” selamı-
mız oldu, gelenlere de, gidenlere de!

O sırada neye ihtiyacım olduğunu düşünmekteydim, buldum: sağlıklı ileti-
şimdi. Özellikle devletin tüm hastanelerinde en temel merhamet bu bence; 
İletişim konusu! Diğerleri zaten onların görevi,yapılması gerekenler. Çünkü 
hasta, kendi durumunun sebebini bilmiyorsa korku içinde bekliyor; bildiği 
özgürlüğünü kısıtlayan bir sağlık durumu ve gelecek endişesi içinde… Hele 
bir de ameliyat denildiyse! 

Benim sağlık eğitimi aldığım yıllarda en te-
mel dersimiz “Kişiler arası ilişkiler” idi. Dok-
tor ile, hasta ile, sağlık personeli ile, sektör 
ile, refakatçi ile, yönetim ile... Ve hatta has-
talığın duygu durumu ve eylemlerine dair 
bilgilendirme ile... Mesleğimi yapmadım 
ama bu temel bilgiden hayatımda pek çok 
kez yararlandım. Haliyle hastanedeyken de 
ihtiyaç duyup talep ettim, bekledim bu te-
mel dersi tüm görevlilerden!

Doktor geldi ertesi gün, yakışıklı dalyan 
gibi hoş bir genç. Heyette de üç doktor ara-
larında konuşmaktalar. Giderlerken, “Bir da-
kika” dedim. Döndü baktı doktorum, “Bilgi 
alabilir miyim?” diye devam ettim.  

“Ne bilgisi?” dedi... “Burcunuz nedir, ne 
zaman mezun oldunuz, neden uzman-
lık seçiminiz ortopedi?” gibi bilgiler değil 
herhalde!“Ayağımın durumu ne? Ne yapa-
cağız bundan sonra?”. “Taburcusunuz” dedi, 
“15 gün sonra randevu alıp, polikliniğe 
geleceksiniz!” Aldığım tüm bilgi bu işte… 
Acayip rahatladım!  Allah›tan destek dok-
torlarım var da, röntgenlerimi, raporlarımı 
alıp, onların vermediği bilgiyi dışarıdan ta-
mamlama şansım oldu. Ya olmayanlar? 

İşte bu yüzden kalbindeki iyiyi ortaya çıkar-
mak konusu önemli. Başıma yeni gelmiş ol-
duğu için bu mesleği örnek aldım yazımda. 
Bütün mesleklerde en önemli konu iletişim 
kurmak. İster sev, ister kavga et! Karşılaş-
mışsan, bir ilişki başlamış demektir. Ne ka-
dar sürerse sürsün, o iletişimi kurmak mer-
hametmiş benim için. 

Son söz; 3. Göz Dergisi’nin bu yoğun mer-
hametli sayısına “hoşgeldiniz” der, keyifli 
okumalar dilerim. Sevgiler… 

Güler Pınarbaşı

kalbimizdeki iyiyi ortaya çıkarmak!

Hedefimiz,

https://www.facebook.com/guler.pinarbasi?fref=ts
mailto:gulerpinarbasi@gmail.com


12  “Sen söylediğin şarkıdan İbaretsin” • Stefano D’Anna- Nehir Ötgür
 Senin şarkın yaşamını, gördüğün, dokunduğun,
 hissettiğin her şeyi şekillendirir. 

6   Sahasrara 7. Çakra • Meral Bakır
 Bir olma, bütünlük hali. 

 

14  Bakıyoruz görmüyoruz, işitiyoruz ama duymuyoruz • Gülay Ertekin

20  Kalbini tüm yaratılışın sevgisine açmaya ne dersin? • Dr. Burak Ayhan

16  Holistik Bilinç: Psiko Spiritüel Atölyesi  • Mine Kavalalı; 
 “Holistik Bilinç Kâinatın ve içinde yer alan insanın sırlarını konu alır” 

10   Çigong ve hayatınızın lideri olmak 
 Özgür Çağlar Çelik

İçindekiler

30   Merhamet Zekadır • Tutku Çetin
 Bizler deniz olduklarını unutan dalgalarız.

28  Yeryüzünün Lotus Çiçekleri Bodhisattvalar  • İlhan Güngören

22   Röportaj: Yaşam; seçim ve olasılık  • Çağla Necat;
  “Benim için Access ve Theta benim dışımda bir şey değil, 
 ayrımın olmadığını gördüğüm bir uyanış” diye tanımlıyor.
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32  İnsani Sorumluluğumuz • İbrahim Betil

38  Ego hayvan sever mi? • Erce Çetin Özcan

34  Merhametin Öz’ü • Elgiz Henden
 Kendinize karşı merhamet geliştirmek istiyorsanız öncelikle, sevgiyi
 “Her halinizle” hak ediyor olduğunuzu kabul etmelisiniz.

33  Merhamete sesleniş • Berna Kamacı

46  Merhamet ya da kendini tamamlamak!  • A. Cemal Gürsoy
 Bir cihaz bağışlanmış bize üst alemlerden: Vicdan. Vicdanla oluşan değer
 farklarını gözlememiz bizi tekliğe, birliğe götürür ve sevgi denen ince bilgi 
 maddesi ile karşılaştırır…

62  David Lİnch’in penceresinden, Merhamet: Fil Adam • Berna Güler 

60  Doğanın merhameti • Süleyman Erdem 

36  Bilge kişilerin merhameti • Haluk Berkmen
 Bilge kişiler sözlere önem verdikleri kadar davranışlara ve eylemlere
 de önem verirler. Merhamet etmek her şeyden önce eylem gerektirir.

40  Bazı sözcükler insandan daha büyük • Müge Çevik

52  Derin ekolojik merhamet • Tutku Çetin  

57  Çağdaş ruhbanlık nedir? • Nodira Güçsav

48  Spiritüel Dalyan • Güler Pınarbaşı  
 Bu masal anlatılmaz, yaşanır..  

42  Kalbin gözüyle bakmak • Eser Batbay  

54  Bedene merhametin izleri • A. Onur Sevinç
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Sen de Gel...
Sınırları ortadan kaldırmak adına, her yerde 
herkese ulaşmak adına, tüm renkleri bir görerek 
ve salt bir insan olarak ‘en az gelişmiş ülkeler’ in 
yardımına koşan bir grup Sen de Gel. 2012 yılında 
kurulan dernek, hem yerel hem uluslararası bir 
yardım köprüsü konumunda. Maddi ve manevi 
destek ekipleri oluşturarak sürdürülebilir yaşam 
alanları yaratma gayesiyle hareket ediyorlar ve 

toplumsal duyarlılığa dokunabilmek niyetindeler. Ayrıca zor 
durumdaki kadın ve gençler başta olmak üzere ulaşabildikleri 
tüm insanlara eğitim vermek ve mesleki yardımda 
bulunmaktalar. Bazı durumlarda burs ile öğrenci yetiştirmekte 
ve yeteneklere göre zanaat göstermektedirler. Güneş enerjisi 
projesi, su kuyusu projesi, kadın bahçeleri projesi başta olmak 
üzere birçok projeye imza atan yaratıcı ve dinamik bir ekip bu. 
Bu güzel ekibe bağışta bulunabilir ya da ekipte yer almak için 
iletişime geçebilirsiniz. Dünya’nın bir köşesinde 
sizden daha güçsüz insanlar var, özgüveninizi ve 
sevginizi paylaşın! 

3gozdergisi•com
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Bana Göz Kulak Ol
Gönüllü vatandaşların yanı sıra sanat camiasından birçok ünlünün 
de içinde bulunduğu Bana Göz Kulak Ol,  hayvan dostlarımızı 
sımsıkı kucaklıyor. Pet shop, sirk barınak ve sokakta yaşayan; kimi 
zaman deneylerde kullanılmış kimi zaman sadece kendini güzel 
hissetmeleri için insanlara kürkü satılmış tüm hayvanları kucaklıyor 
üstelik. Esaret altında, zulüm gören ve yaşam standardı insan 
tarafından lüks kabul edilen tüm dostlarımızı bir daha kucaklıyor.  
Hiçbir çıkar gözetmeksizin yardım elini olabildiğince uzatan bu 
dernek, en etkili çözümün çocuklara hayvan sevgisini aşılamak 
olduğunu düşünmekte. Toplumda hayvan sevme bilinci aşılamaya 
çalışan ekip, çocuk yaştan bu duyarlılığı edinmiş olmanın öneminin 
oldukça farkında.  Sevgi ve saygı içerisinde beraber yaşamak hiçte 
zor değil. 
Sesini duyuramayan dostlarımız için ses olmak isteyenler bu derneğe 
bağışta bulunabilir. Fakat bunun dışında, yaşadığımız 
yerdeki dostlarımıza yardım etmek, yeri geldiğinde 
onları korumak kadar büyük mutluluk olamaz!

TİDER 
(Temel İhtiyaç Derneği)
Bireyin en temel ihtiyaçlarını sağlamak adına 
bir araya gelen gönüllü bir sivil toplum 
kuruluşudur TİDER. 2010 yılında Gıda 
Bankacılığı Derneği ismiyle yola koyulan 
ekip, 2014 yılında büyüyerek bugün ki haline 
gelmiştir. Müşkül durumda olan insanlara 
gıda  bankacılığı yoluyla yardımda bulunan 
ekip gün geçtikçe istihdam ve kalkınma 
projeleriyle yoksulluk ile mücadeleye kalıcı 
çözümler üretmeyi hedeflemiştir. Bireylere erzak yardımı dışında; mesleki eğitim vermek, iş imkanı sağlamak, kırsal 
bölgelerde özellikle kadınları bilinçlendirip sosyal yetkinlik kazandırmak, afet bölgelerine olabildiğince destek vermek gibi 
temel hedefler çerçevesinde Türkiye’de bir ilk’e imza atıyorlar. Yani destek yetmez, kalıcı çözümler istiyoruz! 
Katkı sağlamak isteyenler için bağışta bulunmak, ‘Yardımseverlik Koşusu’na katılmak, kurumsal destek sağlamak ya da 
ekipte gönüllü olmak hiçte zor değil.  

5
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Yazı: Meral Bakır

7. çakra
Sahasrara

Taç Çakra Merkezinin Genel İşlevi:

• Saf varoluş bilinci, taç çakranın temel ilkesidir.

• Bir olma, bütünlük hali. 

• Kozmik bilinç ile bağlantılıdır.

• Mutluluk taç çarka merkezi aracılığı ile algılanır.

• Yaşam planı ile ilgili bilgiler bu merkezde bulunur. 

• Kişi ihtiyacı olan tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmaya baş-
lar.

• Taç çakra bedende bulunan en üst çakra merkezidir.

• Taç çakra açıldığında diğer alt çakralarda bulunan tüm 
blokajlar çözülür ve enerjiler de daha yüksek frekansta 
titreşmeye başlar.

Taç çakra kapandığında/bloke edildiğinde:

• Bolluk bilincini kaybeder.

• Çeşitli korkular ve özellikle ölüm korkusu içinde yaşar.

• Kendisi ile baş başa kalmaktan ve kendi sorunlarına 

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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Rengi

Salgı bezi

Beden 
bölgeleri

Duyusu

Gezegeni

Ses 

Değerli taş 

Aromaterapi

Beyaz /mor

Hipofiz

Sinir sistemi 

Dokunma

Jüpiter

Sessizlik

Ametist

Günlük otu, lotus

• Sinir sistemi ve beyin ile ilgili rahatsızlıklar

• Migren

• Baş ağrısı 

• Gelişim bozukluğu

Acna çakranın fiziksel rahatsızlıkları

• Depresyon

• Öğrenmede zorluk

• Stres

• Endişeler

• Histeri nöbetleri

• Kafa karışıklığı

• Gücü kötüye kullanma 

Taç Çakrayı Açmak İçin 
Omurgayı Esnetmeye Yardımcı 
Olacak Bir Çalışma 

Kollarınızı iki yana açarak avuç içleriniz 
yere bakacak şekilde, saat yönünde (sol-
dan sağa doğru) dönün.

Derin nefes alıp vererek tüm vücudu ra-

hatlatın ve bedenin farkına varın.

Acna çakranın psikolojik sorunları

bakmaktan kaçınır.

• Hayal gücünü kaybeder.

• Aşırı rasyoneldir.

• Ruhsallığı yaşamak istemez ve bundan çekinir. Ruhsal 
deneyimlerden bahseden insanların anlattıklarını 
anlayamaz.
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Etkileri

• Taç çakra merkezine ilişkin farkındalık geliştirir.

• Bu çakra merkezindeki tıkanıklıkları giderir.

• Dolaşımı düzenler.

• Osteoporoz ve baş ağrılarına iyi gelir.

• Tüm bedeni gençleştirir.

Not: Baş dönmesini azaltmak için bakışlarını belli bir 
noktaya yöneltmek ve mümkün olduğunca bakışları bu 
noktada tutmak baş dönmesini azaltacaktır. 

Çakra Merkezini Canlandırmak 
İçin Renk Terapi

Uygulama

Rahatsız edilmeyeceğiniz düz bir yere uzanın.
(Gerekiyorsa üzerinize bir örtü alın çünkü beden 
rahatlamaya başladığı zaman metabolik hareketler 
yavaşlar ve vücut soğur.)

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

Zihninizi boşalttıktan sonra taç çakra merkezine getirin.
Bunu saat yönünde dönen mor bir ışık girdabı olarak 
görün.

Nefes alırken, mor rengi başınızın tepesinden aldığınızı 
ve mor renkle dolduğunuzu imgeleyin. Başınızın 
tepesinden mor nefesler alın, mor nefesler verin. Alışta 
ve verişte parlak mor renk görene kadar tekrarlayın. Mor 
renk parlak duruma geldikten sonra nefesinizi, kendinizi 

Taç çakra

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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fazla zorlamadan bir süre içinizde tutun. 
Normal nefesler alıp verin. 
Kendinizi hazır hissettiğinizde çok yavaş bir şekilde 
kalkıp oturun.

Etkileri:

• Mor taç çakranın baskın rengidir.

• Duyguları sakinleştirir.

• Önsezi ve zekayı harekete geçirerek, zihni dengeler. 

• Zihnin değişik bölümlerini harekete geçirmeye 
 yardımcı olur.

• Epilepsi, nevroz, sinirsel rahatsızlıkların, baş ağrısı 
ve duygusal acıların tedavisinde kullanılır.

Taç  Çakra merkezini canlandırmak için yoga duruşları

Sirsasana

Pranamasana

Eka Pada Sirsasana ŞavasanaBalasana

Prasarita Padottanasana Murdhasana
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çigong
 ve hayatınızın lideri olmak

Çin kökenli kadim bir içsel sanat olan 
Çigong’la (Qigong / Chi Kung) liderlik ara-
sında nasıl bir bağlantı olabilir?

Çigong geçmişi en az 5000 yıl öncesine 
uzanan bir zihin-beden-enerji çalışması-
dır. Aynı zamanda içsel savunma sanatla-
rının ve Geleneksel Çin Tıbbının (GÇT) da 
temel uygulamalarındandır.

Çince Çi (Chi) sözcüğü nefes, hava, yaşam 
enerjisi gibi anlamlara gelir. Başka kültür-
lerde de Ki, Prana Mana gibi karşılıkları 
vardır. Birçok dilde karşılığı bulunan bu 
kavram için Türkçe bir karşılığın olup ol-

Yazı: Özgür Çağlar Çelik

Lider en sade tanımıyla, 
kendini, yani duygu, düşünce 
ve davranışlarını yönetebilen 
kişidir. Liderliğin birincil 
uygulama alanı kişinin kendi 
zihni ve bedenidir. Ancak 
kendine liderlik edebilen, 
başkalarının da gerçek 
anlamda lideri olabilir.

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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yapmakta zorlanıyoruz. Kendimizi ve çevre-
mizi olduğu gibi algılayamıyoruz. Görüşü-
müzdeki bulanıklığın durulması için belki de, 
sürüklenmekte olduğumuz sıkıntının dışına 
çıkıp sadece biraz durmak yeterlidir. Durduk-
ça duruluruz. Duruldukça, geçmiş ve gelece-
ğe dair düşüncelerden özgürleştikçe, beklen-
tisiz ve anda, yani hazır oluruz. Hazır oldukça 
huzur kaplar içimizi. Duruluğun içinden bak-
tıkça, düşüncelerimizle alışkanlıklarımız ve 
gerçekliğimiz arasındaki bağlantıyı görmeye 
başlarız. Alışkanlıklarımızı bilinçli olarak de-
ğiştirdikçe, gerçekliğimizi istediğimiz yönde 
yaratmaya başlarız.  Sorumluluk aldıkça erk 
elde eder, özgürleşir ve bütünlüğümüze ka-
vuşuruz.  Bütünlüğümüzün içinden kararlar 
doğmaya başlar. İrademiz yoluyla kararları 
eyleme geçirir ve sonuca ulaştırırız. Yine Ge-
leneksel Çin Tıbbı’na göre irade, böbrek ener-
jisinin dengeli olmasıyla yakından ilişkilidir. 
Su elementiyle bağlantılı olan böbreklerle 
ilişkili olan duygu korkudur. Böbrek enerji-
sindeki dengesizlik veya kararsızlık korkuya 
sebep olabilir, enerji denge kazandığında ise 
güçlü bir irade ortaya çıkabilir.

Çigong ve liderlik arasındaki ilişkiye dönecek 
olursak; sağlığının ve mutluluğunun sorum-
luluğunu alarak öncelikle kendi yaşamının 
lideri olmak isteyenler için bu kadim içsel 
sanatın sunabileceği potansiyel, hazine nite-
liğindedir. Yaşamın sorumluluğunu alabilmek 
dileğiyle…

madığını araştırdığımızda, eski Türkçe’deki “Tın” sözcüğünün ruh 
ve nefes anlamlarında olduğunu, günümüzde kullandığımız dinç, 
dinlenmek, dinginlik ve canlı gibi sözcüklerin Tın’dan türediğini ve 
Tın’ın zamanla yerini bıraktığı sözcüklerden birinin“can”olduğunu 
görebiliriz.  Geleneksel Çin Tıbbı’nda Çi, yerine göre güç, kuvvet, 
hava, gaz, yel, nefes, huy, ruh gibi bir çok farklı anlamlarda kulla-
nılsa da Çi sözcüğünün yaygın kullanılan anlamı için dilimizdeki 
“can” sözcüğünün en uygun karşılık olduğu kanısındayım. Yine 
dilimizdeki canı çıkmak, can çekişmek, can bulmak, can sağlığı, 
can derdi, canı sıkılmak, canı çekmek ve canı istemek gibi deyim-
ler, Çi kavramının aslında bilincine varılmasa da, dilde yaşadığını 
ve kültürümüzün derinlerinde izleri olduğunu farkettirir.

2009’dan beri düzenli olarak çigong yapan biri olarak deneyim-
lerimden ve yapılmış bilimsel araştırma sonuçlarından, çigongun 
canlandırıcı, dinginleştirici ve bütünleştirici etkilerinin yanında 
sağlığı iyileştirip koruduğunu, enerjiyi, nefes kapasitesini, farkın-
dalığı artırdığını,enerji tıkanıklıklarını ve blokajları açtığını, den-
geyi, refleksleri ve odaklanmayı geliştirdiğini söyleyebilirim. 

Geleneksel Çin Tıbbı’na göre, bedenimizde enerjinin sürekli de-
vindiği meridyen denen enerji hatları ve ağları vardır, bu hat-
ağlar üzerinde tıpkı kan dolaşımı gibi can dolaşımı gerçekleşir.

Can dolaşımı stres, dengesiz beslenme, ani duygusal değişimler, 
fiziksel travmalar ve hareketsizlik gibi içsel veya dışsal nedenlerle 
düzensizliğe veya kesintiye uğradığında rahatsızlık ve ağrı hisset-
meye başlarız, dengelenmezse zamanla hasta oluruz. Uzak doğu 
şifa sanatlarının merkezindeki ilke, hastalık ortaya çıkmadan can 
dolaşımının düzenlenmesi olduğu gibi, benzer biçimde savaş 
sanatlarının temel ilkesi de savaşmaya gerek kalmadan öngörü 
sayesinde tehdit potansiyellerinin önlenmesidir.

Liderliğe gelecek olursak; lider, en sade tanımla kendini, yani 
duygu, düşünce ve davranışlarını yönetebilen kişidir. Liderliğin 
birincil uygulama alanı kişinin kendi zihni ve bedenidir. Ancak 
kendine liderlik edebilen, başkalarının da gerçek anlamda lideri 
olabilir.

Bu açıdan baktığımızda çigongun liderlik becerilerini geliştirme-
de değerli bir araç olma potansiyeli dikkate değerdir. Çigongun 
dikkatli, bilinçli ve düzenli çalışıldığında dinginleştirici, canlan-
dırıcı ve duyarlılığı artıran etkileri sayesinde kişi zihninin ve be-
deninin derinlemesine farkında varabilir ve duygu, düşünce ve 
davranışlarına yön verebilme becerisi kazanabilir.

Günümüzün hızlı temposunda içsel ve dışsal olarak yoğun bir bil-
gi akışı karşısındayız; zihinlerimiz bulanık, net görmekte ve seçim 

Çigongun dikkatli, bilinçli ve dü-
zenli çalışıldığında dinginleştirici, 
canlandırıcı ve duyarlılığı artıran 
etkileri sayesinde kişi zihninin ve 
bedeninin derinlemesine farkına 
varabilir ve duygu, düşünce ve 
davranışlarına yön verebilme be-
cerisi kazanabilir. 
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Senin şarkın yaşamını, gördüğün, dokun-
duğun, hissettiğin her şeyi şekillendirir.

Hüzünlü nağmeler söyleyen ve uçurum kenarında 
bir yaşam görüntüleyen bir insan yığını var. Öte 
yandan aşk ve zafer şarkıları söyleyen bireyler de 
mevcut... Öyle ki, onların bestelediği müziğin en-
ginliği, toplumlara, yazgılara şekil vermekte ve in-
san tabiatının köklerine derinden tesir etmektedir.

Oldukça ilginç bir deney yapmaya hazır mısı-
nız? Aynı anda hem bilim adamı hem de denek 
olabilir misiniz? Tek yapmanız gereken bir gün 
seçmek, yaşamınızdan herhangi bir gün. Onu 
dikkatle gözlemleyin, her bir ayrıntısını inceleyin. 
Sarf etmiş olduğunuz kelimelere dikkat edin, on-
ları gruplandırın. Diğerlerine nazaran daha sıklıkla 
kullandıklarınızı içlerinden seçip ayırın. Duyduğu-
nuz hisleri gözden geçirin, onları sınıflandırın, çok 
tekrarlananları ayırın. Düşüncelerinizi ele alın, on-
ları da sınıflandırın ve aralarından en ısrarcı olan-
ları, en sık yinelenenleri ayırın.

Yaşamın en küçük birimi olan tek bir hücrenin bü-
tün bir organizmanın biyolojik malumâtını kendi 
içinde barındırması gibi, eğer arayışınızda sami-
miyseniz ve gerçekten öğrenmek isterseniz, yaşa-
mınızın herhangi bir günü size sizinle ilgili her şeyi 
anlatacaktır. Hayatınızın o ufacık kesiti, yaşantını-
zın özeti, onun tam bir sentezidir.

En olası ihtimalle bu arayış, sözlerimizin, duygu ve 
düşüncelerimizin biteviye yinelendiğini, günden 
güne defalarca mekanik olarak tekrarlandığını 
fark etmemizi sağlayacaktır. Genelde, oldukça 
tekdüze varlıklar olduğumuzu keşfedebiliriz. Gün 
içerisinde yaşadığınız fiziksel duyumları teşhis 
edin. Biraz dikkat ederseniz hissettiğiniz herhan-
gi yeni bir şey olmadığını fark edeceksiniz. Üstelik 
bu inceleme kendi mekanikliğimizi fark etme-

mize yarayacak;  ‘makinemizin’  o duyguları hissetmek, o düşüncelere 
sahip olmak ve o sözleri dile getirmek için çoktan programlanmış oldu-
ğunun dehşet veren keşfi karşısında nefeslerimiz kesilecek. Ayarlanmış 
bir tempoda titreşen ve sadece o sesi çıkaran bir müzik aleti gibi, olası 
tuşların, titreşimlerin ve seslerin sonsuzluğu içinde sadece dar bir şerit 
üzerinde yer alıyoruz.

Ne tür bir şarkı dolaşıyor dilinizde?
Her gün benzer nağmeleri seslendirdiğinizi ve gerçeklik olarak adlandır-
dığınız dış dünyanın, o tekdüze ritme, sese ve titreşime uymaktan başka 
hiçbir şey yapmadığını anlayacaksınız. Bir insanın gerçekliği, ‘yapma’ ve 
dolayısıyla  ‘sahip olma’  becerisi, mutluluk seviyesi ve tüm bunlarla birlikte 
mâli kaderi, kendi  ‘titreşim hızı’  ile mükemmel bir uyum içindedir. Dünya, 
seslendirdiğiniz şarkının enginliği ölçüsünde az çok dar veya geniş olarak 
belirecektir.

“Ne tür bir şarkı geziniyor dilinizde?” sorusu, kendi kaderinizi sorgulama-
nızla aynı anlama gelir. Ne zaman kendinizi dinleyebilir, çıkardığınız ses-
lere daha çok özen gösterirseniz, işte o zaman bu seslerdeki tekdüzeliğin 
(mono-tony) ayrımına varabilir ve aynı zamanda beş duyudan oluşan bu 
pentagramı genişletecek irade ve beceri seviyesini yükseltebilirsiniz.

Diğer müzik aletlerine oranla daha büyük oktav genişliğine sahip pi-
yanoda çift pentagramın kullanılması gibi, ifade seviyesi diğerlerinden 
çok daha gelişmiş olan insanlar vardır. Üç, dört, beş pentagram üzerine 
yayılan melodilerin bestekârları var... Öyle ki, onların ‘düşleri’  insanlığın 
geri kalanı için yeterli olan dar frekans dalgalarına sığamayacak kadar 
engindir. İki kişi, ritimlerinin birbiriyle kaynaşması, çıkardıkları seslerin 
ahenk ve uyumluluğu doğrultusunda ortak iş yapabilir. Bir firma, müzi-
ğinin genişliği kapsamında bir diğer firmayı ele geçirebilir; bir medeni-
yet, şarkısının enginliği, oktavların genişliği, seslerin niteliği, müziğinin 
gücü ve zenginliği oranında bir başka medeniyete üstün gelebilir. 

Bir dağı yerinden oynatmak daha kolaydır
Gündelik söz dağarcığımız içindeki tek bir kelimeyi, tek bir tonlamayı, 
çok sevilen bir deyişi dahi değiştirmenin ne kadar zor olduğuna; bir yak-
laşımı, bir tepkiyi dönüştürmenin, alışılmış yöntemleri bozmanın, işa-
retlerin, seslerin mekanik tekrarlarının dışına çıkmanın imkânsızlığına 
dikkat edin. Bir inancı dönüştürmenin, bir duyguyu değiştirmenin ne 
anlama gelebileceğini bir düşünün... 

sen söylediğin şarkıdan ibaretsin
Yazı: Stefano D’Anna’dan düzenleyen: Nehir Ötgür
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daha verimli sonuçlar doğurabilir.

İnsan bu anlayışa bir kez vardığında, hayatında, 
tüm insanlığı hapseden bu dar banttan kaçmak-
tan, kendi müziğinin tekdüzeliğinden ve yoksul-
luğundan kurtulmaktan başka bir amaç edine-
mez. İnsanın kendi sınırlarına karşı durmasından 
ve kendi melodisini yükseltmesinden daha yüce 
bir tasarı ya da daha kutsal bir savaş söz konusu 
olamaz.

Kendi gerçeğinizi değiştirmek istiyorsanız, bes-
telediğiniz müziği değiştirin ve kendinizi ‘düşü-
nüzün’ genişletilmesine adayın. Düş var olan en 
gerçek şeydir. Gerçeği yaratan düştür. Ve bizleri, 
Oluş’un bu sımsıkı mahkûmiyetinden, bedenleri-
mizin ızdırabı haline gelen kendi ezgimizin tekdü-
zeliğinden, korku dolu hislerimizden ve şüpheli 
zihnimizden kurtaracak olan ancak düştür. Düşle-
meye ve zihninizde bir birey olmaya cesaret edin.

Tüm dünya zihninizde yaşar
Kendinizi inceler ve gözlemlerseniz kendiniz hak-
kında daha çok bilgiye sahip olur ve gün geçtikçe 
temel esaslarını hareket ettirerek, düzenleyerek 
ve oluşturarak düşünüzün boyutlarını genişle-
tebilirsiniz. Düş’ün, yaşamdaki rollerimizin yanıl-
samasından daha gerçek olduğunun her geçen 
gün daha çok farkına varırsınız. Düşleyerek ilişki-
ler oluşturur, sorunlar çözer, geçit vermeyen dün-
yalara adım atarsınız. Görünmez olanın içine dal-
mayı öğrenirsiniz. Gerçeklik sonradan oluşarak, 
düşümüzün boyutunu ve şeklini alır. Kendimizi 
bilmek demek, insanın, başına gelen olayların 
yegâne sorumlusu olarak evrende tek başına bu-
lunduğunun bilincinde olmaktır. 

*hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı

Kendi içinizde yeni bir fikir yakalamanın, onu kabullenmenin, gözle gö-
rünmeyenin içine dalmanın, özgün bir şeyler tasarlamanın, görünürde 
olanaksız olan bir şeyler düşlemenin, içinde yaşamaya sürüklendiğiniz 
bu pentagramın dışında tek bir nota çalabilmenin imkânsızlığını görün. 
Tüm bu saydıklarım karşısında bir dağı yerinden oynatmanın daha ko-
lay olduğunu anlayacaksınız. 

En küçüğü dahi olsa, yinelenen bir hareketi, mekanikleşmiş bir tepkiyi 
değiştirmek ya da bir alışkanlığı kırmak için gösterilen her kasıtlı çaba, 
tekdüzeliğimiz karşısında kazanılan bir zafer, yaşamlarımızın sürekli tek-
rarlayan alışkanlıklarına ve tekerrürlerine atılan bir çelmedir.

Yaşlandığınızı, yaşamlarınızın giderek esnekliğini kaybetme sürecinin 
çoktan başlamış olduğunu ve genç olsanız dahi, yakın bir zamanda ar-
tık bu gidişatı tersine çeviremeyeceğinizi anlayacaksınız. Zenginler ve 
politikacılar, tembeller ve çalışanlar, Nobel ödülü sahipleri ve sıradan in-
sanlar, herkes kendi şarkısını yanında taşır. Herkes kendi eseri olan roller 
hapishanesinde olumsuz duygulardan oluşan bir baloncuğun içinde 
mühürlenmiş, kendi alışkanlıkları içinde mumyalanmış bir tutukludur. 
İnsanoğlunun büyük bir çoğunluğu, doğumla birlikte düzenlenen, ço-
cukluk döneminde ebeveynlerinden devraldıkları melodiyi kendi sıra-
ları geldiğinde aktarmaktan başka bir şey yapamayan anne ve babalar 
tarafından yeniden onaylanan hipnotik bir müziğin, kötü müzisyenler, 
sıkıcı öğretmenler, felaket tellalları tarafından öğretildiği okul ve üniver-
sitelerde pekiştirilen bir programa itaat eder.
 

Düşünüzü genişletin
Varoluşun pentagramlarını kolaylıkla aşan, yaratan ve ezgilerini uçsuz 
bucaksız diyarlardan, yükseklerden yakalayan muazzam müzisyenler, 
vizyon sahibi bireyler vardır... Ama aynı zamanda kendi hüzünlü, titrek 
hayatlarına teslim olmuş bir insanlık yığını da mevcuttur...  Onların ki, 
çocukluklarından itibaren öğrendikleri ve sonrasında hiç değiştirme-
dikleri birkaç nota ile sadece tek parmak çaldıkları kendi hüzünlü, sız-
layan ezgilerdir.

Eğer merak edip kendi hareketlerimize, düşüncelerimize, kelimelerimi-
ze en ufak bir ilgi göstermiş olsaydık, yaşamlarımızın ne kadar mekanik 
ve yinelenen bir gidişata sahip olduğunu keşfetmiş olurduk. Her sabah 
hiç değişmeyen eylemler silsilesine katı bir titizlikle girişiyoruz: aynı aya-
ğımızı atarak yataktan kalkıyor, aynı sayıda hareketlerle ve aynı yönde 
dişlerimizi fırçalıyoruz ve yüzümüzde her zaman aynı ifade var. Yerleşmiş 
sabit alışkanlıklara sahibiz… Kabul edilmiş fikirleri, alışmış olduğumuz 
aynı mimikler, aynı sözler ve ses tonuyla ifade ediyoruz. Duygularımız 
bile, vücudumuzun şartlı refleksleri gibi öngörülebilir nitelikte. Sıradan 
bir insanda irade gömülüdür. Davranışı, mekanik zekânın yansımaları-
dır ve psikoloji yerine etoloji* ya da robotbilim kapsamında çalışılmaları 

Kendi gerçeğinizi değiştirmek isti-
yorsanız, bestelediğiniz müziği de-
ğiştirin ve kendinizi ‘düşünüzün’ ge-
nişletilmesine adayın. Düş var olan 
en gerçek şeydir.
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‘Anı yaşamak’, ‘farkındalığımızı artırmak’ için meditasyon yapıyor, çeşitli 
aktivitelere, eğitimlere katılıyoruz... Sonra çılgın kentlerin karmaşasına 
tekrar girdiğimizde, bırakın ‘dışarıyı’ görmek, kendi bedenimizin içinde 
bile olamayabiliyoruz zaman zaman. Zihin başka yerlerde gezinirken 
ruh bir başka yerde unutulmuş, beden ise zorunlu işlerin peşinde... En 
başta saydıklarım, hazineleri içselleştirmenin kolay yolları elbet ama 
umutsuzluğa kapılmayalım; tekrarın kendisi, yani açıkçası artan sıklıkla 
yaptığımız alıştırmalar bize  ‘şifa’  verecektir.
 
Görme psikolojisi üstüne akademik çalışma yürütmüş olan Ph. D. Ja-
net Goodrich (1942-1999) dış dünya ve içsel dünyamız ile temasımızı 
artırmaya yardımcı olan, oldukça işlevsel bir ‘araç’ geliştirmiş. Janet 
Goodrich’in 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyken bir gözü için -7, di-
ğeri için -5 Diyoptri gücünde miyopi gözlüğü kullandığını belirtmem 
gerekiyor. Aynı zamanda gözlerinin biri yukarı, diğeri aşağıya kayıyor-
muş! Ama Dr. Bates Metodu’nun yardımı ile iki yıl içinde yasal olarak 
gözlüksüz otomobil kullanmaya ehil olmuş. 
 
Dr. Bates metodunu yaymaya adanan Goodrich’in bu alana yaptığı kat-
kılar da eşsiz olmuş; binlerce öğrenci ile çalışmış ve çok sayıda eğitmen 
yetiştirmiş.
 

İmgesel Bir Araç: Burun Kalemi 

Kişi, burnuna yerleştirdiği hayali bir kalemle, gördüğü imgelerin ana-
hatlarını/ kontürlerini çiziyor. Kaba çizimde ustalaştıkça daha ince de-
taylara geçiyor. Bu imgelemeli faaliyetin kendisi bir önceki sayıda bah-
settiğim iki görme prensibini çalıştırıyor: hareket ve merkezileştirme. 
Görmeyi geliştirmede hareketin önemine değinmiştim. Burada gözün 
tek başına hareketi değil; gözün başla birlikte hareket etmesi önemlidir. 
Burnumuzun ucundaki hayali kalemle yaptığımız imgesel çizim, gözü-
müzün başımızla birlikte hareket etmesini sağlıyor. Unutmamalıyız ki, 
sabit bakışlar görme bulanıklığına ve bir süre sonra ağrılara bile neden 

Yazı: Gülay Ertekin 

Dosya konusu:Sağlık

Yazar: Gülay Ertekin

 Dr. Bates Metodu eğitmeni 

Mükemmel bir ‘tasarıma’ sahip olan görme sistemimize 
güvenmeliyiz, O bizi korur.

bakıyoruz ama görmüyoruz,
işitiyoruz ama duymuyoruz
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olur. Burun kalemi, kötü bir alışkanlık olan sabit bakma (gözü dikme, 
‘staring’) alışkanlığının kırılmasına yardımcı oluyor.

Hayali kalemimizin uzanıp dokunduğu nokta ise, bizim görme alanı-
mızda en net görebileceğimiz noktadır. Çünkü, gözümüzün fizyolojik 
yapısı gereği, gördüğümüz imgelerin merkezini iyi görebiliyorken, 
çevreyi (periferiyi) daha bulanık görürüz. Periferi daha bulanık ama ha-
rekete daha duyarlıdır. Caddede yürürken, başımız yukarıya doğru dö-
nük olmadığı halde, gökyüzünde uçan uçağın veya kuşların hareketini 
sezebiliyoruz. Bu, görme sistemimizi tamamlayan bir özelliktir: Merkez 
daha net + periferi harekete daha duyarlı. Bu özelliğin neye yaradığını 
bir örnekle açıklamaya çalışayım: Avına doğrudan karşıdan bakan (bakı-
şını merkezileştiren) ilkel insanı düşünün. İmgenin merkezinde yer alan 
‘avı’ daha net görünürken, periferi daha bulanık görünür. Periferiden bir 
tehlikenin yaklaşması durumunda, harekete daha duyarlı olan gözdeki 
periferik alan bu bilgiyi beyne transfer edecektir ve baş, tehlikenin gel-
diği yöne dönecektir. Anlayacağımız şu ki, mükemmel bir ‘tasarıma’ sa-
hip olan görme sistemimize güvenmeliyiz. O bizi korur! 

Görme kalitesini sadece netlik tanımlamamaktadır

Hayali kalemimize dönelim; kalemin uzanıp dokunduğu noktanın do-
kusu, rengi ve uzaydaki konumlanışı (3-D) daha canlı görünür. Nokta 
kelimesini seçmemin şöyle bir önemi var: Ne kadar küçük bir alana 
bakışımızı ‘merkezileştirirsek’, o kadar keskin bir görme yetisine sahip 
oluruz. Bu başlangıçta çelişkili gibi duyulabilir. Benim sözüme değil, 
kendi gözünüze inanın: Geniş bir alana (örneğin bir sandalyenin bütü-
nüne) bakmaya deneyin, imge bulanıklaşacaktır. Doğamıza aykırıdır. 
Sistemimiz izin vermez, hata verir... Şimdi bakışınızı aynı nesnenin bir 
detayına ‘merkezileştirin’ (tam karşıdan bakın); nesnenin rengi, dokusu, 
yapacağınız sürekli, kesintisiz ve yumuşak hareketler görme sisteminizi 
rahatlatacaktır. Sadece belirli anlarda değil, ‘gün boyu’, demiş Dr. Bates! 
Alışkanlıklarımız genel hayatımızda olduğu kadar görmede de önemli-
dir. Gün içinde 1-2 saat  ‘görme egzersizi’  yapmanızın bir yararı olmaya-
caktır, eğer gün boyu gözlerinizi yanlış kullanmaya alıştıysanız.

Görmek bir seçimdir. 
Peki, ya ‘Merhamet’?

 
Gözlük takmayı tercih ediyorsak, suni de olsa, 
görmede netlik kazanıyoruz, evet. Ama çoğu 
zaman hâlâ birçok şeyi görmekten kaçıyoruz. 
Bu kaçış, olumlu veya olumsuz bazı duyguları 
yaşamaktan bizi alıkoyuyor. Dergimizin de bu 
ayki konusu olan ‘Merhamet’ ten kısa bir örnek 
verelim: 

Çeşitli nedenlerden dolayı acı çekenleri görmek 
istemiyorsak, başımızı diğer tarafa çeviriyoruz. 
Acıyı görmezsek, merhamet duyamayız; kişi ve 
yaşadığı sorunla bağlantı kuramayız. Merhamet 
bir seviyede empatik farkındalık gerektirse de, 
empatik farkındalığı aşan bir duygudur. Mer-
hamet başkasının acısını ve ıstırabını geçirmek, 
onu rahatlatmak ve yatıştırmak için hissedilen 
yoğun bir istektir. Diğer kişinin talihsizliği için 
duyulan derin bir üzüntü ve sempati hissidir (1). 
Yaratıcılığımızı devreye alarak bir çözüm veya 
rahatlatma yöntemi sunmaya iter bizi.  ‘Görmek’, 
burada kabul etmek değildir, yargısız gözlem yap-
mak mümkündür. Gözlemimizin bizde uyandırdı-
ğı duyguya bakarız ve hangi yönde adım atacağı-
mızı karar veririz. Ama her şeyden önce görmeyi 
istememiz gerekir.

Son olarak şunu vurgulamakta yarar görüyorum; 
merhamet bireyler arasındaki ilişkilerde seçim 
olabilir, lakin aynı zamanda toplumsal bir konu-
dur ve toplumsal olarak örgütlenmek zorundadır. 
Eşitlik, adalet, özgürlük gibi temek haklar ‘bireyle-
rin’ merhametine bağlı olmamalıdır. Sevgilerimle.

(1)Wendy T. Behary, ‘Narsistle Ateşkes’, Psikonet Yayınları
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Çok yönlü bir araştırmacı gazete-
ci olan Mine Kavalalı Hacettepe 
Üniversitesi’nde Psikoloji okuduktan 
sonra Londra’ya gidip Hümanistik Psi-
koloji üzerine de eğitim almış, sonra 
üç yıl boyunca Milano Yoga Center’da 
Mevlana Seminerleri düzenlemiştir. 
2006’da Ruh Bilim Okulu’nun düzenle-
diği Dünya Affetme Şampiyonası’nda 
birincilik ödülü alan Kavalalı, aynı yıl 
PsikoSpiritüel Atölyesi’ni kurmuştur. 

Bize çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

Holistik Bilinç çalışmaları yapıyo-
rum. Hümanistik Psikoloji’nin bir 
parçası olan bu çalışmalar insa-
nın duygu, düşünce ve davranış-
ları arasındaki ilişkiyi ve dengeyi 
temel alıyor. Hayatın kayna-
ğından gelen ve insan bilincini 
ciddi anlamda uyaran egzersizlerden 
oluşuyor.   

Holistik Bilinç’i tanımlar mısınız? 

Holistik Bilinç Kâinatın ve içinde yer alan insa-
nın sırlarını konu alır. Derdi, kendisini dünyaya 
ifade etmeye çalışmak olan insanın, her şeyden 

Psiko-Spiritüel Atölyesi; 
Mine Kavalalı ile 

Holistik Bilinç

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi için: 
0533 417 6099

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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zaman bu hayatla didişmemiz sona eriyor. Hu-
zur, dinginlik ve erdem sahibi oluyoruz.

2004 yılında Dünya Affetme Şampiyonu ol-
muşsunuz. Bunu da anlatabilir misiniz? 

Anlatayım: Henüz bireysel gelişim eğitimi alma-
dan çok önceleri, yeni evlenmiştim; eşim mer-
hametli bir insandı ama alkol problemi vardı. 
Yeri gelmişken dergimizin teması ‘Merhamet’ 
konusunda fikrimi de sunmak isterim. Mer-
hamet duygusu ruhumuzu arındırır ve bizi 
Yaradan’a yaklaştırır. Bu dünyaya imtihan olma-
ya geldik. Bir gün hepimiz buradan başka bir 
yere gideceğiz elbet. Giderken en büyük sınav 
vicdan muhasebesidir benim için.  

Konumuza dönersek; eşimin ailesi onun al-
kol problemine çare bulmamı istiyordu. 
Üniversite’de psikoloji okuduğum için bunu 
bekliyorlardı benden. Oysa psikoloji normal 
insanın duygu ve düşünce sorunları ile ilgilidir. 
Alkolizm ise bir bağımlılıktır ve psikiyatri’nin 
konusudur. Onlara bunu anlatmam mümkün 
olamadı. Eşim de onların tesirinde kalmaya 
başlamıştı ki, sürekli suçlanmaya başladım ve 
ciddi bir depresyona girdim. Bu yüzden çok zor 
günler geçirdim ve çok sevdiğim eşimden bo-
şanmak zorunda kaldım. 

Çalışmalarımda da örnek veriyorum; peki, ben 
bu depresyondan nasıl kurtuldum? Onları ve 
kendimi affederek! Onları affetmek kolay ama 
asıl önemli olan insanın kendini affetmesidir.  
Eğer, “Ben bunu neden başaramadım” diye ken-
dinizi suçlamaktan vazgeçmezseniz, için için 
hayatınızı mahvetmeye başlarsınız. Bu suçlu-
luk, çaresizlik ve kendinize duyduğunuz öfke 
sizi yer bitirir. Kendinizi her türlü olumsuz duy-
gudan bağışlamaktır kendini affetmek! Bu sizin 
iç huzurunuzu sağlar. Çalışmalarımızda bunu 
da sağlıyoruz.  Hayatınıza olumsuz etkisi olacak 
olan duyguları yokedebilirsiniz. Bu da kendinizi 
acı, öfke ve hayal kırıklığından koruyacak olan 
kendinize gösterdiğiniz merhamettir.

önce kendisini anlamaya ihtiyacı vardır. Bunu başardıktan sonra ge-
risi kolayca gelir. 

Kuantum Fiziği bize yeni kapılar açtı, yeni bir bilinç dönüşümünün 
içindeyiz artık. Yaşama bakışımız yenileniyor; bugüne kadar fazla 
incelemediğimiz konuları masaya yatırıyor ve yaşama daha holistik 
yaklaşıyoruz. Ruh’un keşfi başladı. Peki Ruh neremizde? Beynimizde 
mi? Kalbimizde mi? Yoksa DNA’larımızda mı? Her şeyden önce nedir 
bu Ruh?  Ruhun gücünü kullanmak muhteşem bir yenilenme yara-
tıyor insanda. 

Bizler enerjiden oluşmuş varlıklarız. Birbirimize saf enerjetik bağlar-
la bağlıyız. Ancak bu bağlar saf ve sağlam dokunmuş olsalar bile, 
yaşamın dialektik doğasından ötürü bilinçaltı tuzaklara düşüyoruz. 
Birbirimizi ve daha kötüsü kendimizi sürekli hırpalıyoruz. Bu çalış-
malarda, hırpalanan, örselenen ve bizi sabote eden duygu ve dü-
şüncelerin üzerinde çalışarak onları günışığına çıkarıyor ve yeniden 
doğal sağlıklarına kavuşturuyoruz. Ancak sonrasında tam anlamıyla 
huzurlu, dengeli ve yaşam sever insanlara dönüşüyoruz.

Kullandığınız teknikler nelerdir, söz eder misiniz?

Holistik Bilinç çalışmalarında akışta kalarak, bilinçaltı okumalar yapı-
yoruz. Sezgilerimizi güçlendiren  geri dönüşümlü oyunlar oynuyo-
ruz. Hayal kırıklıklarımızı, öfke, endişe, korku ve kederlerimizi bilince 
çıkararak bizi iyileştiren oyunlar bunlar. Bu oyunlar aracılığıyla olum-
suz duyguların izdüşümlerini görüp, onları hayatımızdan çıkartabi-
liyoruz.

Oyun terapileri, psikodrama, oto-jenik self hipnoz, ayna çalışması, 
imgeleme, olumlama, aile modelleme, çekirdek inanç, bilinçaltı te-
mizliği, nefes çalışması, geçmiş yaşam terapileri gibi birçok çalışma 
içeren bir teknik. Basitten karmaşığa doğru ilerliyoruz.  Yaşam Hari-
taları hazırlıyor, çalışmanın son günü ‘ Yaşamla Sözleşme ’ imzalıyor 
ve bunu meditatif danslarla kutluyoruz. 

Çalışmalarınızın süreleri ile ilgili bilgi verebilir misiniz ?

Temel çalışmamız olan “Ayna” dört, GYT (Geçmiş Yaşam Terapisi) iki 
gün sürüyor. 
 
Ayrıca, ‘Evrensel Yasalara göre Kader Planları’ hazırlıyoruz. Danışan-
larımıza 4 -5 sayfalık kapsamlı bir rapor halinde yolluyoruz bunları. 
Zira hepimizin kendi yaşamına özel, bu hayatta gerçekleştirmesi ge-
reken bir kader planı var! Yaşam amacımızı gerçekleştirebildiğimiz 
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Yemyeşil bir doğa içinde, kış mevsiminde  
birikmiş toksin, stres ve yorgunluklarımızdan arınmak, 

sağlığımıza katkıda bulunmak için kendimize,  
anne ve babamıza, sevdiklerimize bir haftalık 

programımızla en iyi hediye olacak. 
Hayırlara vesile olsun.

Kayıt için : Yogi Adnan Çabuk 0533 7778640 | Yer: Alanya Toroslar Dim Çayı Vadisi

siddashramyogacenter.com /siddashram.yoga.tatili

Temmuz  
01 - 07 (Paz- Cmt)*     
21 - 27 (Cum - Per) 
28 - 03 Ağu Cmt- Cum)*    

Ağustos 
06-12 (Pzt-Paz)*
14-  20  (Sal- Pzt)
26 - 01 Eylül ( Paz- Cmt) 

Eylül
12-18 (Çar-Sal)*

Reiki Grubu 
03-09 (Pzt-Paz)*İngilizce  olacak



Kalp Sutra

“Budizm okullarının Kutsal Kitap’ı niteliğinde olan  
“Kalp Sutra” neredeyse tüm Budist manastırlarında her gün düzenli olarak okutulur.  

Bu sutra* Avalokiteshvara’nın bilgeliğin aşkın varoluşunda aydınlanması  
ve bunu öğrencisiyle konuşması hakkındadır:   

“Bodhisattva Avalokiteshvara*, Şefkatin Bodhisattvası, ‘Kusursuz Aşkın Bilgelik’in 
engin derinliklerinde yol alırken, yukarıdan aşağıya doğru baktı ve açıkça gördü; 

Beş Skandha**’nın tümü de kendi oluşlarında boştu/hakikatten yoksundu. Böylece 
tüm ızdırapları aştı ve kendini bundan özgürleştirdi.

Formlar boşluk*tan farklı değil, boşluk formlardan... Boşluk neyse, formlar da o... 
Formlar, tamamen boş/boşluk ve boşluğun kendisi formlar…

Bu aynı şekilde; hisler, algılar, irade-istekler ve bilinç için de geçerli… Hiçbiri 
boşluktan başka bir şey değil ve boşluk da onlardan…

Tüm Dharmalar (doğa yasaları) /varoluşun fenomenleri boşluğun niteliklerine 
sahip: doğmayan/ortaya çıkmayan veya durmayan/sona ermeyen, 

kirlenmeyen/lekelenmeyen veya saf ve temiz olmayan, eksilmeyen/azalmayan, 
tamamlanmayan/artmayan… 

Boşlukta ne form var, ne his, ne algı,  
ne istek-irade-imajinasyon, ne de bilinç...

Ne göz var, ne kulak, ne burun, ne dil, ne beden, ne de zihin…

Ne görüntülerin muhatapları var, ne seslerin,  
ne kokuların, ne tatların, ne dokunulan şeylerin,   

ne de Dharmaların/zihinsel nesnelerin…

Ne görsel öğeler var, ne de zihinsel algı öğeleri ve  
ne de ona gelene kadar diğerlerinin…

Ne cehalet var, ne de cehaletin sonu,  
şuna kadar ve şu da dahil olmak üzere:

Ne yaşlanma/yıpranma ve ölüm var,  
ne de yaşlanmanın/yıpranmanın ve ölümün sonu…

Ne ızdırap var, ne ızdırabın bir sebebi, 
ne bir sonu var, ne ondan kurtulmanın izlenecek bir yolu…

Elde edilecek bir şey olmadığından, Aşkın Bilgelik ile 
Bodhisattva, düşünce örtülerinden/zihnindeki engellerinden 
özgürleşmiş olur. Bu engellerin yokluğunda, korku duymaz,  

tüm çarpıtılmış hayallerin ötesine geçer  
ve en yüksek Nirvana’ya ulaşır.”  ” 

Sutra*: Budizm’in kutsal yazıtlarına verilen ad.  
Skandha**: Benlik duygusuna temel teşkil eden ve bu 
duyguya bağımlılığa neden olan beş tür olgudan her 

birine verilen ad. Türkçe karşılığı küme.  

Avalokiteshvara*: Mehametin ve şefkatin 
bedenlenmiş hali olarak kabul edilir.



Sevgiyi hissedebilmek ve yaşayabilmek 
için hiçbir dışsal nedene ihtiyacımız yok 
aslında. Doğal oluş halimiz ve doğamız saf 
ve karşılıksız olarak sevmek ve sevilmek.

Geçen gün yeni doğum yapan çok sevgili yoga 
eğitmeni bir arkadaşım şöyle bir paylaşımda bu-
lundu; gebeliğinin 5. haftasında daha bezelye ta-
nesi kadar olan bebeğinin gümbür gümbür atan 
kalp atışlarını duymuş ve o anda şöyle bir farkın-
dalık yaşamış:

‘Varoluşun, yaradılışın mesajı gayet açık ve net. Önce 
KALP. Ne beyin ne diğer organlar... Önce KALP ve onu 
da bedenin en orta yerine merkezine koyuyorum ki, 
bu hazineyi ne en tepede ne de en aşağıda taşı, tam 
MERKEZDE taşı. Onu dinle, o ne diyorsa yap, onu be-

nim yaptığım gibi hayatının merkezine koy ki, yaptığın eylemler hep ondan 
çıksın. Onu paylaş ki çoğalsın.’

Modern yaşama adapte olmuş ve gündelik telaşları içerisinde sevgisini 
unutmuş, ya da bu sevgisini ifade etmeye ne vakti ne de motivasyonu 
kalmayan insanlığın öyküsünü yaşıyoruz günümüzde. Bu öyküde duy-
guların ve sevgilerin de maddeleştirilerek yaşandığına şahit oluyoruz. 
İçindeki sevgi ve merhamet duygusunu derinlere gömmüş, bırakın 
çevresindeki insanlara, kendini bile bu sevgiden ve merhametten yok-
sun bırakan insanlar mevcut.  Şöyle bir düşün, acaba kendine en son ne 
zaman gerçekten sevgi, şefkat ve merhamet gösterdin? Bunun için ne 
yaptın? Ve gerçekten sevgi ve merhamet miydi kendine gösterdiğin şey?

Birçok kavramı doğduktan sonra öğreniyoruz. Sevgi bile öğrenilmiş bir 
kavram oluyor. Ebeveynlerimizin bizi başarılı olduğumuzda ya da onla-
rın istediklerini yaptığımızda sevdiğini düşünüyoruz. Sonra arkadaşları-
mızın veya çevremizdeki diğer insanların bizleri güzel işler  yaptığımızda, 
ya da onları memnun edecek davranışlarda bulunduğumuzda seve-

Yazı: Burak Ayhan

kalbini tüm yaratılışın
sevgisine açmaya ne dersin?

3gozdergisi•com
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İşte yoga sayesinde kalp bölgesinin enerjisi za-
manla açılıyor ve dengeleniyor. Zaten bir süre son-
ra kalbin enerjisi dengelendikçe fiziksel görünüm 
de değişmeye başlıyor; göğüs bölgesi önde, sırt 
dik, omuzlar geride ve kalp açık bir duruş kaza-
nıyor. Tabii bu sihirli bir değnek değmişçesine bir 
anda olmuyor. Bu pratiklere düzenli olarak devam 
ettikçe kalp çakrasının enerjisi dengelenmeye, 
böylece kişi sevgisini hissetmeye, zamanla da 
sevgisini açıkça ve rahatça yaşamaya başlıyor. Kişi 
önce, kendinden mahrum bıraktığı o güzel sevgi-
sini kendine göstermeye ve zamanla da bu sevgiyi 
etrafındaki herkesle paylaşmaya başlıyor. Etrafın-
daki tüm varoluşun aslında bir bütün olduğunu, 
kendinin de o bütündeki aynı ÖZ’ den bir parça 
olduğunu idrak ediyor ve böylece kalbini tüm va-
roluşa rahatça açıyor. 

Karşındaki herkes aynı sen gibi yaratılmış, sadece 
varlığından dolayı o sevgiyi hak eden birisi değil 
mi? Bir bebek doğduğunda nasıl ki ilk tepkimiz 
düşünmeksizin merhamet ve sevgi göstermek 
oluyorsa, aslında etrafımızdaki herkesin aynı be-
beklik evresini geçirmiş fakat belli sebeplerle şu 
andaki hayatlarını yaşayan kişiler olduğunu hatır-
lamalıyız. Bize düşen, içimizdeki o sonsuz sevginin 
her an farkında olarak yaşamak, bu anlayışla kalbi-
mizi açık tutabilmek ve sevgimizi önce kendimize 
sonra etrafımıza gösterebilmek.

Sevgin, bedenin merkezindeki kalbin gibi tüm 
davranışlarının merkezi olsun ve çoğalarak yayıl-
sın. Kalbimizin birlikte atması ve sevgimizin bizi 
her daim bir arada tutması dileğiyle...

ceklerini düşünüyoruz. Çocuklukta öğrenilen bu kalıplar büyüyüp bir 
yetişkin olduğumuzda ise bizi yönetmeye devam ediyor. Duygusal ilişki 
içerisinde olduğumuz insanlardan tutun, iş ya da sosyal çevremizdeki 
insanlara kadar, başkalarının bizi sevmeleri için istemediğimiz ya da kal-
bimizden gelmeyen samimiyetsiz davranışlarda bulunuyoruz. İçimiz-
den gelmediği halde insanların hoşuna gideceğini düşündüğümüz 
bazı cümleleri tekrarlıyoruz. Yüzüne kibar ve tatlı fakat arkasından ya 
da içimizden bir o kadar sevgisizce konuşuyor ve eleştiriyoruz. Çıkarla-
rımızı gözetiyor, çıkarlarımız doğrultusunda bu ilişkileri sürdürüyor ve 
tüm bunları bazen farkında olmadan sevgi başlığı altında topluyoruz. 
Aslında burada sorun bu yaptığımız eylemler değil, bunun gerisindeki 
öğrenilmiş kalıplar ve bu kalıpların farkındasızlığı. 

Eğer ki birey kendi sevgi kavramını sorgular ve anlayabilirse zaten 
bunu çözebilecektir. Peki ya bunun farkına varmazsa, o zaman ne ola-
cak? Olacak olan şudur; kalıpları dahilinde hayatını yaşayacak fakat 
tekrar tekrar baltayı taşa vurduğu hissiyle aynı ilişki modelleri arasında 
savrulacak, içinde bulunduğu ilişkilerde öfke hissi ile gidip gelecek, ya 
da çevresiyle hiçbir zaman samimiyet temelli ilişkiler kuramayacak ve 
tüm bunlar sonucunda SEVGİSİZ yaşamaya çalışacaktır. Size yazdıkla-
rımın bazıları kendi ilişkilerinizden tanıdık gelmiş olabilir; karakterler, 
hikayeler farklı fakat yaşanan duygular benzer; mutsuzluk, sevgisizlik 
ve merhametsizlik...

Amacım yazdıklarımla içinizi karartmak değil, sadece bu konuda teş-
his ortaya koymaya çalıştım. Çünkü en başta içimizde sevgiyi engelle-
yen sebeplerin ne olduğunu görebilmeliyiz ki, engelleri yani kalıpları-
mızı ortadan kaldırarak, doğuştan hakkımız olan sevgiyi hayatımızda 
yaşayabilelim. Çünkü sevgiyi hissedebilmek ve yaşayabilmek için hiç-
bir dışsal nedene ihtiyacımız yok aslında. Doğal oluş halimiz ve doğa-
mız sevgi, saf ve karşılıksız olarak sevmek ve sevilmek.

Her şey, kendi değerini fark edip kendini sevmekle başlıyor. Peki, bu 
“Kendimi sevmeyi” nasıl yapacağım? Bunun için önerebileceğim, be-
nim de kendimi sevmemde yardımcı olan şey yoga pratiği. Hatta bu 
sayede sadece kendimi değil, tüm yaradılışı sevmeye, tüm herkese 
anlayış ve merhamet göstermeye başladım.

Yoga kelime anlamı olarak “bütünleşmek” olduğundan, aslında bu 
öğreti ilk başta insanı önce kendisiyle ve sonra da etrafı ile bütünleş-
tirmeye başlıyor. Matın üzerinde fiziksel beden ile yapılan hareketler 
zihnimizi, enerjimizi etkiliyor ve değiştiriyor. Özellikle göğüs-kalp böl-
gesini açmaya yönelik duruşlar bize içimizdeki o muhteşem sevgimi-
zi hissettirip, hatırlatıyor. Bedenin dili aslında bize her şeyi anlatıyor. 
Eğer birisi sevgisini kısıtlı yaşıyor ya da doğru düzgün hiç yaşamıyor-
sa, muhtemelen göğüs bölgesi daha içe doğru bir şekilde, sırtı hafifçe 
kambur, omuzları içe doğru yuvarlanmış bir şekilde dolaşıyordur. 

Bedenin dili aslında bize her şeyi 
anlatıyor. Eğer birisi sevgisini kısıt-
lı yaşıyor ya da doğru düzgün hiç 
yaşamıyorsa, muhtemelen göğüs 
bölgesi daha içe doğru bir şekilde, 
sırtı hafifçe kambur, omuzları içe 
doğru yuvarlanmış bir şekilde do-
laşıyordur.
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Röportaj: Güler Pınarbaşı 

Yaşam;

Çağla Necat; “Benim için Access ve Theta benim dı-
şımda bir şey değil, ayrımın olmadığını gördüğüm bir 
uyanış” diye tanımlıyor.

Sevgili Çağla Necat: Access Consciousness, Theta Healing, Kutsal Aktivas-
yonlar ve pek çok farklı enerji tekniği eğitmeni. Business Channel’da ‘Bun-
dan daha iyi nasıl olur?’  İsminde de bir program yapımcısı ve sunucusu...  
Farkındalığa çok erken uyanmış. Yolculuğu o çocukken başlamış.
Kendine gelen ilhamlardan sonra ilk başta 2009 yılında Holografik Beyin 
teknikleri dersi almış, sonra İlk Eğitmenliğe 2013 yılında Theta Healing ile 
başlamış, ardından Kutsal Aktivasyonlar  ve sonrasında Access Conscio-
usness, Bars Fasilitatörü, Sertifikalı Fasilitatör (CF), Beden Prosesleri , Yüz 
germek (Facelift), Entitilerle (varlıklar) konuşma, Sizin İçin Doğru İlişki 
(RRFY) eğitmeni olmuş. Aynı zamanda Access Consciousness sisteminde 
yurt dışındaki sınıfları tercüme eden bir simultane tercüman ve maestro.

“Enerji tekniklerini, Access ve Theta Healing’i benim dışımda bir şey 
olarak görmüyorum, başka birinin öğretisi değil, her insana esasında 
doğduğunda eline verilmesi gereken araçlar seti. Var olmasının müm-
kün olduğunu bildiğimiz ama bize hiç söylenmemiş olan bilgiler bunlar. 
Ne kadar şanslıyız ki şimdi burada. Ve yaşam artık seçersek çok ama çok 
daha kolay” 

Access’in çok sevdiğim mantrası gibi:  “Yaşamın tümü bana kolaylıkla, 
neşeyle, ihtişamla gelir” Konular ilginç; “Nereden başlayalım?” dedim. 
“3.Göz’ün okuyucusu yaşam hikayemi okurken ne duymak ister, gerçek 

seçim ve olasılık!

3gozdergisi•com
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Meslek seçerken kendime sorduğum soru 
şuydu. Ne olmak istiyordum? Felsefe ol-
mazdı, felsefe soru sormak peşindeydi, 
ben zihin peşinde değildim, akıllı cümle-
ler kurmak peşinde de değildim. Psikolo-
jiye baktım. İnsanın sadece ve tek başına 
her şeyden kopuk bir sistem içinde olma-
dığını gördüm. ‘Antropoloji’ye gidebilirim’ 
dediğimde 15 yaşımdaydım ama onunla 
gelecekte ne yapabileceğim net değildi. 
Antropolojiyi veya insan bilimini okuma-
yı arzulamış olmamı şu anda çok yerinde 
buluyorum. Sonrasında öğrenimim Ulus-
lararası ilişkiler oldu. Çünkü insanın içinde 
yaşadığı toplumdan hiçbir zaman tam an-
lamı ile ayrı olmadığına dair bir bakış açım 
vardı. Onu okurken psikoloji de okudum. 
Ardından İstihbarat tarihi de okudum.
Şimdiden baktığımda eski bene “daha da 
çok okumalısın” derdim.  Kişilerle çalış-
malar yaparken geldikleri yerlerin morfo 
genetik izlerini okurken tarihsel bilgiler, 
kültür, yaşam şekilleri hep karşıma çıkıyor. 

Ailen farkına vardı mı bu ilginin ve so-
rularına cevap bulmaya başladın mı 
bunları okurken?

Eğitim amacıyla Amerika’ya gitmem be-
nim açımdan büyük bir şans oldu. Orası 
bana iyi geldi. Paganizmle ilgili ya da şi-
fayla ilgili konuları kapsayan, psikolojik, 
3.Göz Dergisi gibi çok güzel dergiler var-
dı. Arizona, Sedona dergileri ve pek çok 
kitap... İki milyon kitap kapasiteli bir üni-
versitedeydim. Onları bulduğumda çok 
mutlu oldum. Bu dergiler üniversitem 
Wisconsin Madison’da ve dışarıdaki küçük 
dükkanlarda daha yoğundu. Devlet üni-
versitesiydi ama iyi bir üniversiteydi. Ora-
da benim için şifacılık doğal bir şey olma-
ya başladı. Mesela, kendi filmlerini çeken 
kişilerin film gösterisinden oluşan festival-
ler vardı, farklı kültürlerden yaşam şekille-
rinden gelen kişilerin olduğu uluslararası 
bir okuldu ve içerisinde dönem dönem 

bilinç benim yolumla dile gelmek isteseydi ne söylemek isterdi? Ne an-
latırsam okuyucularımıza davet olabilir?” diyerek, önce o birçok soru sor-
du. Çünkü yaptığı iş onu ‘soru’ yapmış. Soru olmanın yaratımını iyi anla-
mış. İşte ondan akıp bana gelen sorularla röportajımıza ilk merak ettiğim 
soruyu sorarak başlıyorum:

Access sistemi nedir?
Access kurucusu Gary M. Douglas’ın 28 yıl önce Amerika’da başlamış ve 
ortağı Dr. Dain Heer ile beraber başlattığı bir tekniktir.  Access Bars bu-
gün tüm dünyada 174 ülkede uygulanmaktadır. 

Access Bars ile başlar fakat Bars’tan ibaret değildir. Access kişileri “sonsuz 
varlık “, olarak görür. Hepimiz sonsuz varlığız. Ve sonsuz varlık, sonsuz al-
gılayış, biliş, oluş, alıp kabul ediş kapasitelerine sahiptir. Access Conscius-
ness sistemi, kişiye kendi gücünü vermek ve bildikleri ile ilgili olarak onu 
güçlendirmekle ilgilidir.  Biz çoğunlukla bir şeyler yolunda gitmediğinde 
bunun yolunda gitmediğini biliriz. Fakat bunu değiştiremeyiz.

Access yaşamımızda dilediğimiz herhangi bir konuyu değiştirebilme-
miz için bize araçlar sunar. Bars ile başlar ve Bars vücuttaki elektriksel 
yükleri boşaltarak bedendeki noktalara reset atar. Bilgisayarda, temizle-
sil tuşuna basmak gibidir. Başta bulunan 32 noktaya nazikçe dokun-
makla başa bir uyarı verilir. İmplant dediğimiz noktada tüm geçmiş-
ten getirdiğimiz duygular, düşünceler ve bizi sürekli aynı anlara çeken 
konular temizlenir. Diyelim ki bir kaza yaşadınız, yıllar önce oldu fakat 
hala dünmüş gibi yaşıyorsunuz, ya da bir ilişkiniz vardı bitti fakat hala 
orada o anda kaldınız. Yaşamda geçmişe dair tutunduğunuz ve artık 
size hizmet etmeyen işte o yerlerin dönüştüğü noktalardan biridir. Ve 
implant bandı gibi mesela para bandı vardır. Bu bantta para ile ilgili şim-
diye kadar taşımız olduğumuz bütün bakış açılarımız bulunmaktadır. 
Bu noktalara dokunmakla dönüşüm başlar. Çünkü realite bakış açıları-
mızı yaratmaz, bakış açımız içinde bulunduğumuz realitemizi yaratır. 
Ve bakış açılarımızı temizledikçe içinde yaşadığımız dünya değişmeye 
başlar. 

Çağla uyanışını nasıl fark ettin, yaşın kaçtı?  

Anneme 8-9 yaşlarındayken, “Meditasyon nedir?” diye sormuş olduğu-
mu hatırlıyorum. O da; “Gözlerini kapatırsın ve bedeninden çıkarsın” dedi 
ve böyle şeylere inanmadığını da ekledi. Anneme içimden “hımm... senin 
sandığın gibi değil” dediğimi, acaba kimler biliyor, kimlerle konuşabili-
rim? diye içimden sormuş olduğumu ve bu konuları birileriyle konuşabil-
mem için kim bilir ne kadar zaman geçecek dediğimi hatırlıyorum. Tam 
sekiz  yıl sonra sorularıma aradığım cevapları bulabilme yolunu bulmuş-
tum.  Esasında şu anda çok şanslıyız. Pek çok araca sahibiz.  Örneğin: Kı-
zım Melisa bu anlamda çok şanslı. 
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farklı festivallerin yapıldığı bir park vardı; 
refleksoloji yapanlar, şifa verenler, enerji 
terapistleri gelip, iki üç günlük fuar tar-
zı bir ortamda hizmet veriyorlardı. Tarot 
bakıyorlardı. Ben de tarot bakabildiğimi, 
kartları yakından tanıdığımı farkettim.  
Farklı yerlerden gelmiş insanlarla sohbet 
etmeyi seviyordum ve kendimi oraya ait 
hissediyordum. İlginçtir ki, saat dörtten 
sonra üzerimde hiçbir yük kalmıyordu. 
Atlantik’i geçmiş olmanın bir şeyleri ge-
ride bırakmanın, düşüncelerin, duygula-
rın hislerin esasında bana ait olmadığını, 
içinde yaşadığım yere ait olduğunu fark 
etmem çok ilginç olmuştu. 

Seni ne rahatsız ediyordu? 

Amerika’daydım ya, bir gün oda arkada-
şım: “Soğuk savaş seni hiç rahatsız etti 
mi, hiç sığınaklar düşünür müydün?” diye 
sordu. O dönem Kıbrıs’taki soğuk savaşın 
da farkında değildim. Bende Kıbrıs’taki 
savaşın ilginç izleri vardı. Bizim bir sokak 
ötemiz Barbarlık Müzesi’ydi. Gece rüyam-
da askerlerin evimizden geçip gittiğini gö-
rüyordum. 5-8 yaşlarım arasında geceleri 
bağırarak uyanırmışım. Çoğu kez balkona 
çığlık atarak koşarmışım. Kabuslarla dolu 
rüyalar görürdüm. Her taraf yılanlarla kap-
lıydı. Geceler bu yüzden benim için çok 
zor geçerdi. Sekiz yaşında bir psikologa 
gittim.  Akvaryumdaki balıklarını ve soh-
betimizi net hatırlıyorum. 

“Rüyalarımdan korkuyorum” dedim. “Ne-
yin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt 
edebilir misin ve bunlarla baş edebilir 
misin?” diye sordu. “Evet, başa çıkabili-
rim” dedim. “Gerçek ve yalanı farket. Seni 
gerçekten ne korkutuyor ve gerçekten 
korkunçlar mı?” ve “Bakabilir misin?” dedi. 
Baktığımda kayboldu. Başedilemez olma-
dıklarını, başedebileceğimi gördüm. Yılan 
korkum kalktı. Savaş ile ilgili konularda da 
gerçek olmadıklarını fark ettiğim an uya-
nıyordum. Benim psikolojiye dair ilk anı-

larımdan biri belki de budur; “Sen neden korkuyorsun, nasıl korkarsın, 
korkma, korkulur mu?”  filan demeden, hiç yorum yapmadan, bana ken-
dimi yanlış hissettirmeden. “Bir dur bak. Korktuğun ne, ötesine geçebilir 
misin?” dedi sadece. Bence bu muhteşem bir şey. Başarılıydı, bir seansta 
çözmüştü. Şimdi ben de çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Yaratılan 
değişimlerin ne kadar küçük görünse de onlar için ne manaya geldiğini 
biliyorum çünkü. Küçük dokunuşlar, büyük değişimler yaratıyor. 

Access ve Theta bilgilerini nasıl tanımlıyorsun?

Seçim ve olasılık. Theta’nın bazı araçlarını da hala kullanıyorum. Kırıl-
mış ruh parçaları dediğimiz bir egzersizi var. Bu egzersizde ruhumu-
zun kırıldığı ve takılı kaldığımız yerleri şifalandırıyoruz, anne karnı şifa-
sı gibi… Bunların inanılmaz şeyleri dönüştürdüğüne tanık oldum. Bu 
teknik için şükran duyuyorum ve kendimi hala Theta Tekniği kullanıcısı 
olarak görüyorum. Temel derste iki şey sordum: Şifacı olursam en kötü 
ne olur? Saygı duyulmam,  desteklenmem! Annem, babam, eşim. Eşi-
min bunu desteklemesi için, saygılı olması için yükledim... Annemin, 
babamın, eşimin, kızımın beni desteklemesini yükledim. “Farklı şehir ve 
ülkelerdeki şifacılarla ilerlemem keyiflidir, güvenilirdir ve mümkündür” 
dedim. Gerçekten yaptığım çalışmada dönüştürdüklerimin hepsi ger-
çekleşmeye başladı. 

Amerika’daki ilk dönemlerimde, dünya için ortaklaşa bir frekansa 10 
bin kişi çıktığı taktirde dönüşüm yaratabileceğimizi biliyordum... Orada 
muazzam şeyler açığa çıkmıştı . Fakat nasıl olabileceğini bilmiyordum. 
Access ve Theta’da o olması gerektiğini bildiğim şeyin olabileceğini 
gördüm. Bu bilgiler içine girdiğimde, “Bunu ta o günlerde görmüşüm 
ama şurasını görmemişim” gibi oldu. 

Theta ile Access arasında ne fark var? 

Çok benziyorlar, ikisi de dünyanın içinde bulunduğu durumu açığa 
çıkarmak için ortaya çıkmış. Dünyanın içerisinde bulunduğu durumu 
değiştirmek için insanlığa verilmiş hediyeler. Vianna Stibal Theta’nın 
kurucusu da dünyayı şifalandırmak için günlük şifalar veriyor ve ba-
sic dersinde bile, radyasyon gibi, bize hizmet etmeyen ağır metalleri  
havadan ve alandan temizleyebiliyoruz, yiyecekleri yemeden önce ilk 
yaratıldığı şekilde ve bedene faydalı olacak şekilde programlayabiliyo-
ruz. Vianna, kitaplarından birinde Tokyo’da dolaşırken , ozon tabakasını 
şifalandıracak geleceğin bilim adamı ile karşılaştığını gözlerinin dolup, 
koşup ona sarılmak istediğini anlatır  mesela.

“Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak- kişiler için ve dünya için sabah 
uyandığında gözünü açtığında mutlu uyanmak, bugünün bana hedi-
yeleri nedir?” Diye sormak, hediyelerini almak... Şikayete değil, neyi is-
temediğine değil, probleme değil , arzu ettiklerine odaklanmak...
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ilk sorduğun soru cevabını verebileceğin 
bir şey ise o zaman büyük düşünmüyor-
sun demektir. 
 
Mesela senden yola çıkarsak, bu dergiyi 
yaratmayı seçiyorsun. Bu dergiyi çıkart-
mayı düşündüğünde para hazır değil, 
eleman hazır değil, makine hazır değil, 
bilgiler hazır değil ama sen ne diyorsun? 
“Ben bu dergiyi yaratmayı seçtim”  ve 
soruyorsun: “Bunun için ne gerekiyor?” 
Seçim enerjini getirdin ve sorduğunda 
genişlemen gerekiyor. Yaratım noktasına 
kadar genişlemeni gerektirir yaratım. Ya-
ratacağın şeyin enerjetik olarak kendisi 
olman gerekiyor. Alıştığın alanın dışına 
çıkmaya başlayıp, o yapman gereken te-
lefon konuşmalarını yapıp kişileri arama-
ya başladığında başlar yaratımın. Sen, tek 
sen olarak yapamazsın, değil mi? O zaman 
evreni de davet etmen gerekir. Sen yarat-
mayı seçtin, yaratacağın şey daha büyük 
oluyor. Örneğin; Meksiko körfezini te-
mizlemek, eğitim sistemini değiştirmek... 
Bunlar tek başına yapabileceğin şeyler 
değildir. Sen onu talep ettiğinde talebin 
senin nasıl yapabileceğini bildiğinden öte 
ise genişliyorsun ve sen talebi oluşturacak 
olanları sana çekmeye başlıyorsun. Senin-
le çalışacakları, yazarları, bilgileri çekmeye 
başlıyorsun. Her geleni seviyor musun? 
Belki evet belki hayır ama her gelen sana 
bir şey veriyor, öğretiyor. Evren sana diyor 
ki; “Al, bak buradan geliyor” Geliyor, gidi-
yor, kalıyor… Bakıyorsun orada bir şeyler 
şekillenmeye başlıyor. Her zaman hayal 
edebileceğinden daha ötesini talep et... 
O yüzden Access’ in bu aracı çok güzel. 
Şimdiye kadar hayal edebileceklerinden 
öte başka neler mümkün? 

Herkes için, seçerlerse farklı bir olasılık yaratabileceklerinin müm-
kün olduğunu biliyoruz. Seçim ve olasılık. Biz, kendi realitemizin 
yaratıcılarıyız ama önemli olan, ne yaratmayı seçiyoruz? 

Kendi oyununda ve hayatında sen ne yaratmak istiyorsun? Burada Ac-
cess’ de ve Theta’ da muhteşem araçlar var. Ve sen eğer kullanmayı se-
çersen kendi hayatında güzellikler yaratmayı gösteriyor. Psikologlar; 
geçmişte ne olduğumuza bakıp bugünü bulmaya çalışırken, Access ve 
Theta buna böyle bakmıyor. “Sen bana neyi yaratmak istediğini söyle!” 
diyor. Onu konuşurken geçmişten de başka bir şey çıkabilir, ilginç bakış 
açıları gibi ama önemli olan sürekli olarak geçmişe dönüp geçmişi di-
diklemek ve bugünü geçmişe bakarak yaratmak değil. Önemli olan şu 
anda yaratmak... Access’e dair dile getirmek istediğim nokta, değişimle-
rin bedendeki kayıtlardan da temizlenerek desteklenmesi gerektiği. Tüm 
thetacılara bars ve beden prosesleri yapmalarını öneririm. 

Access beden prosesleri nedir?

Access’ te beden ile alan beraber dönüşüyor. Farklı hastalıkların şifasında 
destek olabilecek olan pek çok prosese sahibiz. Mesela Mtvss bunlardan 
biridir. BMM (Bio Medical Memicli) dediğimiz bir beden prosesi ile başka-
larının hastalıklarını, acılarını, yaşamlarını taklit ettiğimiz ve bedenimize 
kilitlediğimiz yerler temizlenir. Görüş gücünü düzeltmeyi sağlayan  görüş 
gücünü düzeltme uygulamları yüzdeki kırışıklıkları düzeltebileceğimiz 
ve tamamen tüm bedeni canlandıran, gençleştiren Facelift dediğimiz 
beden v muhteşemdir. Bars dersinden sonraki Foundation dersimizde 
dokuz ayrı uygulama öğreniyoruz. Burada yalnızca birkaç defa yapılma-
sıyla yaratılan değişim gerçekten inanılmaz. 
 
Bu konuyla ilgilenen insanları nasıl davet etmek istiyorsun? 

Sen gerçekten seçiyor musun? Neyi seçiyorsun? Sadece seç, seç, seç! Ho-
şuna gitmedi mi? Tekrar seç! Sana dayatılan veya kendi kendine dayatılan 
şeyde kalma. Esasında konu şu;  ‘iste verilecektir!’ Enerjetik sesimiz, tale-
bimiz alanda yankılanıyor ve bize geri dönüyor. Varlığımızın söylediği şey 
yansıyıp, bize geri geliyor. Bunu bu kadar bilirken sen neyi seçiyorsun? 
Güney Afrika’dan dönerken yanıma biri oturdu. Adam politikacıymış. 
“Dünya için ne görüyorsun?” diye sordum, dedi ki; “Daha kötü olacağına 
dair öngörüde bulunabilirim”. “Bu senin dünyan, senin hayatın olsaydı 
sen neyi seçerdin?”  Esas konu bu. Eğer bir şeyi değiştireceksek, mantıklı 
dediğimiz eski yollardan yapmayacağız. Bunu yapacağımız şeyin alanı 
burası: Kuantum alanı. 

Her birimizin muazzam yeteneklerimiz var; “Bugün karnımı nasıl doyura-
bilirim?” diye sorarsan önüne gelebilecek olan şey sadece bir tabak ye-
mek olacaktır. Gerçekten sorman gereken; “Bu durumu değiştirebilecek 
ve bilinci dönüştürecek hangi kaynak olabilirim?” sorusudur. Ayrıca senin 

Uygulama ve eğitimler hakkında 
detaylı bilgi için arayınız: 

Çağla Necat: 0506 8865725 

/cnecatCagla_c@hotmail.com
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Yazı: İlhan Güngören,  
 “Buda ve Öğretisi-Yol Yayınları”

Derleyen: 3.Göz

yeryüzünün lotus çiçekleri:

bodhisattvalar

“Nasıl ki lotus çiçeği kuru top-
raklarda yetişmeyip batağın, 
kapkara çamurlu suların için-
den çıkan sapın üstünde açıyor-
sa, gönülde açan bilgelik de tıp-
kı öyledir; kötülüklerin, günah-
ların, hırsların kapladığı sularda 
büyür gelişir Budhha’lık. Yoksa, 
çekimserliğin, eylemsizliğin ve 
münzeviliğin önsüz ve sonsuz 
yokluğu arayışında değil.”  

(Vimalakirti Sutra; Buddha and 
the Gospel of Buddhism)
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yaparım kaygısıyla duraklamak, eylemden 
kaçmak yerine yaşamı korkusuzca göğüsle-
yen, yaşamdan kaçmayan bir yaşam ustasıdır 
Bodhisattva. 

İnsanlığın yararına olan her işe koşan, ne iş 
olursa olsun o işin üstesinden gelmek için bir 
yol arayan, tek amacı insanları yanılgıdan, ıs-
tıraptan kurtarmak olan Bodhisattva’nın gö-
revi üstlenmesi, tüm dünyaya mutluluk ge-
tirmeye, yararlı olmaya, acı çekenlere sığınak 
olmaya, aydınlatıcı, uyarıcı, kurtarıcı olmaya 
ant içmesiyle başlar. Ant bozulmaz, onun için 
de bu yolun dönüşü yoktur. 

O dünyayı kurtarma çabasında olan bir sa-
vaşçıdır. Ama kuşkusuz en öndeki, en önemli 
savaş alanı da kendi iç varlığıdır. Bir gözüyle 
mutlak boyutunu izlerken, diğer gözünü 
yanılgı ve ıstırap dolu dünyadan ayırmaz; 
kendini bu iki düzlemdeki gerekliliklere göre 
ayarlamaya çalışır. 

Bodhisattvalık her şeyden önce, benliğin salt 
bir gerçekliği olmayan görüngüsel yanını 
iyice kavrayarak, kişisel bir kurtuluş olama-
yacağının bilişine uyanmakla başlar. Maha-
yana Budizm’inin özellikle üzerinde durduğu 
konu; tüm canlıların aynı varoluş, aynı yaşam 
gerçeğinin geçici görünümlerinden başka 
bir şey olmadığının iyice anlaşılmasıdır. 

Bu yazı aramızda yaşayan tüm 
Bodhisattvalar’ a selamımız olsun.  

Bodhisattva aydınlanma aşamasına geldiği halde, dünyadan kaçma anlamın-
daki bir “Nirvana” yı geri çevirerek tüm insanların, canlıların iyiliği için çalışmayı, 
başkalarına yararlı olmayı bir tutku haline getiren bir insanlık simgesi, örnek 
bir insandır. 

Mahayana Budizm’inin kutsal yazıtlarından olan “Vacraçedika Sutra”da, yaşa-
mın bir bütün olduğu ve kişisel bir kurtuluşun olanaksızlığı Buddha’ ya ait ol-
duğu söylenen şu sözlerle anlatılır: 

“Ne türden olursa olsun, duyarlılığı olan tüm varlıklar nirvana’nın sınırsız özgür-
lüğüne ulaşabilmeliler. Çünkü sayısız, sayılamayacak kadar çok varlık kurtuluşa 
ulaşmadıkça hiçbir varlık kurtulmuş olamaz… Duyarlılığı olan tüm varlıklar kur-
tuluşa erişmedikçe yol arkadaşlarımı bırakmayacağım.“  

Mahayana Budizm’ine göre nirvanayı (aydınlanmayı) sırf kendi bireysel ya-
rarları için isteyenler, yalnızca kendi ruhsal esenliklerinin, ruhsal ve maddesel 
bağımsızlıklarının peşinde koşan kimseler bencildir. Bu gibi kimseleri tanım-
lamak için “dinleyici, seyirci” gibi deyimler kullanılır. Bodhisattva’lara gelince; 
onlar yalnız seyretmekle kalmayıp tüm dünyanın acısını içlerinde taşırlar. Mer-
hamet, sevecenlik duyguları onların seyirci kalmalarına izin vermez. Bodhisatt-
valar şimdiki yaşamlarını da, geçmiş yaşamlarını da cömertçe tüm canlıların 
iyiliğine adamış insanlardır. 

Eğer ki Arhat’lık (ermişlik) peşinde koşan dervişi, manastıra kapanıp kendini 
meditasyona vermiş, öteki insanların, canlıların acılarına gözlerini kapamış 
bir sofu olarak ele alırsak, tek amacı tüm canlıların acısını yok etmek olan ve 
bu uğurda kendini önemsemeyen Bodhisattva’nın, onun tam zıttı olduğunu 
görürüz. Aydınlanma olayına gelince arada fark yoktur. Ama Bodhisattva’nın 
aydınlanmayı istemesindeki amacı kendi varlığını paklayıp cilalamak, kendi 
varlığını yetkinleştirmek gibi kendi yararına dönük bir istek değildir. Eğer çev-
resindekilere bir yararı olmayacaksa aydınlanmayı geri çevirip, aydınlanmamış 
kimselerin yaşamını sürdürebilir. 

Bodhisattva da yanılgı içinde yüzen, dünyalık dertlere, sorunlara batmış, bu-
lanmış olan insanların yaşamını yaşar, onların çektikleri acılara katlanır ama 
yine de öteki insanlara benzemez. Onu öteki insanlardan ayıran iki özelliği 
vardır. Birincisi, iç gözünü açmış, aşkın bilgeliği (Pracna) uyandırmış olmasıdır. 
İkincisi, her zaman aşkın bilgeliğe eşlik eden, tüm canlılara beslediği merha-
met ve sevecenliktir (Karuna). İşte Bodhisattva bu özelliklerinin yardımıyla ay-
dınlanır. 

Bodhisattva hiçbir anlamda bir çileci, bir kaçınık değildir. Bodhisattva’lığın asıl 
anlamı, ermişin  manastırdan dışarı çıkıp dünyanın acısı ve çilesini üstlenmiş, 
yaşamın önüne çıkaracağı tuzaklardan uzak durmak yerine, bu tuzakların 
arasında dolaşıp tuzaklara düşmeden üstlerinden atlamayı ya da yanlarından 
geçmeyi öğrenmiş olmasındadır. 

O Dünya’ nın içinde yaşar, eşi, çocukları, işi olabilir. Hatta hataları, istemeden 
yaptığı yanlışları da olabilir. Tüm bunlar onu bağımlı kılmadığı sürece önem-
li değildir, yeter ki bencillik ve nefret gibi yakıcı duygulara kapılmasın. Yanlış 

Bodhisattva’nın aydınlanma-
yı istemesindeki amacı kendi 
varlığını paklayıp cilalamak, 
kendi varlığını yetkinleştirmek 
gibi kendi yararına dönük bir 
istek değildir. Eğer çevresinde-
kilere bir yararı olmayacaksa 
aydınlanmayı geri çevirip, ay-
dınlanmamış kimselerin yaşa-
mını sürdürebilir.  
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Bizler deniz olduklarını  
unutan dalgalarız.

Gözlenen ve ölçülen maddenin tek gerçek ol-
duğunu savunan ve bu kuramdan yola çıkan 
materyalist dünya görüşüne göre zekâ ya da 
bilinç dediğimiz meleke gelişmiş bir fiziksel or-
ganizmanın ürünüdür. Zihin boş bir sayfadır ve 
dış dünyadan gelen uyarıcılar tarafından üzerine 
kayıt yapılarak geliştirilir. 

Beynin hem dış dünya, hem de kişinin kendi 
düşünce ve duygularından etkilenerek uyarıl-
dığı ve bu şeklide değişip geliştiği bir gerçek-
tir. Ama artık yeni Zihin Bilim alanında yapılan 
çalışmalardan biliyoruz ki, bilinç ya da zekâ 
dediğimiz meleke tüm uyaranlardan bağımsız 
olarak vardır. Yeni Zihin Bilim alanında yapılan 
çalışmalar sonucunda “madde zihni oluşturur” 
görüşü, “zihin maddeyi oluşturur” görüşüyle yer 
değiştirmektedir. Bu çalışmanın öncülerinden 
J.Culbertson zekânın tüm doğaya nüfus ettiğini 
ve en küçük parçasında dahi var olduğunu söy-
lemektedir. Canlı Sistemler kuramına göre zekâ 
yaşam sürecinin ta kendisidir; yaşam ve zekâ ay-
rılmaz biçimde bağlantılıdır ve zihinsel süreçler 
yaşamın her düzeyinde bulunur. 

Bu kurama göre zekâ bir biliş sürecidir. Bu süreç 

algılama, duygu, düşünce, eylem ve tüm diğer yaşam görüngülerini 
içerir. Hatta bazen düşünmeyi içermesi bile gerekmez, çünkü bilme 
süreci doğrusal düşüncenin, akılcı zihnin ötesinde, yaşamın bütünü-
nü içerir. 

Bu süreç beyin aracılığı ile işler, ancak, var olması için beyin gerekli de-
ğildir. Bir bitki ya da bakteri gibi basit organizmaların beyinleri yoktur 
ama onlarda bile biliş yeteneği vardır. Çevrelerindeki ısı, ışık, sıcaklık 
gibi değişimleri, hatta bazen daha fazlasını algılarlar. Zekâ tüm yaşam 
sürecinin fonksiyonudur, beyin bu süreci düzenleyen yapıdır. Francis-
co Varela “Beyin yüksek derecede işbirliğine dayalı bir sistemdir. Beynin 
işlevi, tüm bileşenlerin işlevlerinin toplamıdır.” demektedir. 

Zekâyı geniş bir bağlamda ele aldığımızda şu şekilde tanımlayabili-
riz: Zekâ bir “bilme” halidir. Bu biliş varlığın kendisinin, diğerlerinin ve 
giderek tüm yaşamın farkına ve bilincine varışı olarak gösterir kendi-
ni. Algılamayı, anlamayı, değerlendirmeyi, bağlantı kurmayı, çözüm 
üretmeyi, duyarlılığı, sevme ve yaratma gücünü içerir. Durağan ve de-
ğişmez değildir; yaşamın tümü gibi zekâmız da sürekli bir oluşum ve 
devinim halindedir. 

                                   

 Zekâyı Ölçüp Biçme Çabaları

Uzunca bir zaman, özellikle batılı toplumlarda ve ülkemizde zekâ de-
nildiğinde IQ ile sembolize edilen analitik zekâ anlaşıldı. 1900’lü yıl-
larda Alfred Binet adlı batılı bir psikoloğun geliştirdiği zekâ ölçeği, IQ 
olarak bilinen doğrusal düşünme becerisini test ediyordu. Uzun yıllar 
boyunca insanlar bu testin sonuçlarına göre değerlendirildiler. Oysa 
ki, doğrusal düşünme becerisi zekânın küçük bir parçasıydı ve IQ’yu 
ölçen tüm testler zekâyı bütünüyle değerlendirmekten çok uzaktılar. 

Bu gibi testlerle belirlenenin çok ötesinde bir zekâ potansiyelimiz 
olduğu 1980’lerden sonra konuşulmaya başlandı. Howard Gardner 
zekânın kendisini sözel, metamatik, görsel, bedensel, sosyal, müzik, 
bireysel ve doğa zekâsı olarak farklı alanlarda, farklı biçimlerde göster-
diğinden söz etti. Bir başka araştırmacı Daniel Goleman ise duygusal 

Şefkat ve merhamet, tüm 
varoluşu kapsayan ve SEVGİ 
olarak tezahür eden sınırsız ve 
sonsuz bir zekânın, varlıklara 
dokunuşudur. 

merhamet zekâdır
Yazı:  Tutku Çetin
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Dalgaların olmadığı, eş evreli salınan dingin su-
lar ise aşkın bir bilinç halini temsil eder. Dalgala-
rı denizden ayıran bir sınır yoktur, dalgalar aynı 
zamanda denizdir de. Bizler deniz olduklarını 
unutan dalgalarız. Ruhsal zekâ hepimizin ortak 
potansiyelidir. O egonun ve analitik zihnin öte-
sindeki bilgelikle bağlantılıdır ve en derin kayna-
ğı Evrenin Kalbi’dir.  

Biz dünyaya ruhsal zekâmızla baktığımız zaman, 
her zerreye, tüm yaşama dokunmuş olan ve onu 
sürekli olarak dönüştüren, yenileyen yüksek bir 
zekânın varlığını görürüz. Ruhsal zekâmızla bak-
tığımız her sefer, daha önce olmamış yepyeni 
bir yaşam, yepyeni ilişkiler görürüz. Değişime 
direnen tek şeyin kendini bu engin ve hareket 
halindeki zekâdan ayırmış ve yalıtmış, duygu-
düşünce kalıplarından oluşan insan zihni oldu-
ğunu anlarız.  

Dünyaya ruhsal zekâmızla baktığımız zaman 
son derece karmaşık ve çeşitli formlar içindeki 
yaşamın birliğini görür, tüm varoluşun ve olay-
ların birbirine bağlı olduğunu fark ederiz. Bir’liği 
görüp hissetmek, varlıkların sırf var oldukları için 
sevgiyi, saygıyı ve özeni hak ettiklerinin bilincine 
varmaktır. Varoluş’u tüm varlıklarla birlikte oluş-
turduğumuzu; “onlar”ın biz, “biz”im de onlar ol-
duğumuzu anlamak ve her bir varlığı ta içimizde 
bulmaktır. 

Bir’liği görüp hissetmek Evrenin Kalbi’yle bağ 
kurmaktır. İşte o zaman şefkat ve merhametin, 
tüm varoluşu kapsayan ve SEVGİ olarak teza-
hür eden sınırsız ve sonsuz bir zekânın varlıklara 
dokunuşu olduğunu anlarız. Sevgi ve şefkat kal-
bimize akar durur, varlıklara merhamet göster-

zekâ ve bununla birlikte empati kavramını ortaya attı. 

Yakın bir zamanda nöropsikoloji alanında yapılan Pare-Llinas araştır-
ması ise zekânın fizik ötesi, aşkın bir süreç olduğunu gösterdi. Buna 
göre, zekâmız bizi birkaç sinir bağlantısından ya da titreşiminden çok 
daha derin ve zengin olan bir gerçeklikle temasa geçirebilmektedir. 
Bu aşkınlık, bizi şu andaki durumumuzun; üzüntü, acı, korku, keyif, 
zevk duyan egosal benliğimizin dışına taşıyan süreçtir. 

Ruhsal zekâ olarak tanımlanan bu süreçte yaşamı daha derin bir dü-
zeyde anlar ve kavrarız. Kendimizle, insanlarla ve tüm diğer varlıklarla 
olan ilişkimiz daha derin bir anlam kazanır. Ruhsal zekâmız, durumu-
muzu yeni bir bağlam içine alma ve algımızı dönüştürme yeteneği-
mizdir.   

Şimdi bir benzetme yapalım; bir yolculuğa çıktığımızı ve yolculuğu-
muzu bir toplu taşıma aracıyla yaptığımızı düşünelim. Bu durumda 
hangi yoldan gideceğimiz, hangi duraklarda duracağımız, yolculu-
ğumuzun süresi ve varacağımız nokta bellidir. Yaptığımız bu yolculuk 
analitik zekâmızla düşünmeye benzer; her şey planlıdır, amaca yöne-
liktir ve önceden bilinebilir.  

Bu yolculuğa özel aracımızla çıktığımızı varsayalım şimdi. Bu durumda 
eğer istersek ana yoldan ayrılabilir, tâli yollara sapabilir, görmeyi um-
madığımız yeni yerler de keşfedebiliriz. Hatta belki yolculuğumuzun 
amacını değiştirip, başka bir yere doğru yol alırız. Özel aracımızla yap-
tığımız bu yolculuk duygusal zekâmızla düşünmemize benzer; keşif 
vardır, merak ve istek vardır, duygular işin içindedir. Önceden planlan-
mayan gelişmeler olabilir ve sonucu kesin olarak bilemeyebiliriz.  

Ruhsal zekâmızla düşünmemiz ise yolculuğumuzu uçakla yapmamı-
za benzer. Bu zekâmızla dünyaya, olaylara daha yüksek bir perspektif-
ten bakar ve bütüne ait parçaları bir araya getiririz. Altımızda uzanan, 
birbiriyle karşılaşan, birleşen, ayrılan tüm yolları ve bu yolların vardığı 
yerleri fark ederiz. Olası tüm yollar gözümüzün önüne serilidir, hatta 
yeni yollar bulur, yeni yollar yaratırız. Ruhsal zekâmızla yaşamımızı bü-
tünlüğü içinde görürüz.    

Yazar Danah Zohar ruhsal zekâyı engin ve kıpırtısız bir okyanusa 
benzetiyor. Bu benzetmeden yola çıkarsak, okyanusun benliğimizin 
en derin katmanını, yani özümüzü içerdiğini görürüz. Düşünceler 
ve duygular bu okyanusun üzerindeki dalgalardır. Özellikle analitik 
zekâmızla yarattığımız dalgalar en gürültücü, en huzursuz olanlardır. 
Bunlar sürekli olarak konuşan, hesaplar yapan, koşuşturan zihnimiz 
tarafından yaratılırlar. 

Ruhsal zekâ hepimizin ortak po-
tansiyelidir. O egonun ve analitik 
zihnin ötesindeki bilgelikle bağ-
lantılıdır ve en derin kaynağı Evre-
nin Kalbi’dir.
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“Merhamet” sözcüğünü insanın dünyaya, doğaya, 
tüm canlılara duyarlı olabilmesi şeklinde yorumlaya-
bilirsek o zaman toplumsal gelişmeye katkı sağlar ve 
hem çevremizde hem de dünyada olumlu yönde de-
ğişim yaratabiliriz. 

“Merhamet” sözcüğü “acımak, acıdığına yardım etmek” gibi algı-
lamalar yaratmakta. Bazı kişiler merhamet duymayı dini açıdan 
bir gerek olarak gördükleri için ihtiyacı olana yardım etmekte-
dir. Çoğunlukla da merhamet, insanın başka bir insana duyduğu 
acı olarak değerlendirilir. Örneğin; aç olana yemek ya da para 
vererek yardım etmek,  merhamet duymak nedeniyle bir görev 
yapmak gibidir. Oysa bu şekilde yardım edilen kişi başkalarının 
yardımına bağımlı hale getirilmektedir. Önemli olan, “acınası” 
durumda olan insanı kendimize bağımlı kılmak olmamalı. Her 
insanın sahip olduğu enerjiyi harekete geçirebilmesi için o ki-
şiye yaşamını sürdürebileceği desteği verebilmek, daha önemli 
ve değerlidir.

Merhamet sadece insanların bir diğerine göstermesi gereken 
bir yaklaşım da olmamalı. Eğer bizler bu dünyanın geleceğinden 
az da olsa kendimizi sorumlu görmekteysek, gelecek nesillere 
daha verimli bir doğa, daha güzel bir yaşam bırakmak istiyorsak, 
o zaman merhametimizi acımanın, şefkat göstermenin ötesine 
taşıyabilmeliyiz.  

Özellikle belli bir bilgi birikimi olan veya çevresi geniş olan ya da 
maddi birikimi olan kişilerin insanlığa ve doğaya duyarlı olma-
ları, bilgilerini, ilişki ağlarını, varsa maddi güçlerini toplumsal ve 
evrensel gelişime katkı sağlayacak şekilde yönlendirmeleri her 
insanın uygulaması gereken bir sorumluluktur. 

Bazı kişiler yaşam felsefelerini “benim sorumlu-
luğum sadece kendi aileme, yakın çevremedir,” 
şeklinde sınırlamakta, bazıları “benim sorumlulu-
ğum önce aileme, yakın çevreme, sonra da kendi 
ülkeme, kendi yurttaşlarıma,” şeklinde biraz daha 
genişletmekte, ancak yine sorumluluklarıyla ilgi-
li bir sınır koymaktadır. Bazı insanlar da sorum-
luluklarını sadece kendi aileleri, yakınları, kendi 
ülkeleriyle kısıtlı tutmayıp, farklılıklara saygı 
duyarak, yaşadıkları dünyadaki insanlığa, tüm 
canlılara, doğaya karşı sorumlu olduklarını gös-
terme çabası içindedirler. 

“Merhamet” sözcüğünü, çağrıştırdığı “acımak, 
şefkat göstermek” in ötesinde insanın çevresine, 
hatta çevresinden çok ötesine; dünyaya, doğaya, 
tüm canlılara duyarlı olabilmesi şeklinde yorum-
layabilirsek o zaman toplumsal gelişmeye kat-
kı sağlar ve hem çevremizde hem de dünyada 
olumlu yönde değişim yaratabiliriz. 

BU YAZIYI OKUYANLARA ÇAĞRIMDIR: Çevre-
mizde olan ve beğenmediğimiz pek çok konu-
yu eleştirip şikâyet etmeden önce aynada kendi 
yüzümüze bakıp, kendimizce en doğru olanın 
yukarıdaki tercihlerden hangisi olduğuna karar 
verelim. Böylelikle “merhamet” sözcüğünün ta-
nımını kendimiz yapmış oluruz. Önerim, merha-
met sözcüğünün anlamının dini bir vecibe ola-
rak görülmemesi, insanî bir sorumluluk olarak 
değerlendirilmesidir.

insani
Yazı: İbrahim Betil

sorumluluğumuz
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Ey sevgi dolu nezaket 
Güzeller güzeli merhamet 
Ne verebilirim sana? 
Verebilir miyim en kıymetlilerimi? 
Ben sandıklarımı, benim sandıklarımı, 
Feda edebilir miyim yargılarımı? 
Hazır mıyım bırakmaya tüm fazlalıkları? 
Senden merhamet bekliyorum ya hep, 
Ben sana merhamet edebilir miyim ki?
 
İllüzyonun dağılmaya başladığı yerde bir 
yasa merhamet. Bizden uzakta mı? Hayır, 
kalplerimizde ve en ince fikirlerimizde, iyi 
ve kötünün bittiği yerde, alçakgönüllülük ve 
neşe içinde...
 
Merhamet varoluşun ham maddelerinden 
biri olduğu halde ve biz de bu maddeden 
yapıldığımıza göre, özümüzün yoğrulduğu 
merhameti nasıl unuttuk? Araya neler girdi? 
Peki neden araya girdiler?
 
Merhamet ve onun gibi ince yasaların en 
kuvvetli perdesi, hiç durmadan her an “yar-
gı” oluşturuyor olmamızdır. Yargılarımız, top-
lumda kullanıldığı anlamıyla sadece negatif 
tanımlamaları içermezler, pozitif yargılarımı-
zın da olduğunu fark etmek, bizi objektif ol-
maya yakınlaştıracaktır. 

İyi ve kötü dediğimiz iki uç, birbirlerinden 
pek de farklı değillerdir aslında, merkeze 
(öze) olan mesafeleri aynı olduğuna göre...

Yaratımın sebebi ve sonucu olan iyi ve kötü kavramlarının, “ikilik-du-
alite” diye geçiştirebileceğimiz basitlikte olmadığıyla ilgili gözlem-
leri, biraz çaba ile yaşamlarımızda bulabiliriz. Onlar kendi içlerinde 
örtülü bir “birliği” ifade ederler. Bu dünyada karşıt gibi görünseler de 
ancak hafiflediğimizde görebildiğimiz “sevgi” maddesi ile birbirleri-
ne derinden bağlıdırlar.
 
İşler böyle iken, yargılamakta ne kadar aceleci olduğumuz bilgisi 
ve bunu sorguladığımız deneyimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Hem 
de kullandığımız referans noktamız, “hafıza” dediğimiz bir alan iken. 
Hafızamız, geçmiş denilen izlenimler denizinden oluşuyor. Burada 
ailelerimizin, atalarımızın, toplumumuzun davranış kalıpları, kişisel 
deneyimlerimizden elde ettiğimiz inanç ve tutumlarımız bulunuyor. 
Maddeyle ilgili yanlış izlenimlerimiz; korku, endişe, kızgınlık, alıngan-
lık, değersizlik, başaramama, güvensizlik gibi duygu ve düşünceleri 
hayatımızda deneyimlemeye devam etmemize sebep olurken, her 
anı, geçmiş deneyimlerimizle oluşturduğumuz bu veri bankasına 
danışarak yaşıyoruz. Bunun sonucunda tekrarlarla oluşturduğumuz 
döngüsel hayat, bizi içine çekip öğütmeye devam ediyor. 

Şu halde, eski tanımlamalarımızla yaşarken yeni bir şey yaratmamız 
mümkün görünmüyor. Hayatın özü yeniye yer açmamızı beklerken, 
hafızamız içindeki fedakârlık, vermek, anlayış, cesaret, ağırbaşlılık, 
korkusuzluk gibi ince maddeler de, kalbimizin gücü ve yüksek akıl-
dan süzülenler ile yeniden yapılandırılmayı talep ediyorlar.
 
Dünya maddesi üzerinden hatırlama deneyimi yaşayan varlıklar ola-
rak, “ayrılık” dediğimiz sürece ve bu süreç ile tamamlanan izlenim-
lere ihtiyaç duyarız. İkilik, bu ihtiyaca en güzel şekilde hizmet eder. 
Kendimizi bilmek için bütünden ayrılmışken ve yolu bulmaya çalışır-
ken türlü yargılara kapılmamız son derece doğaldır. Başka türlüsü de 
mümkün değildir zaten. Varlıklarımız taze izlenimlerin peşindeyken 
eski anlayışlarımızla çözüme ulaşamadığımız bu zamanlarda kendi-
mizle ve diğer her şeyle ilgili bildiklerimizi, bildiğimizi sandıklarımızı, 
yargılarımızı, artık işe yaramayan duygu ve düşüncelerimizi, bize faz-
la gelen her ne varsa kolayca bırakabiliriz. Böylece kalplerimizde ve 
özgür zihinlerimizde apaçık beliren asıl ihtiyaçlarımızı görebileceğiz. 
Ve ancak böylece merhamet denen o hatırlama bilgisinin dünyadaki 
özgün, doğal, yaratıcı temsilcileri olabileceğiz. 
 
Öğrenilmişlikleri bırakarak, gerçek merhametin açığa çıkmasına izin 
verelim. Bize rağmen, kalıplarımıza rağmen... Her şey basitliğin için-
de gizli; sadeleşelim... Tüm bilgilerden, kitaplardan, yargılardan… Ve 
öze karışalım.

Eski anlayışlarımızla çözüme ulaşa-
madığımız bu zamanlarda kendi-
mizle ve diğer her şeyle ilgili bildik-
lerimizi, bildiğimizi sandıklarımızı, 
yargılarımızı, artık işe yaramayan 
duygu ve düşüncelerimizi, bize faz-
la gelen her ne varsa kolayca bıra-
kabiliriz.

Yazı: YŞBD Üyesi Berna Kamacı

merhamete sesleniş
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Kendinize karşı merhamet geliştir-
mek istiyorsanız öncelikle, sevgiyi 
“Her halinizle” hak ediyor olduğu-
nuzu kabul etmelisiniz.

Bir arkadaşım, kendi doğum gününde 
facebook duvarına şöyle yazmış:
 
“Sevgili Ben, Mutlu yıllar sana. Bir yılı daha de-
virdin şu hayatta. Şükür ki; sağlığına şükreden, 
minik mutluluklarla şenlenen, sevginin gücüne 
inanan bir insan oldun. Ne mutlu ki ben de seni 
daha yeni tanıyorum. Seni artık daha iyi anlıyo-
rum. İyi ki varsın canım kendim”.
 
Bu satırlar bana kişinin kendisiyle ilişkisinin 
hem psikolojik sağlığı, hem de başkalarıyla 
olan ilişkileri açısından önemini hatırlattı. İn-
san belli bir olgunluğa erişince kendini tanı-
mayı, ne olduğunu veya olmadığını daha iyi 
analiz etmeyi, memnun olmadığı özelliklerini 
dönüştürmeyi öğreniyor. Bunu becerebilen-
ler mutlu ve başarılı oluyor. Belli bir olgunluk 
dedim; keşke bu beceriyi çok daha gençken 
edinebilseydik, hatta çocuklukta hiç kaybet-
meseydik.

Yazı: Elgiz Henden

Kendini devamlı yargılamak ye-
rine, kendine karşı nazik ve ilgili 
olmak; kendini diğerlerinden 
ayrı hissetmek yerine, yaşamı 
birliktelik hissiyle sürdürmek; 
dengeli bir duygusal farkında-
lığa sahip olmak, Öz-merhamet 
için esastır.

merhametin ‘öz’ü

3gozdergisi•com
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Bu kabul çok kolay olmasa da, bunun için yapa-
bilecekleriniz var:

• Duygularınızı tanımaya çalışın: Ne zaman 
kıskançlık duyuyor, ne zaman sinirleniyor, 
ne zaman keyifleniyorsunuz? Bu duyguların 
altında yatan ne? Duygularınızın analizini 
yapın, değiştirmek istedikleriniz üzerinde 
de çalışın. Değiştirmek istediklerinize odak-
lanmak her zaman işe yarar. Bunun için 
bir günlük tutabilir, cep telefonunuza dahi 
hissettiklerinizle ilgili notlar alabilirsiniz. 

• Başkalarının ne yaptığına ya da ne oldu-
ğuna bakmak yerine, kendinizin ne yaptı-
ğına ya da ne olduğunuza, nereden nereye 
geldiğinize bakın: Önemli olan kendi potan-
siyelinizi en iyi biçimde kullanmak, elinizden 
gelenin en iyisini yaptığınıza inanmaktır.

• Çabanızı takdir edin: Aslında tüm çabamız 
hayata devam edebilmek. Hayat bu; bazen 
neşeli, bazen kederli, bazen başarılı, bazen 
başarısız geçecek. Kendimizi olduğumuz gibi 
kabul edebildiğimiz an, hayatın bu iniş çıkışla-
rını da anlayışla kucaklayabileceğiz. Ama bu-
nun için önce kendimizi kucaklayabilmeliyiz.

• En iyi dostunuz: Nasıl ki, bir anne baba 
çocuklarına iyi bakmak için önce kendine iyi 
bakmak zorundadır; siz de kendinize iyi bakın, 
en iyi dostunuz kendiniz olun. Zor zamanlar-
da arkadaşlarınıza vereceğiniz tavsiyelere bir 
bakın ve onları önce siz uygulayın. 

Ve hep hatırlayın; öz-merhamet bir alışkanlıktır, 
bir kez başladığınızda hep sizinle olacaktır.

Öz-merhamet (self-compassion) Dr. KristinNeff’in literatüre dahil et-
tiği bir kavram. Temel olarak kişinin kendisine karşı şefkatli ve anla-
yışlı olmasını ifade eden Neff, Öz-merhamet terimini üç temel ögeye 
ayırıyor: 1- Öz-nezaket, 2- Ortak İnsanlık Bilinci 3- Bilinçli Farkındalık. 
Yani, kendini devamlı yargılamak yerine, kendine karşı nazik ve il-
gili olmak; kendini diğerlerinden ayrı hissetmek yerine, yaşamı bir-
liktelik hissiyle sürdürmek; dengeli bir duygusal farkındalığa sahip 
olmak, Öz-merhamet için esastır. Bu üç temel unsuru gerçekleşti-
rebildiğimiz takdirde kendimize karşı merhametli olduğumuzdan 
bahsedebiliriz. 
 
Öz-şefkat’i, Öz-merhamet’i, Öz-anlayış’ı, Öz-duyarlılık’ı, kişinin ken-
disine eleştirel ve önyargıyla yaklaşması yerine anlayışla ve nazikçe 
yaklaşması, duygularının farkında olması ve bu duygulara direnmek 
yerine kabul etmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu beceriyi kazanmak 
oldukça önemli, çünkü öz-anlayışı ve özgüveni yüksek olan insan-
ların ruhsal olarak daha sağlıklı oldukları; özgüveni düşük olsa da, 
öz-anlayışı yüksek kişilerin kendilerini olumsuz etkilerden koruya-
bildikleri için ruhsal olarak daha dengede oldukları tespit edilmiş. 
Hem öz-anlayışın, hem de özgüvenin düşük olduğu durumlarda ise 
insanların psikolojik sıkıntılar yaşadıkları belirlenmiş. Ruh sağlığı 
açısından kendimize karşı  göstereceğimiz öz-anlayışın özgüvenin 
önünde olduğunu  söylemek hiç de yanlış olmaz.

Öz-merhametli olmanın, kendine karşı şefkatli bir anlayış duyma-
nın; kendini özel hissetmekle, diğerlerinden üstün olmakla veya 
ideallerini gerçekleştirmiş olmakla ilgisi yoktur. Daha çok; hassas ve 
yeterince mükemmel olmasak bile kendimizi önemsemek ve ken-
dimize özen göstermekle ilgilidir. Mükemmel olmamak konusunda 
hiç birimiz yalnız değiliz. Öz merhamet, herkesin sorunlar yaşaya-
bileceğini, herkesin sorunlar karşısındaki duruşunun ve baş etme 
becerisinin farklı olduğunu ve bunun insan olmanın bir parçası ol-
duğunu bize hatırlatır. 

Öz merhametle karıştırılan bir diğer konu da, kendine acımaktır. Öz 
merhametin kendine acımak, kendini kurban hissetmekle hiç ala-
kası yoktur. Kendinize acımak sizi çaresiz kılar, oysa öz merhamet 
sizi güçlendirir. Zorda kaldığınızda ya da acı içinde olduğunuz za-
manlarda arkadaşlarınıza gösterdiğiniz özeni ve anlayışı kendinize 
göstermenizdir öz- merhamet.
 
Böylesine önemli bir beceriyi nasıl kazanabilirsiniz? Kendinize karşı 
merhamet geliştirmek istiyorsanız, öncelikle, sevgiyi “Her halinizle” 
hak ediyor olduğunuzu kabul etmelisiniz.

Öz merhametin kendine acımak, 
kendini kurban hissetmekle hiç 
alakası yoktur. Kendinize acımak 
sizi çaresiz kılar, oysa öz merha-
met güçlendirir.
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bilge kişilerin
merhameti
Yazı: Doç. Dr. Haluk Berkmen

12. yüzyılda Türkistan’ın Yesi şehrinde doğmuş 
olan Hoca Ahmed  Yesevi ilk Türk Sufi şairlerin-
den olup, İnsan-i-Kâmil boyutuna ulaşmış bilge 
bir kişidir. Divan-ı Hikmet adı altında topladığı 
şiirleri manevi aşkı ve insan sevgisini aktarmış-
lardır. Bir dörtlüğünde şöyle diyor:

Gerçek dertliye kendim ilâç, kendim derman;
Hem âşıkım, hem maşukum, kendim canan;

Rahm edeyim, adım Rahman, zatım Sübhan;
Bir nazarda içlerini safa kıldım.

“Rahm etmek” esirgemek ve korumak an-
lamlarını içerir. Rahman olan da acıyan ve 
esirgeyen kişidir. Rahman sıfatı kullarına acı-
yan ve onları koruyan Tanrı için de kullanı-
lır. A. Yesevi “Bir nazarda içlerini safa kıldım” 
sözleriyle insanları aydınlattığını, onların 
dünya görüşlerini berraklaştırdığını ifade 
ediyor. İnsanları aydınlatan ve onlara yol 
gösterip örnek olan kişilere “mürşit” denir. 
Mürşit olan kişi, gönül gözü açık olan ve din-
leyip uyanmayı arzulayanlara yol gösteren 
kişidir. Hoca Ahmet Yesevi, merhamet sahibi 
olmayı şöyle aktarır:

Söz söyledim her kim olsa cemale talip,
Canı cana bağlayıp, damarı damara ekleyip,

Garip, yetim, fakirlerin gönlünü okşayıp,
Gönlü kırık olmayan kişilerden kaçtım ben işte.

Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen,
Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaş ol sen,

Mahşer günü dergâhına yakîn ol sen,
Benlik güden kişilerden kaçtım ben işte.

Ahmet Yesevi bencil nefsi körletmenin önemine değinmiş, dünya 
malına önem vermemeyi benimsemiş, milliyet ve din farkına bak-
madan bütün insanları eşit saymış, kanaatin fayda ve önemini iç-
selleştirmiş, Tasavvufun özü olan ahlâkî değerleri yaşamış bir bilge 
kişiydi. Hikmet dolu şiirlerinde mantık ve sezgi gücüyle gelecek ne-
sillere önemli öğütler ve bilge sözler hediye etmiştir.

Bilge kişiler sözlere önem verdikleri kadar davranışlara ve eylemle-
re de önem verirler. Merhamet etmek her şeyden önce eylem ge-
rektirir. Eylem ile merhamet arasındaki bağı, Lübnan’ın kuzeyindeki 
dağlık bölgede doğmuş olan Halil Cibran (1883 – 1931) Ermiş adlı 
kitabında belirtmiştir. Sufi geleneğinden ve de Bahailik’ten büyük 
çapta etkilenmiş olan Halil Cibran, edebiyata ve resim sanatına ilgi 
duymuş, 1923’te İngilizce olarak yayınladığı The Prophet (Ermiş) ki-
tabında merhamet etmenin “vermek” demek olduğunu şu sözlerle 
belirtmiştir:

“Sahip olduklarınızdan verdiğinizde çok az şey vermiş olursunuz.
Gerçek veriş, kendinizden vermektir. Çünkü sahip olduklarınız, 
yarın ihtiyacınız olabilir diye saklayıp koruduğunuz şeylerden 

ibaret değil mi? Çok fazla şeye sahip olup, çok az verenler, bunu 
gösteriş isteyen gizli arzuları için yaparlar ki, bu da armağan-
larını yararsız kılar. Bazıları vardır ki, çok az şeye sahiptirler ve 

hepsini verirler. Bunlar hayata ve hayatın lütfüne inananlardır, 
kasaları asla boş kalmaz. Bazıları sevinçle verirler, bu sevinç on-
ların ödülüdür. Bazıları ise ıstırap içinde verirler ve bu acı onları 
arındıran sudur. Ve bazıları vardır ki, ne vermenin acısını hisse-
derler, ne sevinç ararlar, ne de bir erdem düşüncesiyle verirler. 

“Bazıları vardır ki, ne vermenin 
acısını hissederler, ne sevinç arar-
lar, ne de bir erdem düşüncesiyle 
verirler. Onlar, şu vadideki mer-
sin ağacının kokusunu salışı gibi 
verirler. Böyle kişilerin ellerinde 
Tanrı dile gelir ve onların gözle-
rinden dünyaya gülümser.”*

3gozdergisi•com

36

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

https://www.facebook.com/haluk.berkmen?fref=ts
mailto:halukberkmen%40yahoo.com?subject=
http://www.halukberkmen.net/ 


“Teorik olarak insan uyanmaya mukte-
dirdir. Fakat pratikte bu hemen hemen 

imkânsızdır. Zira bir an için o, uyanıp göz-
lerini açtığında uykuya dalmasına neden 

olan bütün kuvvetler onun üzerinde on 
misli fazla enerji ile faaliyet göstermeye 

başlarlar ve o, uyanık olduğunu veya 
uyanmakta olduğunu hayal ederek yine 

derhal uykuya döner.”

(Kaynak: P.D. Ouspensky, İnsanın Gerçeği, Ruh ve Madde 

Yayınları, İstanbul)

İnsanların uyanmasını sağlamak için Gurdjieff 
“Dur” oyununu icat etmişti. Etrafındaki öğren-
cilerine hiç beklemedikleri bir anda ‘dur’ der ve 
onların o anda heykel gibi hareketsiz kalma-
larını isterdi. Bu çok zor bir oyundu. Gurdjieff 
‘tamam’ diyene kadar öğrencileri aynı durumda 
kımıldamadan kalmak zorundaydılar. 

Gurdjiev bu oyunu farkındalığı arttırmak için 
icat etmişti. Çünkü biliyordu ki farkındalığın ilk 
adımı bedensel farkındalıktır. Ondan sonra söz 
farkındalığı ve nihayet varoluş farkındalığı ge-
lecekti. “Varoluş farkındalığı” insanın neden bu 
dünyaya geldiğini, hangi değerlere önem vere-
rek yaşamını sürdürdüğünü bilmesi demektir. 
Kendini bilmek ve farkında olarak yaşamak et-
ki-tepki mekanizmasının ötesine geçmeyi ge-
rektirir. Etki-tepki mekanizması içinde yaşayan 
bir insan makine gibidir. Zira makine bilinçsiz-
ce, etkiye tepki göstererek çalışır. Bilinçli insan 
ise anda yaşar ve gerektiğinde etkiye tepki ver-
se de, neden ve hangi amaçla tepki verdiğinin 
farkındadır. Bu açıdan bakıldığında, merhamet 
sahibi olan insan, farkında olan, kime ne zaman 
ve nasıl destek olmak gerektiğini bilen insandır.

Onlar, şu vadideki mersin ağacının kokusunu salışı gibi verirler. 
Böyle kişilerin ellerinde Tanrı dile gelir ve onların gözlerinden 

Tanrı, dünyaya gülümser. Öyleyse şimdi verin ve vermenin haz-
zını mirasçılarınız değil siz yaşayın.”

(Kaynak: Halil Cibran, Ermiş, Kaknüs Yayınları, İstanbul)*

Bir diğer bilge kişi olan Jiddu Krishnamurti (1895-1986) çok genç 
yaşta bir dünya öğretmeni olarak kabul edilmiştir. İnsanın kendi 
psikolojik yapısını ve düşünce şeklini değiştirmesi gerektiğini sa-
vunmuş, gerçek farkındalığı ne dinlerin ne de ideolojilerin başara-
bileceğini söylemiştir. Hiçbir dine, sosyal kast’a veya milliyete ait ol-
madığını ilan ederek dünyayı dolaşmış olan Krishnamurti ömrünün 
sonuna kadar mistik (ruhsal) ve sosyal konuları işleyen konferanslar 
vermiştir. Bir konferansında değişim ve gelişim konularını işlerken şu 
sözleri söylemiştir:

“Kitle değil ancak birey değişebilir, ancak siz kendinizi dönüş-
türebilirsiniz; bu nedenle bireyin sonsuz ölçüde önemi vardır. 

Bireyin hiçbir önemi yokmuş gibi gruplar, kitleler, ırklar hakkın-
da konuşmanın moda olduğunu biliyorum, ama her yaratıcı 
eylemde önemli olan bireydir. Her doğru eylem, her önemli 
karar, özgürlük arayışı, hakikat sorgulaması ancak anlayan 

bireyden çıkar. Yalnızca bireye konuşmamın nedeni bu. Ben ne 
yapabilirim, birey ne yapabilir? diye soracaksınız.” 

 (Kaynak:J. Krishnamurti, Meditasyonlar, Ayna Yayınevi, İstanbul)

“Bir şey olmak”, özellikle batı toplumlarında önemsenen ve savu-
nulan bir kavramdır. Oysa ki “olmak” kavramı bir mevki veya ünvan 
sahibi olmak değil, “insan olmak” anlamını içerir. İnsan olmak için de 
bencil olmamak ve vermeyi bilip, merhamet etmek önemlidir. İnsa-
nın “gerçek insan” olması için hayatta yapması gereken en önemli 
eylem egosunu yenip, kendini geliştirip değiştirmesidir. 

“Gerçek insan” olmayı önemsemiş bir diğer bilge kişi de Georges 
Gurdjieff’dir. 1866 ile 1949 yılları arasında yaşamış olan Gurdjieff, 
1913 yılında Moskova’da ilk bilgelik okulunu kurmuş, 1917 yılında 
Rus devriminin zor şartları nedeniyle grubuyla birlikte Rusya’dan 
ayrılıp, önce kısa bir süreliğine İstanbul’a gelmiş ve ardından Paris’e 
yerleşmiştir. Gurdjieff’in eğitim sisteminde sadece bilgelik öğretisi 
değil, ayrıca müzik ve kutsal dans da bulunurdu. Öğretisinin temel 
amacı, insanın kendisini tanıyarak “uyanması” ve farkındalığını art-
tırmasıydı.  Zira ona göre, insan ancak üstün çaba gösterirse uyana-
bilirdi. İnsan ancak varsayımlarının ve önyargılarının farkına varırsa 
uyanabilir. Gurdjieff diyor ki:

Bilge kişiler sözlere önem verdik-
leri kadar davranışlara ve eylem-
lere de önem verirler. Merhamet 
etmek her şeyden önce eylem 
gerektirir.
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ego 
hayvan sever mi?

Yazı: Erce Çetin Özcan

Canlılar arasındaki etkileşim gerekliliğinin, hangi şartların bir-
likteliği sonucu ortaya çıktığının konuşulması neolitik zamana 
kadar uzanan bir yol olduğu için bu yolda kaybolabiliriz. Bil-
diğimiz bir yolda ilerlemek, bu yolda ilerlerken dikiz aynası-
nı kontrol etmek, aynı anda günümüz insanına ve sonradan 
kentli insanına bakmak daha iyi olur. (Yine de unutmamak 
gerekir ki içinde bulunduğumuz koşullar düne ait eylemlerin 
sonuçlarıdır.)

Varoluş sebeplerinin, temellerinin kendi yörüngesinde bu-
lunduğunu zanneden kişilerin diğer canlılar üzerindeki sap-
kın tutumlarından da bahsetmeye gerek yok. (Burada sadece 
kanunlardan bahsedilebilir. Fakat bu bir yaptırım olduğu için 
temelinde karmaşık insan duyguları dışındadır. Daha doğrusu 
bu konu duyguların ortaya çıkardığı eylemlerin sonucudur.)

Geçmişten günümüze kadar değişen yaşam koşullarında in-
san çocuklarının hayatta kalması için sürüngen ve limbik be-
yinleri, diğer memelilerde olduğu gibi, yaşamak için yapılması 
gerekeni yaptı ve sonuçlanan eylemlerden topladığı verilerin 
nesiller boyu iletilmesine olanak sağladı. Etobur su aygırı ile 
yavrularını besleyen Aslan gibi… İnsanlar tarafından evcilleş-
tirilmiş çiftlik hayvanları, koruma için yetiştirilen türler gibi… 
İnsanların hayata geçirdiği bu uygulamaların ilk başladığı za-
manlar önce yaşamsal faktörlerin, sonra da ekonomik değerle-
rinin yeni yeni oluştuğu zamanlardı. Bu nedenle yaşamsal far-
kındalığı sorgulayıp, hayvan-insan ilişkisinin ahlaki değerlerini 
sorgulamayacağım.

Hayvanların insanlar gibi karmaşık duygu ve eylem dünyaları 
olmadığı için varlıklarını netlik düzleminde korurlar. Karmaşık 

Sorun en basit açıklamayla, hayvan “sahibi” kişi ile, 
hayvanın “sorumluluğunu alan” kişi arasındaki fark 
ve isteklerimiz doğrultusunda ne denli tanrısallığı 
oynayabileceğimizdir.
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zaten var olmadığını veya anlamını kaybettiğini 
artık anlamamız gerekiyor. Şu ana baktığımızda 
kent yaşamında hayvanların yaşamına sorgusuz 
müdahele ettiğimiz son derece aşikar. Sokakta 
yaşayan bir kediye çarpan arabaya karşı en bü-
yük argümanımız, bunun  ‘doğal seleksiyon’ ol-
duğunu iddia etmek! Bu şekilde hem merhamet-
li hem de mantıksal düzlemde söz ve akıl sahibi 
olabiliyoruz. Kişiyi engelli hale getiren tasarımlar 
bir yana, mutlak çoğunluğa uygun yapılaşmaları 
acaba hayvanları ne denli düşünerek gerçekleş-
tiriyoruz?  Habitatlarını cidden anlıyor muyuz? 
Yoksa sadece kendimizi rahatlatmak adına mı 
merhamet duygusundan bahsediyoruz? 

19.yüzyılın ikinci yarısından sonra giderek artan 
hayvan hakları konusundaki çalışmaların ko-
nusu olmayan bu yazı, insan çocuklarının diğer 
canlılara duyduğu merhametinin farklı şekiller-
de gösterilmesiyle; o duyguya sahip olduğunu 
sanan kişilerin, egosal benliklerinin yönlendir-
mesiyle ortaya çıkan eylemleri ve bunların so-
nuçlarıyla ilgilidir. Sorun en basit açıklamayla, 
hayvan “sahibi” kişi ile, hayvanın “sorumluluğunu 
alan” kişi arasındaki fark ve isteklerimiz doğrultu-
sunda ne denli tanrısallığı oynayabileceğimizdir. 
Merhamet duygusu olmayan tanrıların mev-
simlik aldığı, sonradan sokağa bıraktıkları evcil 
hayvanlar, kış dolasıyla arpa verilmediği için çöp 
kutusundan beslenen atlar, bir marka, seviye, üs-
tünlük seviyesi olarak taşınan diğerleri… 

Dip Not: Köpeklerin evcilleştirilmesi 14000 yıl 
öncesine gidiyorken, kedilerinki sadece 4000 
yıl öncesine dayanıyor. Kısacası, kediler gerçek 
anlamda evcil değil, evcilleştirilmek için şirin gö-
rünmeyi başarmış zeki ama hala vahşi bir türdür. 
Sevin onları. 

duygu eylemlerine sahip, otomat olmadığı düşünülen insanın davra-
nışları nasıl peki? Bebekler üzerinden örnek verilmesi gerekirse, bütün 
yavru memelilerin sahip olduğu bebeksi görünüm doğduğu andan 
itibaren dış dünyaya verdiği “Yardıma, bir yetişkine muhtacım” me-
sajıdır. Bebeksi görünümün verdiği bu mesaj bütün memelilerde bir 
tetik görevi üstlenerek biyolojik bir sinyal gönderir: Koruma içgüdüsü. 
Bu tetiklenmeye bağlı koruma içgüdüsü mekanik bir eylem olabilir 
mi? Hepimizde var olan ebeveynlik duygusunu tetikleyen bebeksi 
görünümün ortak özelliği olan iri gözler, küçük burun, vücuda oran-
la büyük olan baş ‘merhamet’ duygusunu da tetikliyor. Bu tetiklenme 
nedeniyle zamanla kendi çıkarlarımız için diğer canlıların fiziksel görü-
nüşleri ile oynama hakkını kendimizde bulmuş olabilir miyiz?

Evcil hayvan-insan ilişkisinde köpek sevgisi, köpeklerin rolü muhak-
kak tartışılamaz. 14000 yıllık bir yolculuğun devam eden hikayesi... Bu 
yolculuk esnasında bedenimiz bizim merhamet  sandığımız biyolojik 
sinyalleri algılamaya ve toplamaya devam ettirmiştir. Genlerimizde 
depolanan koruma içgüdüsü verileri ve bunların tetiklenmelerini sağ-
layacak iletilerin farklı algılara yol açması sonucu bu türün dönüşümü-
ne sebep olduk ve yapay seçilimi başlattık. Yavru iken alınan köpeğin 
hızlı bir şekilde büyümesi, aynı şekilde hızlıca bebeksi görünümlerinin 
kaybolmasına yol açıyordu. Değişen bu fiziksel görünüm, sahip olarak 
nitelenen bireyin bakımı ile sorumlu olduğu canlıya karşı olan sempa-
tisini kaybetmesine yol açıyordu. Bu durumun önüne geçebilmek için 
yapay seçilim ile  ‘süs’ köpekleri ortaya çıktı. Bu sözde merhamet duy-
gusu o kadar ileri gitti ki, göğüs kafesi daraltılarak seslerinin çocuksu 
kalması sağlandı. İçeriğini kaybetmiş, boşaltılmış merhamet duygusu 
ben merkeziyetçi bir sonuç oluşturdu. Mavi gözlü diye alınan ama bü-
yüdükçe yaramazlığı göze çarpan, sert bir izlenim bırakıyor diye alı-
nan veya büyümesi durdurulan köpekleri seçerek almak, gerçekten 
merhamet ve canlı sevgisi mi?

Hızlıca dikiz aynasından geçmişe baktığımızda, kullanılmak üzere ev-
cilleştirilen hayvanlarla insan çocuklarının etkileşimi ve bunların do-
ğurduğu sonuçlar hala bilirkişiler tarafından daha büyük bir sistem 
için düşünüle dursun, bu etkileşimin farklı normlara dönüşmeye baş-
ladığı da bilinmelidir. Kent yaşamında evcil hayvan-insan ilişkisi çok 
daha farklı bir konuma geldi. Hiyerarşik olgular olmadan arkadaşlık, 
büyümeyen çocuk sahipliği, yalnızlık duygusuna karşıtlık ve sevgi 
paylaşımına dönen bu ilişkiler, kendini tanımayan bireyler nedeniyle 
farklı sonuçlar doğurmaya başladı. Yapay seçilim ile oluşan canlıların 
bakımının daha kolay olması, tatlı görünüşleri veya daha büyüklerinin 
sadece güç gösterisi için ‘alınması’ bir yana, ufak bir zorlukla karşılaşı-
lınca bu canlıların elden çıkartılması sık rastlanan bir durum halini aldı. 
Bunun için de bir kılıf hazırlandı: Hak ettikleri doğal ortam. 

Kent ve kentli insandan bahsediyorsak, bahsi geçen doğal ortamın 

“Sokakta yaşayan bir kediye çarpan 
arabaya karşı en büyük argümanı-
mız, bunun ‘doğal seleksiyon’  oldu-
ğunu iddia etmek! Bu şekilde hem 
merhametli hem de mantıksal düz-
lemde söz ve akıl sahibi olabiliyoruz.”
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Merhamet sözcüğünün kökü rahimdir, bir yüzü 
şefkat bir yüzü acımaktır. Tanrı’nın sıfatlarından 
olduğu için bana çok Tanrısal, çok yukarıdan ve 
sanki insanın haddi değilmiş gibi gelir.

Bu büyük girişten sonra, müsaadenizle lokma-
lara bölmek ve daha yutulabilir hale getirmek 
isterim bu iddiamı.

İnsana dair sıfatların bir bölümü eylem ile vücut 
bulurken bazıları diğer insanlar ile ilişkisinde be-
lirir ve o sıfat kişiyi adeta diğer insanlardan bir 
basamak yukarı taşır. Örneğin dürüst olmak, ön-
celikle kişinin kendisi ile ilgilidir. Karşı tarafa yö-
nelik gibi görünse de kim olduğu, kendine neyi 
uygun bulduğu ve ihtiyaçları ile ilgilidir. Dürüst 
veya yalancı olmak, hiyerarşik olarak insanlar 
arasında bir fark yaratmaz.

Ahlaklı olmak da aynı şekilde… Güzelliği, doğ-
ruluğu aramak ve bunların peşinden koşmak da 
öyle farklı kılmaz insanı diğerlerinden. Ancak, 
merhamet insana indirgendiğinde Tanrı’nın eli 
ile davranan insanın karşı tarafa lütfu, yukarıdan 

Yazı: Müge Çevik

Merhamet, ilişkinin taraflarından 
en az birinin mevcut durumdan 
razı olmadığı durumların değer 
yargısı ve prensibidir. Bir yerlerde 
bir merhametin doğabilmesi için, 
yanlış giden bir şeylerin de var ol-
ması gerekir.

bazı sözcükler
insandan daha büyük
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Özetle, nerede bir merhamet varsa, orada diğeri-
nin affına ihtiyaç duyulan bir kabahat, bir yanlış, 
bir kızdırma ve merhamet gösterenin yüceliği 
şarttır. İşte bu noktada merhamet, bana iki se-
beple çok Tanrısal, çok insanın haddini aşan bir 
sıfat olarak gelir. Çünkü, olan her şey Tanrısal ise, 
yanlış da Tanrı’dan değil midir? Ve eğer öyleyse 
insanın merhamet gösterdiği “yanlış” yapan ira-
de, Tanrının bilgisi dahilinde değil midir? Yok, 
eğer olan Tanrısal değil de yanlışı yapanın özgür 
iradesi ise, o zaman bu iradeyi kendininkinden 
daha az değerli, daha aşağıda görerek affetmek 
kimin haddinedir?

Bu ikilemi ortadan kaldıracak tek şey, merhame-
tin doğması için taraflardan birinin bedelini öde-
meye razı olacak şekilde merhamet dilemesidir! 
Altını çizerim; bedelini ödemek şartı ile!!! Bir di-
ğerine gösterebileceğimiz bir merhamet olma-
dığı için, kendimize göstereceğimiz merhametin 
tek davranışsal göstergesi, bedel ödetmektir. 
Bu bedel, dişe diş kana kan demek değildir. Kar-
şı tarafın yaptıklarının sorumluluğunu alarak 
mümkünse telafi etmesi için ona alan açmaktır. 
Yani rahmeti o noktada göstermek, rahim olarak 
olumlu ile birlikte olumsuzu da kapsayabilmek 
erdemidir.

İşte tam da bu noktada, eylemin sahibi ve tarafı 
eşittir. Ne bir hiyerarşi ne de tepeden bakan bir 
tutum kalır. İncinen incinebilirliğini, diğeri de 
incitmiş olmanın sorumluluğunu kabul edince, 
ilişki için de bir daha, başka koşullar ile yeniden 
yapılanabilme fırsatı doğar.

Bu fırsatın farkında olanlar, bedelsiz, özürsüz, 
kendiliğinden, çabasız bir merhamet göstermek 
yerine, kendi öfkeleri içindeki şifayı ve kendi ihti-
yaçlarını araştırırlar.  

bakan tutumunun sonucu gibi gelir bana. 

Peki, ne zamana kadar? Merhametin içeriği netleşene ve insan mer-
hamet gösterebileceği tek varlığın kendisi olduğunu idrak edene dek. 

Bu idrak noktasına nasıl gelir insan? Merhameti tepeden bakmadan, 
adı üstünde rahim olmak yani barındırmak, kapsamak, içinde tutmak 
olarak davranışa nasıl döker?

Bu soruların yanıtı da insanın büyüme yolculuğunda ve bu yolculuk 
için ihtiyaç duyduğu ilişkilerinde gizlidir. Hayatta her şey her şey ile, 
insan ise hem diğer insanlar hem de her şey ile temas halindedir. Bu 
temastan pek çok duygu, düşünce, gelişme ve ilişki doğar. Her ilişki 
temas içerdiği için de potansiyel çatışma barındırır. Bazen sınır ihlali, 
bazen beklentilerin uymaması, bazen değerler, bazen de sadece do-
ğal akıştır çatışmayı getiren. Ancak ilişki için sınav tam da bu çatışma 
noktalarında başlar. Tam o noktada kişi kendine deli sorular sorar. 

Verdiklerinden fazlasını vermeli midir, ya da kızgınsa affetmeli, incin-
diyse geçmiş gibi yapmalı, üzüldüyse atlatmalı mıdır, sürdürmeli mi 
yoksa durdurmalı mıdır, en zoru da hangi noktaya kadar merhamet 
hangi noktadan fazlası sertlik olacaktır? Bu sorularına yanıt ararken 
kendini arar bilmeden ve kendini bulanların bu sorulara yanıtının çok 
kısa, basit ve net oluşu bu yüzdendir.

Şefkat, merhamet, affetmek, ilişkiyi sürdürüp sürdürmemek, sınırlar 
içinde geçiştir özünde, ancak daha çok değerler ve duygular ile bulan-
mış olduğundan, gizlenmiş saklanmıştır. Ama gizlendiği yerden ilişki-
nin dengesini yönetebilme gücü vardır bu geçişlerin, çünkü özünde 
kişinin rızasına ve onun sınırına dayanır.

Her ilişki bir alış veriştir ve her alış veriş gibi ilişkiler de tarafların aldık-
ları ile verdiklerinden razı olması ile sürer. Tarafların karşılıklı verdikle-
rinin her zaman eşit olması gerekmez ama bundan razı olmaları gere-
kir. Zaman zaman bir taraf çok vericiyken diğeri daha çok alan olabilir, 
sonra roller değişip alan ve verenin yerleri ve dengeler değişebilir.

İlişkinin içinde vermek dediğimiz nedir? Zaman mı, emek mi, daha çok 
sevgi mi, anlayış mı, hepsi mi? Tüm bunlar tartışılır. Bir endazesi olma-
dığına göre kiminki daha çok, neye göre daha çok, kime göre daha 
çok bu da tartışılır. Ancak, uzun tartışmaları sona erdirecek tek bir pra-
tik ve genel geçer kriter vardır ki, bu da her iki tarafın da verdiklerinin 
karşılığında aldıklarından razı olmasıdır.

Merhamet, ilişkinin taraflarından en az birinin mevcut durumdan razı 
olmadığı durumların değer yargısı ve prensibidir. Bir yerlerde bir mer-
hametin doğabilmesi için, yanlış giden bir şeylerin de var olması ge-
rekir. Bu yanlışlık, bazen ilişkideki taraflardan birinin eylemidir bazen 
de diğerinin canını acıtacak, onu kızdıracak başka bir şey. Bir tarafın 
merhamet gösterme noktasına gelebilmesi için yukarıda yazdığım sı-
nırlarının geçilmiş olması ve o sınırını geçen kişiyi eski yerine gelmesi 
konusunda affetmeye niyetli olması gerekir.

İnsan, merhameti tepeden 
bakmadan, adı üstünde rahim olmak 

yani barındırmak, kapsamak, içinde 
tutmak olarak davranışa nasıl döker?
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Bizi BİR olma düşüncesinden uzaklaştıran kodla-
maları diğer canlıların durumuna müdahil olma-
mak için kullanırken, aslında tek amacımız kendi-
mize zarar gelmemesi için vicdanımızı susturmak.   

Merhamet neo-spiritualist terminolojide kullanılan bir terim. 
Dünya üzerindeki yaşamda canlıların birbirine bağlı kalabil-
me ve BIR olmaya iten ilişkilerin devamının esası; “Bir kimse-
nin veya bir canlının karşılaştığı zor durumdan dolayı duyu-
lan üzüntü ve acıma” olarak tanımlanıyor. 

Üç büyük din de merhametten yoksunluğu ahlaki yoksunlu-
ğa bağlıyor. Merhamet bir arada olmayı destekleyen bir et-
kendir ve bir arada olabilmek, kişinin oto kontrolünü elinde 
tutabilen ahlaki bir potansiyele sahip olabilmesidir aynı za-
manda.

Merhametsizlik insan, hayvan, doğa ve tüm eko sistemi red-
detmek anlamına geliyor, zira merhamet ilişkiler bütününe 
yansıyan bir etkendir. Reddedilmesinin sonucu, zaman içeri-
sinde insan ve tüm eko sistemin yok oluşa geçtiği ve sadece 
mikroorganizmaların hayata devam edebileceği bir dünya-
dır. Böyle bir çöküşe izin vermemektir merhametle yol almak.

Ancak merhameti etken kılan vicdandır. Bir haksızlık ya da 
dram karşısında zor durumda olduğunu gördüğünüz canlı-
lar karşısında vicdanımız sızlar ve bizi hareket etmeye zorlar. 
Merhamet vicdanın eyleme geçme halidir.

Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen toplumlarda unutul-
maya doğru gidiyor vicdan. Bu erdemi gündelik koşuştur-
ma ve zamanın hızlı akışı içinde sadece en yakınlarına karşı 

Yazı: Eser Batbay

“Vicdan edilgendir,  
harekete geçirilmelidir.”

kalbin gözüyle 

bakmak 
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çocuğa ve hayvana şiddet, tecavüz ve ölümler, 
vicdan duygusundan yoksun olmak ve dolayı-
sıyla merhamet etmemek… 

Tanrı’dan her koşulda merhamet dilenen, yaka-
ran insan neden aciz durumdakine merhamet 
etmiyor, bu duygu ile neden bağlantısını kesi-
yor ve içindeki öfkeyi kontrol altına alamıyor? Bir 
gün öfke nöbetine kapılmış bir kocanın dayağı, 
başka bir gün gözü dönmüş birkaç adamın te-
cavüzü, başlık parasının göz boyaması ile kana 
bulanmış çocukluk, şefkatsiz seks mağduru ka-
dınlar ve henüz oyun çağındaki kızlar… İnsan-
lıktan çıkmış oto kontrolsüz kişilerin ağırlığıdır 
üzerimizdeki asıl yükler. 

Dayatılan sistem bize, Bir yere varabilmeniz için 
itaat etmeniz gerekiyor ve itaatte de mantık ve 
duygu yoktur, diyorsa, üç boyutlu bu dünyada 
sorgulamamız gereken çok şey olmalı o hal-
de. Newton ve Einstein’in tanrıyı sorgulama söy-
lemlerine burada değinmeyeceğim, ancak bilim, 
ilerlemenin hür bir vicdan ve doğanın dengesi-
ne duyulan saygı ile olabileceğini kabul etmiş 
bilgi kaynaklarına sahip. Saygı göstermeliyiz. 

Doğanın yasaları vardır; doğa bize “Benim ya-
salarıma uyup uymamanın ölçüsü vicdandır.” 
diyor. Bu yasalara uymak ve esasımızı kontrol al-
tına almamız gerekiyor. Vicdan ve merhamet bu 
yasaların esasıdır; Tanrı’ya, Bir’e, O’na ulaşabilme 
yolumuzdur. İnsaf etmekle Tanrının merhame-
tini üzerimizde hissedebiliriz. Merhamet sev-
giyi kalpten kalbe ulaştırma yoludur, Tanrı’nın 
sevgisini algılayabilmemiz için bize ışık tutar ve 
açamadığı kapı yoktur çünkü özü sevgidir. Hele 
ki, bizi sadece gösterdiğimiz sevgi şefkat ile algı-
layabilen, hissedebilen diğer canlılar için merha-
met etmek... İnsan olan, ruhunu ancak şefkat ile 
besleyebilir. Bunun geri dönüşü ise, muhteşem 
bir dünyada muhteşem deneyimlerdir. 

hissedebiliyor artık insanlar. Çoğunlukla uyanışı gerçekleşmemiş ya da 
farkındalık düzeyi yükselememiş kişilerde ve “sadece ben” diyenlerde 
ise, Ben ne yapabilirim ki? düşüncesi ile kendini diğer tüm canlılardan 
soyutlamaya varan bir tavır haline dönüşmüş oluyor.

Duygu geçirgenliğine son, Herkes kendisinden sorumlu, Bana ne, sana ne, 
Olması gereken oluyor, olacaktı nasılsa, Kendi seçimi, Tanrı böyle istemiş 
müdahale edemeyiz, Allah versin, Allah yardım etsin, Karma yasası işliyor, 
biz ne yapabiliriz? gibi, bizi BİR olma düşüncesinden uzaklaştıran 
kodlamaları diğer canlıların durumuna müdahil olmamak, ilişme-
mek için kullanırken, aslında tek amacımız kendimize zarar gelme-
mesi için vicdanımızı susturmak.    

Sorumluluk yüklenmemek için, Yeterince yüküm var, fazlası ile bün-
yemi kirletmem. Beni yolumdan alıkoymasın hiçbir şey, diyerek en 
önemli noktada “Kalp gözümüzü” kapatıyoruz. Halbuki kalp gözü-
müzü kapatmak, tüm dünyaya, her şeye, tüm varoluşa ve olma hali-
ne kendimizi kapatmaktır; sistemin çarkında bir dişli olmaktır. 
 
İnsan “Tanrı’yla bir olma hali” ile bağlantısını, vicdanını bir kenara bı-
rakarak kapatmaya çalışıyor. Tanrı, yaratımını doğanın her tavrı ile 
ifade ediyor görebilen gözlere. Farkındalığı yüksek kişiler muhteşem 
doğa ile birlik halinde, akışta yaşıyor; kendine ve dışındaki hiçbir 
canlıya zarar vermeden.

İnsanın insan dahil, herhangi bir canlıya zarar vermesi, 
merhamet etmemesı Tanrı’ya, Yaradan’a, doğaya karşı 

gelmesidir.

İnsan kendisini doğanın şiddetine karşı korumaya aldığı en eski çağ-
lardan bu yana daha çok üremiş ve dolayısı ile daha çok bina yapma-
ya başlamış. Ağaçların kesimi, doğanın tahribi ile doğanın dengesini 
bozduğu için, doğada yaşaması gereken tüm börtü böcek ve diğer 
canlılar da yerlerinden olmuşlar. İnsan kendine yarar sağladığını ve 
üzerinde kontrol sahibi olabildiğini düşündüğü memelileri evcilleş-
tirmiş; böylece doğadaki yerlerinden olan evcilleştirilmeye yakın 
hayvanlar yiyecek bulabilmek ve sığınmak amacı ile insana yakın 
durmuşlar. Hayvanlar bekçilik, taşıyıcılık yapmış, etobur insana yiye-
cek olmuş, kedi köpek kuş evlere kadar girmiş, insanın dostu olmuş 
ve yalnızlığını paylaşmış.  

Vicdan edilgendir, harekete geçirilmelidir. Günümüzde vicdan duy-
gusunun öfke, hınç, hırs, kıskançlık duyguları tarafından yok edildi-
ğini sıklıkla okuyarak, görerek ve duyarak tecrübe ediyoruz. Her gün 
yeni bir vaka ile karşı karşıya kalan kadınlar, çocuklar ve hayvanlar... 
Ne yazık ki erkek egemen toplumlarda bu durum hâkim; kadına, 

Kalp gözümüzü kapatmak tüm 
varoluşa ve olma haline kendimizi 
kapatmaktır, sistemin çarkındaki 
bir dişli olmaktır. 
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elli kuruşa
Yazı: Erce Çetin Özcan

Telkâri asırların birikimiyle oluşmuş düşsel 
ve gerçek bir kenti öldürüp yeniden can-
landırma çabasının merhamet duygusu 
barındırmaması, fetih edilen bir ülkede 
yeniden kan dökmekten farksız.

Öncüllük-ardıllık olmadan içinde farklı konulardan 
değişik yollara, en sonunda da okuyucuda yaşam 
düzenini imleyen ardışılıktan uzak bir yapı bütünü 
çıkarmak istedim.

Varoluşun temellerini nesnel düzlemde sonlan-
dırmak isteyen kişilerin kendilerini geometrik ras-
yonellik duvarına yaslamaları, en temel yaşamsal 
değerlerin özüne inmelerini engelliyor olabilir mi?

İmge yaratma açısından bir sorunu olmayan, geç-
mişinde söylenmemiş, yazılmamış, soyut ve somut 
düzlemde ince ince işlenmiş, telkâri asırların biriki-
miyle oluşmuş düşsel ve gerçek bir kenti öldürüp 
yeniden canlandırma çabasının merhamet duygu-
su barındırmaması, fetih edilen bir ülkede yeniden 
kan dökmekten farksız. İç içe geçen sosyal ekono-
mik çıkarların yolunda, niteliklerinin kaybedilme-
sinin yaratmış olduğu kaotik döngü… 

Her soyut ve nesnel yargının iki farklı yönü olduğu 
gibi merhamet kelimesinin de iki farklı şekilde an-
lamını kanıtlama, anlatma itkisi… Sürekli konuşan 
doğal duygu dilimizin susmak bilmeden anlatma-
ya çalıştığı merhamet gibi soyut kavramları, özü 

merhamet
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Çoğunluk hangisi? Bu dile sahip olanlar mı, 
yoksa öz bellekleri ile merhamet duygusunu 
konuşanlar mı? Zihninin bir yarısı ile, kendi-
sine sunulan sosyal statüyü, ekonomik çıkar-
ları kabul ederek bu duruma hizmet etmek, 
diğer yarısı ile de bu yolda doğaya karşı iş-
lenen saldırıyı protesto etmek… Kendisiyle 
uzlaşmadan merhamet duygusu barındırma-
ya çalışmak ama onu kullanamamak, insanın 
üstesinden gelemeyeceği bir nevroz halini al-
maya devam edecektir. Bu durumda görüle-
meyecek kadar artan salt gerçeklik, nesnenin 
insan üzerindeki zaferini yeniden ortaya çıka-
racaktır. Parayla alınmış, doğaya karşı kazanıl-
mış bu zaferlerin aslında, bizi gelmekte olan 
yıkımların izleyicisi kıldığını fark edeceğimiz 
umursamazlık ve hüzün anı…

Bütün bu kavramlar içinde kesinliği şüphe 
götürmeyecek tek bir olgu; Merhametin sa-
dece sokağa atılan hayvanlarda, tasarımların 
bireyleri engelli hale getirdiği durumlarda 
aranmaması gerektiğini gösteriyor.  Ne sade-
ce soyut şemalarda ne de somut şemalarda 
gösterilmemesi gereken duyumsal kavramın, 
aklın ölçülerine sığmayacak kadar geniş bir 
bütün olduğunu unutmamak gerekir. 

Sokakta yürürken, arkamızda kalan mekânın 
varlığını sürdürmemesi, bizim sadece geriye 
doğru bakacağımız ana kadardır. Bu yüzden-
dir ki, ufak bir salyangoza dikkat etmeyip üs-
tüne basan kişinin duyduğu üzüntü gerçek-
liğini koruyacaktır. Bu tür kişiler gerekmiyor 
mu bu kentte?

bozulmadan yapay, yaratılmış dille anlatılmaya çalışılması farklı 
etkilere yol açabiliyor. Var olan gerçekliği, geçmişin yansımasını, 
dinamiklerini beğenmeyip yüzyıllardan beri devam eden batıya 
doğru yürüyüş algısını farklı kavramlarla harmanlayıp, gözüken-
gözükmeyen, dile gelmiş veya getirilememiş düşsel kavramlar 
içinde öznelliğinin uzun zaman önce kenara itildiği bir kentte 
yaşamak… Şehirli olma imgesini zihinden uzak nesnel ağlarda 
yanlış bir biçimde ilmek ilmek işlemek, beraberinde kaçınılmaz 
ideoloji değişimini getiriyor. Bu değişim ile beraber mutlak anla-
mını kaybeden merhamet kelimesi de olgusallıktan uzak sözel bir 
ifadeye bırakıyor yerini.

Pazarlama sektörünün kendini farklı biçemlerde göstermesi her 
iki uçta yaşayan kişileri tek düşünce, istek altında toplayabiliyor. 
İstanbul’daki yeni köprüyü belki hiç göremeyeceği halde sevinen, 
kent isimlerini alarak yaşadığı yeri büyüten bireyle, bir diğer uçta 
kendisine sunulan, vaat edilen New York, Manhattan hayatına 
sevinen kişinin gerçekte benzer kişilikte olmaları, durumu farklı 
bir olguya getiriyor. Kültür, hayat ve yaşam tarzımız ve bu yolda 
görmezden geldiklerimizdir.

Güzellik, estetik ve yaşam parçalardan oluşur fakat kendi yarımızı 
atıp-satıp geride kalan parçamız ile bütünlük oluşturduğumuzu 
sanmamız, umut ettiğimiz düşsel kentler ve bu kentlerdeki ya-
şamlar kadar yırtılabilir bir olgudur. Bu parçalar bütünündeki ya-
şam algısı da kendi içinde yine parçalardan oluşmakta ve merha-
met duygusu ne yazık ki artık burada bulunmamaktadır.

Kimileri için daha varılmamış “o” ana kadar, harikalar diyarından 
çıkagelmiş gibi gözüken ebedi yapıların oluşturduğu bütünsellik 
seli, zaten varlığını kendiliğinden sürdüren İstanbul’un uzaktan 
bakıldığında rengarenk, sahte bir ışık hüzmesi gibi görünmesine 
sebep oluyor olabilir mi? 

Gökdelenlerin rezidans yaşam alanına dönüşmesi, sürekli dönü-
şen fakat bir türlü değişmeyen bu kentin yolculuğu. İçinde ba-
rındırdığı misafirleriyle süresiz bir yolculukta. Ama işte “o” ana 
gelindiği zaman, bu kentin biçimsiz ve “son”suz bir yıkıntı oldu-
ğu muhakkak görülecektir. Rasyonel ideallikten  uzak, kendimize 
haklı olduğumuzu ispat etmeye çalıştığımız anlar bir bir önemini 
yitirecek ve geriye kalan işlevsiz sıfatlarımız ve bu sıfatlar için har-
cadığımız doğal çevre ve kişiliğimiz, benliğini kaybetmiş yapılar 
halini alacaktır.

Çevre, yaşam, duygular ve yapıların giderek kördüğüm olduğu 
bu zamanlarda ideal düşüncenin, bireyin, kentli insanın tanımı 
da, tanınması da şüphesiz daha zorlaşıyor.  Kazancı doğrultusun-
da merhamet duygusuna sahip olan bireyin yine bu yolla gös-
termek istediği, gerçekliği sorgulanabilir yapay merhamet dili…

Sokakta yürürken, arkamızda ka-
lan mekânın varlığını sürdürme-
mesi, bizim sadece geriye doğru 
bakacağımız ana kadardır. Bu yüz-
dendir ki, ufak bir salyangoza dik-
kat etmeyip üstüne basan kişinin 
duyduğu üzüntü gerçekliğini ko-
ruyacaktır.
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Biz aslında görünmeyen dünyada ilke 
olarak bağlandığımız gerçeği arıyo-
ruz; Ruh’u arıyoruz biz, Ruh varlığını 
arıyoruz. 

Merhamet olarak ya da kendine acımak ola-
rak kendini tamamlamak üzere koyduğun 
şeyler nasıl bire dönüyor? Aslında temele 
bakarsak bir ve tam olanın, kendi korku ve 
sevgisini deneyimlemek üzere bu madde ale-
minde ortaya koyduğu bir yolculuk diyebiliriz 
buna.
 
Öncelikle bedene merhametli davranmazsa-
nız ne olur? Hasta olursunuz. Kaba bir ener-
ji olarak kullanırsanız bedeni, size hatırlatır 
kendini. Merhamet ince bir enerjidir, çünkü 
%99’u yukarıdadır. Süptil bir enerjiyi siz kul-
lanmayıp da kaba enerjilerle alışverişte olur-
sanız, en çok nereyi deneyimliyorsanız, organ 
olarak bunu nerede biriktiriyorsanız; korku 
ise böbrekler, öfke ise karaciğer, sindireme-
mekle ilgili sindirim sistemi, taşıyamamakla 
ilgili dizler, bir şeyi tam ifade edememekle il-

gili boğaz, ya da doğruyu yanlışı ıskalamakla ilgili kollar, daha ne 
kaldı, işte bütün organların hepsini denedik.

Merhamet lafının son moda kavramlarının içinde biri ile empati 
kurmak, biriyle bağ kurmak olsa da, önce insanın kendine merha-
met etmesi gerekiyor. Çünkü kendi içindeki merhameti isteyen 
hücresel bütünlük o kadar çok ki... İnsan niye kendine işkence 
eder, sıkıntı içine hapseder, dolaşım sistemini kesintiye uğratır  
ve tansiyon ya da başka şeyleri çıkar? İnsan kendini gözlemezse 
merhamette olabilir mi? Objektif olarak kendinizi gözlemiyorsa-
nız merhamette değilsiniz demektir.
 
Vicdan bir çeşit kalp gibi çalışıyor; acıyı hissediyorsun, çünkü 
merhamet isteyen birine baktın ama eyleme geçmedin, bu bir 
acı ve sen yanından yürüyerek geçtin. Yapabilirdin, imkânın da, 
zamanın da vardı ama yapmadın. Buna benzer birçok olay yaşı-
yoruz günümüz toplumunda. İnsanlar diğer insanlara yardımı 
ve sevgi vermeyi bir çeşit “Merhamet maraz doğurur” gibi saçma 
bir lafın arkasına saklıyorlar. Hiç yaptığınız bir iyilikten sonra tek-
rar zarar gördüğünüz oldu mu, ruhsal varlık anlamında? Belki laf 
olarak bazı zararlar görmüş olabilirsiniz; “Yaptım yaptım kıymeti-
ni bilemedi” gibi. Ama sizin deneyiminizin getirdiği şey asla yere 
düşmemiştir, o altın kıymetinde bir şey. Bu deneyimleri yaşama-
dığımız zaman oluşan şey aslında bir taraftan bir tarafa akan de-
ğer farkıdır. Bu değer farkı sevgiden korkuya, korkudan sevgiye 
sürekli olarak tek bir varlık olmaya çalışan gerçek insanın, kamil 
insan olmaya doğru attığı adımlardır.
 
Merhametinizi gösteremiyorsanız, bunu göstermek için kendi 
utancınızı, kendi adım atamayışınızı alır da kucaklar da ortaya çı-
karırsanız, bu sizin o yönünüzle ilgili merhametinizi de ortaya çı-
karıyor. Makbul olan taraf bu sefer bir gölgeye ya da şuur altında 
karanlık bir köşeye atılmaktan kendini kurtarıyor. Eğer bunlar bu-
gün konuşuluyorsa, Jung, Freud, Adler ya da geçmiş ustalar, şuu-
raltı üzerine, benlikler üzerine yazıp çizen ustalar bu konuyu ele 

merhamet ya da

Yazı: YŞBD Kurucu Başkanı Ahmet Cemal GÜRSOY

kendini tamamlamak

Bir cihaz bağışlanmış bize üst 
alemlerden: Vicdan. Vicdanla 
oluşan değer farklarını gözle-
memiz bizi tekliğe, birliğe gö-
türür ve sevgi denen ince bilgi 
maddesi ile karşılaştırır…
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Buna toplumda baktığımızda insanlar sadece 
sanki yeryüzüne ayrı bir modelle getirilmiş, 
konulmuş gibi yaşıyorlar hayatı. Eriller X geze-
geninden, dişiller Y gezegeninden geldi, sanki 
kendi kendilerini üretiyorlar, kendi kendilerini 
çoğaltıyorlar, hayat böyle başlamış gibi. Hayat 
böyle mi başladı acaba? Hayat böyle başlama-
dı. Hayat tek olanın ruhunun her deneyime 
akması için kendi gönüllü isteğiyle kaba idrak-
lere, bütün şuursal perdelere rağmen her şeyi 
deneyimleyecek gücü olduğu için başladı. 
Biz şu anda iki görünüyoruz, İki görünüyoruz 
ama aslında tekiz. Ama bir cihaz bağışlanmış 
üst alemlerden: Vicdan. Vicdanla oluşan de-
ğer farklarını gözlememiz bizi tekliğe, birliğe 
götürür ve sevgi denen ince bilgi maddesi ile 
karşılaştırır…

Şunu diyebiliriz; bizim aslında aradığımızı zan-
nettiğimiz şey bu görünür dünyada cevapları 
kolay, rahat bulunan şey değil. Biz aslında gö-
rünmeyen dünyada ilke olarak bağlandığımız 
gerçeği arıyoruz; Ruh’u arıyoruz biz. Ruh var-
lığını arıyoruz ve doğrudan dönüşü arıyoruz. 
Geriye dönüşü, bir olmanın, birlik olmanın 
kozmik olarak BİR’de birleşmenin yollarını arı-
yoruz. Bu birleşme için de şu anki taşıdığınız 
enerji eril veya dişil hiç fark etmiyor. Bunun 
her türlü imkanlarını sonuna kadar zorlayabi-
lirsiniz, içinizde her türlü güç var. Aslında ruhu 
özgür ve bağımsız olarak tek olarak çağırdığı-
nızda bunların hepsi cevaplanıyor. 

almışlarsa, bu bizim kendimizle ilgili beğenmediğimiz, merhamet 
etmediğimiz tarafları gizlemek arzumuzdan kaynaklanmıştır. Giz-
leyerek saklanmak, sanki yokmuş gibi. Yokmuş gibi davranabilir 
misin? Bu var sende. Sen zaten bunun için gelmedin mi? Binlerce 
deneyimin içinde bazıları tam oturmamış olabilir, eksik bırakmış 
olabilirsin, yapmamış olabilirsin, tamamlamamış olabilirsin. Bu 
senin sonsuza kadar terazinin kefesinde suçlu olarak yargılanma-
nı gerektiren bir şey değil, ama bizim kanaatimiz öyleymiş gibi. 
Toplumsal çevrede bize böyle bir efektif veriliyor. Ne deniyor; sen 
işte bunu ahlaki olarak böyle yapmamalıydın ya da toplumsal ola-
rak böyle yapmamalıydın ya da dinsel olarak böyle yapmamalıydın, 
bundan sonra suçlusun, bunu temizlemek çok ağır bir yük… Neye 
göre? Öte yanda; “Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.” 
diyor, “Son anda kelime-i şahadet getirirsen ben seni yine bağışla-
yacağım” diyor. Böyle büyük bir merhametin olduğu kaynakta 
geçici hatalarımızı ya da adım atmamış olan taraflarımızı nasıl 
sadece bir yönümüz olarak kabul edebiliriz? Onu tek başına sa-
bit bir kolon, bir heykel haline getirebiliriz. Dolayısıyla, bizim bu 
yanlış kanaatlerimiz bizi olduğumuz yere mıhlıyor. Çalışmamız 
gereken taraflarımızdan biri de bu.

Merhamet dengede olmakla, alçakgönüllü olmakla ve mütevazi 
davranmakla, tevazu sahibi olmakla çalışabilen bir erdem. Bu 
erdem de çoğu zaman toplum içinde ortaya çıkarılıyor. Sen tek 
başınaysan, kendi erdeminin faydası sadece bulunduğun çevre 
kadardır. Bulunduğun çevrenin dışına taşırmak senin yükümlü-
lüğün, senin sorumluluğun, bu erdemi taşımak zorundasın ne 
kadarsa. İnsanlara bir şeyi öğretmekle ilgili çabanda ne kadar 
gayretlisin? Bu da bir merhamet, yani öğrendiğin şeyi daha iyi 
öğretebiliyor musun, daha iyi aktarabiliyor musun? Bu da bir 
çeşit merhamet. Her ne ise, bu patates doğramak olabilir ya da 
birilerine her türlü elin-ayağın yanmacasına fiziksel koşullar-
dan korkulmayacağını göstermek de olabilir. İnsanlar görerek 
ya da izleyerek aniden bazı idrakleri çok hızlandırabiliyorlar. Bir 
insanın illa fiziksel olarak tam olması gerekmiyor. İçindeki ara-
yışın tamamlanmaya yönelik olması daha iyi bir şey bizim için. 
Tamamlanmayı arıyor muyuz aramıyor muyuz, biraz da o tarafa 
bakalım.

Tamamlanmayı arıyor muyuz acaba ve bunu niçin arıyoruz?  Ta-
şıdığınız cinsiyetin doyum noktaları için, zevkleri için mi arıyor-
sunuz, yoksa içsel huzur için mi arıyorsunuz? Diğer tarafın olma-
dığına dair bir kanaat mi var içinizde? Tek bir yön müsünüz? Tek 
bir yön olamazsınız, bir kutup olamazsınız, içinizde kromozom 
değeri olarak ikisi yan yana eşittir. Hücrelerinizin yapısında bu 
eşittir; bir tanesi son an tercihini X veya Y olarak diğerinin yö-
nünde kullanmıştır. 

Merhamet dengede olmakla, 
alçakgönüllü olmakla ve mü-
tevazi davranmakla, tevazu sa-
hibi olmakla çalışabilen bir er-
dem. Bu erdem de çoğu zaman 
toplum içinde ortaya çıkarılıyor. 
Sen tek başınaysan, kendi erde-
minin faydası sadece bulundu-
ğun çevre kadardır.
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Hayatta tesadüf yoktur, eşzamanlı karşılaşma-
lar vardır. Ve işte o karşılaşmalardan birini yaşa-
maktayız; Zihin, Ruh, Beden Festivali’nde stant-
lardan birinde karşılaşıyoruz Arzu Şimşek ile. 
Dalyan’da yaşıyor ve Tamarisk Turizm’in sahibi. 
Aynı zamanda Heal Your Life terapistlerinden 
ve koçlarından. Uzun zamandır şifa ve farkın-
dalık üzerine eğitimler almış, vermiş, alıyor, ve-
riyor... Ve bir hayali varmış, benimle paylaşıyor. 
Kısaca: halen yaşadığı Dalyan’ı, bu cennet par-
çasını, huzur, şifa ve farkındalık yaşamak iste-
yenlerle paylaşmak istiyor.   

Bugüne kadar Dalyan’a hiç gitmedim. Bunu du-
yan Arzu: “O halde anlatamam, söylediklerimi 
ancak yaşarsan, hissedebilirsin” diyerek beni 
Dalyan’a davet ediyor. Nisan ortası, tam bahara 
çıkarken organize oluyoruz. Yol açılıyor, heye-
canla gidiyorum...  

Dalyan, Muğla ilinin Ortaca ilçesine bağlı 
bir belde.  Sonradan öğrendiğime göre Köyce-
ğiz Gölü ile Akdeniz’i birleştiren ana kanal üze-
rinde bulunan bu alana ayak bastığımda ruhsal 
bir alana girdiğimi hemen fark ediyorum. Hava-
alanından Dalyan’a gelip, eşyaları odaya koyup, 
kendimi bahçeye atıyorum. Konaklayacağım 
Kano Otel de, bu kanal üzerinde bir yer. Nezih, 
sade bir aile işletmesi. Sahibi Kaya Özdemir 
karşılıyor beni. İskelede bir bardak beyaz şarap 
eşliğinde ilk görsel keyfimi yaşamamı öneriyor. 

Bahçeden iskeleye iniyorum ve harika bir manzarayla karşılaşıyo-
rum. Dalyan’da özellikle akşamları kaya mezarları ışıklandırıldığında 
apayrı bir güzellik olarak karşımıza çıkıyormuş. Onlar biliyor, ben 
şimdi yaşıyorum… Yol, şarap ve bu eşsiz manzara ile tam karşımda 
dağa işlenmiş gibi bir tablo duruyor; adını sonradan öğrendiğim Ka-
unos Kaya Mezarları’nı görmek ruhuma iyi geliyor. Bir şey ruhuma iyi 
geliyor ama ben henüz oranın bir mezarlık olduğunu bilmiyorum!

Ertesi gün Arzu beni bazı otellere götürerek çevreyi tanıtmaya baş-
lıyor. Önce lüks bir otele gidiyoruz. Dalyan Resort’un sahibi Fulya 

Bu masal anlatılmaz, yerinde yaşanır: 

Şifa ve Kültür Turları Başlıyor! Yazı: Güler Pınarbaşı

Spiritüel Dalyan

Dalyan  özellikle akşamları kaya 
mezarları ışıklandırıldığında apay-
rı bir güzellik olarak karşımıza çık-
makta. 
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rını buraya emanet etmişler. Tıpkı, Dünyada ve 
Türkiye’de farklı alanlarla uğraşan birçok tera-
pistin ve şifacının da kendini burada bulması ve 
buranın kollarına bırakması gibi.

Ertesi gün Sevgili Hülya Yılmaz ile tanışıyorum. 
Onun hikayesi de 11 yaşında Hollanda’ya gidip 
yaşarken hep Türkiye özlemiyle tutuşan bir gur-
betçi hikayesi. “O gün uçakla giderken, akşama 
döneceğimizi sanıyordum” diyerek tam 35 yıl 
kalmış Hollanda’da. Ve bir gün Dalyan’a bir ar-
kadaşının kutlaması için arkadaşlarıyla birlikte 
gelmiş. Önceden bildiği bir yer değil. Sonrasın-
da arkadaşları gezerken o iş aramış tüm tatil 
boyunca, bağlantılar kurmuş kalmak için. Gel-
git bir süreç sonrasında da sürekli Dalyan’da 
yaşamaya karar kılmış. Belgesel film üzerine 
çalışırken şimdi derin doku masajı, refleksoloji 

Okutur ile tanışıyor, kanala bakan iskele üzerinde nar suyumuzu 
içerken turizm ve Dalyan üzerine keyifli bir sohbet ediyoruz. Nar de-
mişken, yörenin meşhur meyveleri nar, limon ve portakal. Ardından 
yurtdışı ve yurtiçinden yoga tatili için gelen tatilcilere özel tasarlan-
mış Grenadine Lodge’ye gidiyoruz. Aygül Hüner’in sahibi olduğu 
keyifli bir otelden ve lüks villalardan oluşan bu cennet mekânı ya-
bancılar, özellikle de İngiliz, Hollandalı ve Almanlar bizden çok önce 
keşfetmişler. On yıldır sürekli gelerek yoga, meditasyon, nefes ve aile 
dizimi gibi özel çalışmalar yapıyor, hem de değişik turlara katılarak 
doğanın tadını çıkarıyorlarmış. Sonra Lindos Pension’a gidiyoruz. Sa-
hibi Pembe Sünger ve Levent Sünger ile tanışıyoruz. Pembe aynı za-
manda yoga eğitmeni. Yine kanal üzerinde olan bu mekânda yoga 
etkinlikleri her daim var.

“İztuzu Plajı’nı görmeden olmaz” diyorlar ve oraya gidiyoruz. Dünya-
nın sayılı özel alanlarından biri burası. Şöyle ki; 2008’de Avrupa’nın En 
İyi Açık Alanı, 2011’de Avrupa’nın En İyi Plajı, 2013’de ise Avrupa’nın 
En İyi 7. Plajı seçilmiş İztuzu, Dalyan kanalının denize ulaştığı yer. 
Bölgenin önemli simgesi deniz kaplumbağaları Caretta Caretta’ların 
yumurtalarını bıraktıkları bu eşsiz kumsalı hayranlıkla seyrederken 
Dalyan’ın, Türkiye’nin ilk ve tek Deniz Kaplumbağaları Araştırma, 
Kurtarma, Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi ile ‘Merhamet Şehri’ oldu-
ğuna kanaat getiriyorum. 

Nasıl ki her ruhun kendini ait hissettiği bir ev vardır ve her yolun so-
nunda oraya dönmek isterse, bu eşsiz canlılar da bu cenneti ken-
dilerine ev olarak seçmişler ve en değerli parçalarını, yani yavrula-

Köyceğiz Gölü’nün güney ba-
tısında Ölemez Dağı’nın etek-
lerinde yer alan Sultaniye 
Kaplıcaları’nın antik yunan ça-
ğından beri Kaunos’lular tara-
fından kullanıldığı bilinmekte. 
Roma döneminde kapsamlı bir 
hastane haline getirilen kaplıca 
yine yazılı kaynaklara göre has-
tanenin girişine; “Tanrılar adı-
na buraya ölüm giremez” diye 
yazıldığı için dağ adını Ölemez 
Dağı olarak alıyor. Bizans dö-
neminde ise genişletilerek ko-
naklama tesisleri yapılmış. Gü-
nümüzde Bizans döneminde 
yapılan tesislerin bir bölümünü 
Köyceğiz Gölü’nün suları altın-
da kaldığı söyleniyor.
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ve MİR Metodu ile özel terapiler yapıyor. Özel 
bir seans aldım kendisinden ve uçarak gezme-
ye devam ettim yöreyi…

Aynı zamanda güzel çocuklarımızı da ihmal et-
meyip onlara da Çocuk Yogası yaptırıyor ve bir 
farkındalık yaratıyor…

Öğleden sonra Köyceğiz’e gidiyoruz. 52 km3  
büyüklüğündeki Köyceğiz Gölü de bu beldede 
yer alıyor. Kordon boyunda kafelerin olduğu 
bir masada farkındalık yolunda yürüyenlerle 
buluşuyoruz. Aynı dili konuşmak keyif veriyor 
haliyle. Burada Türkçe ötesi bir dilden bahsedi-
yorum; farkedilmiş ortak Ruh’un dilinden. 

Adını duyduğum, orada tanışmanın kısmet 
olduğu Ferhan Anıkyöş Yüksel hanımla görü-
şüyoruz. Kendisi yoga ve ayurveda eğitmeni. 
Ankara’nın yoğunluğundan daralıp, 5 yıl önce 
Köyceğiz’e yerleşmiş. “Hep bir kasabada yaşa-
ma isteğim vardı” diyor hikayesini anlatırken. 
Kendisinin organize ettiği ve bir Karma Yoga et-
kinliği olarak tanımladığı, genellikle ekim ayla-
rında yapılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 
olan yoga festivaline davet etti bizi. Onun bu 
davetine gelip de burayı keşfedenler ya temelli 
kalıyorlarmış ya da aklı kalınca tekrar tekrar ge-
liyorlarmış. Dinledikçe, gözledikçe, hissettikçe 
hak veriyorum. Benim de aklımın kalmaya baş-
ladığını fark ediyorum. Mesela yoga ve tango 
öğretmeni olan Celil Şengün de almış hamile 
iken eşini çıkmış İstanbul’dan. Yeni bir alanda 
yeni hayata adım atmak istemişler. Dolaşa do-
laşa önce Dalyan’a sonra da Köyceğiz’e yerleş-
mişler. Çocuklarını bu sakin yerde yetiştiriyor-
lar. Tai Chi ve Qigong eğitmeni Ersin İpek de İs-
tanbul’daki plazalardan sıkılıp yola çıkanlardan. 
Kıyı kesimlerden başlayarak;  ‘Orası neresi?’ diye 

araya araya Dalyan’da yaşamaya karar kılmış sonunda. Sevgili Seda 
Ulusoy ise, Ankara’da yaşayan bir fizyoterapist iken eğitmeni Ferhan 
hanımın festivaline gelip de dönmeyenlerden. Hayatını tamamen 
değiştirmiş. Yine on yıl önce Antalya’da tanıştığım arkadaşım Tayfun 
Hüner ile burada karşılaşmaktan mutlu oluyorum. O bir gezgin. Ve 
halen geziyor olsa da ev olarak Köyceğiz’e köklenmeyi tercih etmiş. 
Şamanik grup çalışmaları ve bireysel seanslar yapıyor. Çok sevindim 
herkesi bir arada görünce. Hep birlikte kendi aralarında öğrenen ve 
öğreten bir organizasyon kurmuşlar, hallerinden çok memnunlar. 

Ertesi gün yörenin tarihini öğrenmek için Antik Kent kalıntılarını gör-
me programımız var. Tamarisk Turizm’in rehberlerinden Cengiz Çapa 
ile özel bir tura çıkıyoruz. Hamamı, kilisesi, tiyatrosu, kutsal alanları 
ile arkeolojik çalışmalarda toprak üstüne henüz yüzde yirmisi çıka-
rılmış bu tarihi zenginliği geziyoruz. Daha yeraltında saklı nasıl bir 
zenginlik var bilinmiyor, ama enerjiyi hissedebiliyorsunuz. 

Oradan Kaunos Kaya Mezarları’nı ziyarete gidiyoruz. Kaunosluların 
bu muhteşem eserleri Dalyan’ın en önemli simgelerinden biri. Ne-
redeyse her yerden görünebilen mezarlar beldeye gelen misafirleri 
gizeme sokuyor birden. Yazımın ilk başında söz ettiğim, ilk gördü-
ğüm ve hayran olduğum mezarlar bunlarmış işte. Kral ve soylular 
için yapılmış, dağlara işlenmiş bu sanat eserlerini o yıllarda hangi 
teknikle, nasıl yaptıklarını merak ediyorsunuz haliyle. Altta ise gün-
cel zamanın meftaları ışık içinde uyumaktalar. “Burada öleyim, beni 
de buraya gömün” diye düşünürken, rehberimden burada yaşayan 
yabancıların öldükten sonra gömülmek istedikleri ve hatta gömül-
dükleri yerin burası olduğunu öğreniyorum. Bence de haklılar. Kim 
gider ki buradan? Yaşarken cennettesin, ölünce buraya gömülürsen 
manevi alemde de cennete daha yakın olursun. Bence kesin! Burada 

Eski inanışa göre insanın me-
zarı ne kadar yüksekte olursa 
o kadar tanrıya yakın olur de-
nilirmiş  ve o yüzden kayalara 
oyulurmuş kralların ve önemli 
insanların mezarları. 
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yaşarsam öleceğimi sanmıyorum ama “ölürsem beni de buraya gö-
mün” diyeceğim vasiyetimde!

Bitmedi, dahası var: Sultaniye Kaplıcaları’na gidiyoruz. Burasının 
Türkiye’nin en yüksek radyoaktiviteye sahip kaplıcası olduğu söy-
leniyor. Radon değeri açısından da dünyada Endonezya’daki kaplı-
cadan sonra ikinci sırada yer alıyormuş. Sultaniye Kaplıcaları hangi 
hastalıklara iyi geliyor diye soracak olursanız; romatizma, böbrek 
ve idrar yolları rahatsızlıkları, metabolizma bozuklukları, ruhsal yor-
gunluk, cilt ve kadın hastalıkları gibi birçok hastalık için bir şifa 
kaynağı. Suyu; kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, 
bromür, radon ve radyoaktif maddeler içermekte. Sivas’ın Doktor 
balıkları da şifa hizmetindeler. İlk başta korksam da, ayaklarımı 
dişsiz ağızlarına ısırtarak masaj yaptırıyorum. 

Doğanın içerisinde bir detoks merkezini de ziyaret ediyoruz. Sa-
hibi Hollandalı Nancy Mulder. Zest For Life bu mekânın adı. Bu-
rası, yiyeceklerinden içeceklerine; aktivitelerinden içsel çalışma-
larına kadar tüm detaylar düşünülerek özenle hazırlanmış bir yer. 
Doğa da mekâna tam destek vermiş Allah için. 12 yıl önce açıldığı 
o günden bugüne kadar Hollanda’dan gelen özel gruplara hizmet 
veriyor. Hem zihinsel hem ruhsal hem de bedensel bir arınma ya-
şanıyor bu özel tasarlanmış atmosferde. Türk müşterilere de açık 
ama önce keşfetmek lazım. 

Gezimizin son gününde yine yörenin en önemli simgelerinden 
olan Sığla Ağacı ormanlarına gidiyoruz. Ormana girdiğin anda 
mistik bir alanı hissediyor ve kendiliğinden meditatif enerjiye gi-
riyorsun. Günlük Ağacı olarak da tanımlanan bu sığla ağacından 
çıkan özel bir yağ var, sakız gibi. Birçok hastalığa iyi geliyor. Aslın-
da ağacın bir yara aldığında kendini korumak ve iyileştirmek için 
kendinden ürettiği bir sıvıymış bu. Hipokrat döneminden beri de 

Dalyan  özellikle akşamları 
kaya mezarları ışıklandırıldı-
ğında apayrı bir güzellik olarak 
karşımıza çıkmakta. 

Dalyan Mahallesi Maraş Caddesi Ercan Sitesi 
No: 61 Ortaca /Muğla Tel: 0 252 284 24 97 

/teamTamarisktamarisktourism.com

ilaç olarak kullanılan sığla ağacının latince adı 
‘liquidamber orientalis’.  Neyse ki, ülkemizin 
bu doğal zenginliği Tabiat Varlıkları Koruma 
Genel Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla 
koruma altına alınmış. Bu yağ belirli zaman-
larda çıkarılabiliyor ancak. Kaçak toplama da 
ise cezası çok ağırmış. 

Yuvarlak Çay’ı da ziyaret edince Dalyan turu-
muz da tamamlanıyor. Yine doğanın yöreye 
hediyesi bir yer burası da. Doğası, suyu, ala-
balık tesisleri ile bir mesire alanı. 

Ve her güzel şey gibi bu gezimizi de tadı da-
mağımızda bitiriyoruz. Daha gezilecek çok 
yer var, biliyorum. Ya da daha uzun kalınıp 
hissedilmesi gereken yerler buralar. Dediler 
ya bana, “Bu deneyim anlatılamaz, yerinde 
yaşanır” diye, iyi ki gelmişim. Ben de bu ni-
yetle bir ön gezi yaptığım bu yer için size aynı 
şeyi söyleyebilirim. 

Buraları sizin de tanımanızı istiyoruz. İster 
masal gibi dinleyin, isterseniz gelin o masalın 
içinde yaşayın, karar sizin. Ama ortak hede-
fimiz şudur ki; Dalyan’ı ve Köyceğiz’i mistik 
bir tatil alanı olarak iç turizmin de hizmetine 
sunmak. “Spiritüel Dalyan”ı yaşamak için bu şifa 
turuna bir göz atın ve hatta “Çıkın ve yaşayın!” 
diyoruz…
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Ekoloji çevrebilim demektir. Bu bilim dalı 
yeryüzüne ait tüm ilişkilerin incelenmesi-
ni amaç edinmiştir. Ekolojik felsefe okulu 
1970’lerin başında Norveç’li filozof Arne 
Naess tarafından kurulmuştur. Naes “Derin 
Ekoloji” ve “Sığ Ekoloji” tanımlarını yapmıştır. 
Sığ ekoloji insan merkezlidir; insanı doğanın 
dışında ve üstünde, tüm değerlerin kaynağı 
olarak görür. 

Derin ekoloji ise dünyayı birbirine bağlı 
olaylardan meydana gelmiş bir ağ olarak 
görür; insanları veya herhangi bir varlığı do-
ğal ortamından, çevresinden ayırmaz. Tüm 
canlı varlıkların içsel değerini kabul eder ve 
insanları yaşam örgüsünün bir ipliği olarak 
görür. Arne Naess’ e göre derin ekolojinin 
özü, bilimsel ve endüstriyel büyümeye, ma-
teryalist dünya görüşüne ve yaşam biçimine 
sorular yöneltmektir. 

Derin ekoloji, hepimizin bir parçası olduğu 
yaşam ağı ile olan ilişkimizi sorgular. Örne-
ğin, evimizde kullandığımız herhangi bir 
malzemeyi- diyelim, ahşap bir masayı, sığ 
ekolojik açıdan incelediğimizde, onun han-
gi ağaçtan, hangi malzemeler yapılarak kul-
lanıldığını anlayabiliriz. Ama eğer bu masayı 
derin ekolojik anlayışla incelersek, yalnızca 
malzemesinin ne olduğuna değil, malze-
mesinin nereden geldiğine, bunun için kaç 
ağacın kesildiğine, kesilen ağaçların orman-
ları ve orada yaşayan canlıları nasıl etkile-
diğine dair sorular da sorarız. Ve bu sorular 
giderek gezegenimizdeki tüm yaşamı içine 
alacak denli genişletilebilir. Mevcut tekno-
lojinin sunduğu tüm araçların bu anlayışla 
gözden geçirilmesi gerekir. Günlük yaşam-

larımızın kolaylaşmasının bedeli yaşamın geri dönüşsüz bir biçimde zarar 
görmesi olmamalı. Bize sunulan her kolaylığı sorgusuz sualsiz kabullendiği-
mizde “bindiğimiz dalı kesmekteyiz.” 

Derin ekolojik görüşe bütüncül görüş de diyebiliriz. Derin ekolojinin farkın-
da olmak tüm olayların birbirlerine bağlı olduğunun ve insanlar olarak he-
pimizin doğa süreçlerinin içinde yer aldığımızın, sonuç olarak doğaya bağlı 
olduğumuzun farkında olmak demektir. Arne Neass’ ın açıkça belirttiği gibi, 
derin ekolojinin temeli “Bireysel özün baştan sona doğa ile özdeşleşmesidir.”

Dünyanın derin ekolojik olarak algılanması, yaşam örgüsünün bir parçası 
olduğumuzla ilgili bir farkındalıktır. Yaşamın örgüsü iç içe geçmiş ağlardan 
meydana gelir. Her ölçekte ağın düğümleri kendilerini daha küçük ağlar ola-
rak gösterirler. Tüm canlı dünyada canlı sistemler içinde yuvalanmış başka 
canlı sistemler buluruz. Bu sistemlerin her biri kendi içinde bir bütün oluş-
tururken, aynı zamanda kendisi de daha büyük bir bütünün parçasıdır. Böy-
lece, hücreler birleşerek dokuları, dokular organları, organlar organizmaları 
oluştururlar. 

Organizmacı biyolojide bu çok düzeyli yapılara hiyerarşiler adı verilir. Ancak, 
doğanın iç içe geçmiş bu çok düzeyli yapısı, egemenlik ve denetime daya-
nan insan hiyerarşisine hiç benzemez. Doğada ne alt ne de üst vardır, insan 
toplumlarına ait hiyerarşiler yoktur. Yalnızca ağlar içinde yuvalanmış ağlar 
vardır. Ağ yaklaşımının temel düşüncesinde, ağın hiçbir parçası ve bileşeni, 
diğerlerinden daha önemli ya da önemsiz değildir; ağın her bir bileşeni çok 
değerli ve çok önemlidir. Evrensel ölçekte, insana ait küçük-büyük gibi öl-
çümlerin, değerli-değersiz gibi niteliklerin hiçbir anlamı yoktur.  

Yaşamın örgüsünü tüm varlıklarla birlikte oluşturduğumuzun bilincine 
vardığımız zaman, “Başkaları” olarak gördüğümüz insanların ve varlıkların 
bizim uzantımız olduklarını ve onlara yaptığımız iyi- kötü her şeyi gerçekte 
kendimize yapmakta olduğumuzu da anlarız.  Çünkü hiçbir varlık ve olay di-
ğerlerinden ayrı, kopuk ve yalıtılmış değildir; bir parçanın zarar görmesi, ka-
çınılmaz şekilde tüm yaşam ağını etkileyecektir. Başka insanların, canlıların 
kaybı üzerine kurulan zaferler ise birer yanılsamadır. Birimizin kaybı, aslında 
hepimizin kaybıdır. 

Böyle bir farkındalığa ulaşmışsak, tüm varoluşa özen göstermeye istekli olu-
ruz. Eğer özgür doğanın korunmasını kendi korunmamız olarak kavrayacak 
şekilde bir bilinç geliştirirsek, özen de doğal olarak akar. Bu durumda varlık-
lara sevgi, saygı ve merhamet duymak için dışsal bir baskıya, kurala gerek 
duymayız. Çünkü artık tüm dünya bedenimiz, tüm varlıklar kalbimiz olur.

*FritjofCapra, Yaşamın Örgüsü. 

Yazı: Tutku Çetin

derin ekolojik merhamet
“Senin özün bir başka varlığı ku-
caklayacak anlamda genişse, 
özen göstermek için ahlaksal bir 
teşvike gerek duymazsın. “*  
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Neden mutsuz tatminsiziz ve canımız sıkı-
lıyor. Neden kaybolmuş gibiyiz. Oysa ya-
şamlarımızı biz seçtik. Çünkü evren bize, 
sadece seçtiklerimizi verir. Aslında henüz 
keşfetmediğimiz ve yaşamımızı kolaylaş-
tıran bir özelliğimizi henüz kullanmıyoruz. 
Bu yedi milyar insan için de böyle. Access 
bunu size tanıtıyor.

“Tüm yaşam size kolaylıkla ve 
neşe ve ihtişamla gelir.”

Gerçekten öyledir. Ya bu hayat hayal etti-
ğimizden çok daha kolay olsaydı? Bu neye 
benzerdi?
Bir gün size birisi yaşamla uyum ve mut-
luluğunuz için kafanızda özel olarak ta-
sarlanmış ve sizin yaşam boyu oluşturdu-
ğunuz ve edindiğiniz tüm engelleri silen 
bakım noktaları olduğunu söyleseydi ne 
yapardınız?

Ve bu karşınızda oturan kişi için de, sokak-
taki insanlar, eşiniz, arkadaşlarınız, tüm ta-
nıdıklarınız ve tüm dünya insanları için de 
geçerli olsaydı...?

Bedeniniz size yardım edecek.

Barlarınız (başınızdaki enerji çubukları) 
doğduğunuzdan beri hiç çalıştırılmadı. 
Onlar kullanılmayı bekliyor. Sadece bu 
noktalara nazikçe dokunulduğunda bu 
barlarınız çalışmaya başlar. Bir çocuk bile 
bunu yapabilir. Kendimiz olmak, mutlu ol-

maktır. Buna engel olan bariyerleri siz yarattınız. Ya şimdi bu bariyerleri 
kaldırmak hayallerinizin ötesinde kolay olsaydı.

Gerçekten kendinizi seçer misiniz ?

Bu seçim sizin yepyeni bir yaşamın başlangıcı olurdu. Access Bars kendi-
niz olmanın önündeki bariyerleri kaldırmak için size sahip olduğunuz bu 
özelliğinizi tanıtıyor.

Yaşadığınız hayatın sizi mutlu etmediği her sahasını değiştirmenin de-
ğeri nedir?
Gerçekten kendi seçimlerimizi yaratırsak bu mutluluğun değeri nedir?
Yaşamınızı gerçekten sizi mutlu edecek şekilde yeniden yaratmanın de-
ğeri nedir?

Bunu kolaylıkla yapabilmenin değeri nedir?

Tüm yaşamın size kolaylıkla,  neşe ve ihtişamla gelmesinin değeri nedir?
Bedenlerinizin ve sizin yaratılmış her şey gibi yaşamla, doğayla ve evren-
le ahenk  içinde var olmasının değeri nedir?

Gerçek kendimizin önünde bariyerlerle oluşturduğumuz kimliğimiz ile 
sıkıştığımız yaşamımızın ötesinde bir yaşam yaratmanın değeri nedir?

Yaşamımız ve koşullarımız hakkında tecrübelerimizle karar verdiğimiz ve 
gerçekliğine gönüllü olduğumuz bu realitenin ötesinde bir yaşam yarat-
mak için sonsuz olasılıkların yaşamımıza girmesine izin vermenin değeri 
nedir?

Access Consciousness ve Access Bars uluslararası sertifikalı uygulayıcı 
eğitmenleri tarafında verilen tanıtım seminerlerine bekliyoruz. 

Bilgi ve rezervasyon için:

Sizi kucaklamak için var olan evren ve
onun bir parçası olarak mükemmel uyum için yaratılmış siz!

Burcu ve Murat Aybey : 0 544 892 87 52 /accessbilinckolaylastiricilar

https://www.instagram.com/accessbilinckolaylastiricilar/


Yazı: YŞBD Üyesi A. Onur Sevinç

merhametin izleri: 
bedene 

içgüdüsel merkezi dinlemek

Bedenimize merhamet edebilmek 
için onun hakkında daha fazla bil-
giye sahip olmamız gerekiyor. 

Beden; İçsel konağımız, kendimizle buluş-
tuğumuz görünen kozmosumuz. Dünya 
okulunda birçok defa kullandığımız fizik 
bedene merhamet ne demek? Ne oluyor 
da kaslarımızda bedenimizde önceki ha-
yatların izlerini taşıyoruz? Birlikte yolculuk 
yaptığımız beden varlıklarına bir bakalım, 
nasıl oluşmuşlar.

“Beden, kaba alemdeki maddeler ve var-
lıklar ile bir tesirleşme vasıtasıdır.” demiş 
İlahi Nizam ve Kainat.  ”Vazifelendirilmiş 
yardımcı varlıkların da yardımıyla kurdu-
ğu, onların tesirleriyle bağlandığı, manye-
tik alanlar yoluyla kullandığı bir vasıtadır 
aynı zamanda. Ruhun bilemediğimiz teka-
mül ihtiyaçlarına kâinat boyunca refakat 
edecek olan varlığa hizmet etmek duru-
munda bulunan beden; herhangi kaba bir 
kürede, ruhun ihtiyacına göre, dünya oku-
lu süresince o varlığa bağlı kalacak, geçici 
bir vasıtadır.” 

Varlık ruha, insan da varlığa tahsis 
edilmiştir. Aralarındaki bu bağdan dolayı 

insan, bedeni üzerinden ya da onun mevcut 
potansiyellerini kullanarak bu bağlantıları 

elde edebilir. 
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Bedenin çeşitli kullanım metotları vardır; me-
ditasyon, taichi, çigong, yoga gibi bedensel 
temelli pratikler bize beden dışı bir algı yoluy-
la varlığımıza dair izlenimleri iletirler. Beden 
olarak kalmak istemiyoruz ve daha fazla derin, 
içsel bilgileri arıyoruz hayatımızda. “Bunu neden 
yaşıyorum, bana bunlar neden oluyor?” gibi so-
rularla daha derin ve içsel bilgi arıyoruz. Bunları 
rica ediyoruz, karşılaşmalardaki an’ın ihtiyaçla-
rını vermeye gayret ediyoruz. Beden bizim do-
ğamızın yarım kalan oktavını sürdüren bir araç 
aynı zamanda; İçgüdüsel merkez bize gerekli 
olan enerjiyi yaratıyor, biz bunu inceltip yüksel-
tebiliriz ya da bu verdiği enerjiyi tekrar beden-
sel döngülerin içine de dahil edebiliriz.

İnsan varlığı, beyin hücrelerinin manyetik alanı-
na yolladığı tesirlerle de beden organizmasını 
idare eder. Beden, beyin hücreleri tarafından 
idare edilir ve beyin hücreleri de doğrudan 
doğruya şuur merkezi olduğundan, varlık, 
bedeninden bu merkezi kullanarak istifade 
eder. Bedene merhamet etmek, yukarısıyla 
olan ilişkimize güven duymamızın ve akışta ol-
mamızın bir sonucudur. Bedeni dinlendirmek, 
beden üzerindeki iradeyi kötüye kullanmamak, 
bedenin sularını ve enerji potansiyelini denge-
de kullanmak da buna dahildir. 

Bedenimizi varlığımızdan gelecek tesirlere ve 
çalışmaya hazırlamak bize hız kazandırır. Hız, 
‘an’ın ihtiyacını belirlememizde ve sadeleşme-
mize giden yolda en önemli yardımcımızdır. 
İçgüdüsel merkezin otomatik olarak yaptığı ve 
bizi çalışmaya hazır tuttuğu bedenimize mer-
hamet etmeyi ertelemeyelim. Ruh, varlık ve be-
den aracılığıyla bu dünyayı bizim gözlerimizle 
görüyor, gördükleri ihtiyacına yanaşır olsun…

Peki, buradaki kavramları biraz açalım da günlük hayatımızda yer 
bulsunlar. Tanımlamalarda kullandığımız ezoterik anlamlar bizim ya-
saları alma şeklimiz. Onlar en üst düzeyde ihtiyaçları belirleyen ka-
ideler. Burayı, buradaki hayatı nasıl şekillendireceğiz yoksa? Neyin/
Kimin ihtiyaçlarını gidereceğiz? Beden olma halinden mi ibaret sa-
yacağız yaşamlarımızı ve şu andaki yaşamımız tüm bedenlenmeler 
içinde tek mi? Görünür olan ihtiyaç kimden geliyor? Biz beden ola-
rak kendini var etmiş fikrini temsil etmeye çalışıyoruz ve bedenimiz 
de bu temsilin bir ifadesi. 

Kaba maddelerle varlığın temasını sağlayan bedenin, ruhun hizme-
tinde olmanın icaplarını yerine getirebilmesi için bir kürede, kendisi-
ne, o kürenin maddelerinden bir beden kurması gerekir. Bedenimiz 
ruha hizmet eden bir araçtır. Bedeni bir arada tutan irade, varlığın 
beden üzerindeki tesirlerinden gelir ve kendimize ait olan hayat 
planları içinde önemli bir rol oynar. Çünkü bedenimiz bu alemin ih-
tiyaçlarına cevap vermek için oluşturuldu. Bedenimizle ilgili bilgiler 
ve bedenden “bize” gelen bilgiler aracılığıyla genişleyen bir yapıya 
sahibiz. 

Bedenimize merhamet edebilmek için onun hakkında daha fazla 
bilgiye sahip olmamız gerekiyor ve bu yazıyı yazmak istememin ne-
denlerinden birisi de bu. Bedenin ne olduğuna, onu nasıl besleme-
miz, ona neler yaptırmamız gerektiğine, onun merkezlerine dair pek 
bir fikrimiz yok. Temel seviyede hissedilebilir haz mekanizması ola-
rak görülen genel anlayışın ötesinde, kendi içinde ayrı ayrı bölüm-
lerle kozmik sisteme bağlıdır beden. Hoş, bağlı olmayan hiçbir şey 
yok, yine de dinlerde de sağında solunda melek var sembolizmini 
kullanmalarının nedenleri de budur; her yerden tesir alıyorsun de-
mek istiyorlar. Zaten çok yoğun tesirler altındasın. Kundaktaki bebek 
gibi her halin; izleniyor ve değerlendiriliyor. 

Beden taşıyan bir varlık olarak ilerideki sıraları da açıklamak gere-
kirse, insan; bir varlığın, bağlı bulunduğu ruha hizmet etmesi için, 
Dünya küresindeki kaba maddeleri kendisine vasıta olarak kullan-
mak üzere bir araya getirmesiyle oluşturduğu bir bedendir. Varlık 
ruha, insan da varlığa tahsis edilmiştir. Aralarındaki bu bağdan do-
layı insan, bedeni üzerinden de ya da onun mevcut potansiyellerini 
kullanarak bu bağlantıları elde edebilir. 
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Önce durmak, dinlemek ve kendi aklının 
değil, onun dediğini duymak önemlidir. 
Merhamet günlük konuşma dilinde sürekli kulla-
nılan bir kelime, çok tanıdık geliyor. Ancak tanım-
lamaya çalıştığımızda zorlanıyoruz. Merhameti 
araştırmaya kalktığımda hayal kırıklığı yaşadım, 
merhamet konusu deyince örnekler peygamber 
ve çevresiyle nerdeyse sınırlanmış. Peygamberin 
merhameti dışında örnekler o kadar az ki…

Bağımsızlık ve özgürlük kavramlarının yanlış 
yorumlanması kişileri bireyselleşmeye değil, 
yalnızlaşmaya götürdü. Bireyselleşmek yalnız-
laşmak değildir; potansiyelini ortaya çıkarmak, 
yeteneklerini geliştirmek, işlemek demektir. O 
özelliğin ile birliği oluşturmaktır. Beyaz ışık nasıl 
prizmadan geçip renkleri oluşturuyorsa, o beyaz 
ışığın bir parçası olduğu bilincinde kendi rengini 
bulup yaşamaktır bireyselleşmek. 

Günümüzde bilinçli bir şekilde yalnızlaştırılıyor 
insan, çünkü birlik içinde güçlü olursun, mutlu 
olursun. Mutlu insan sağlıklı olur. Sağlıklı insana 
ilaç satamazsın, kendini daha iyi hissetmesi için 
tüket diye kandıramazsın. Birlik içinde olan mut-
lu insanı, içinde korku da olmadığı için doğasına 
aykırı bir şekilde yönetemezsin.

İşte merhamet ile ilgili literatürün zayıf olma-
sının sebebi bu: Merhametin üstü örtülmüş; 
mayasında bağışlamak varken, alçakgönüllülük 
varken içeriği değiştirilmiş, acımaya dönüştü-
rülmüş, ego ile karıştırılarak özü değiştirilmeye 
çalışılmış. Kendi komşusuna selam vermeyen 
günümüz merhametlileri uzak kıtalardakilerin 
acılarını sarmaya yönlendirilmiş. Belayı, kötülü-
ğü kendinden uzak tutma niyeti ile çıkar ilişki-
sine dönüştürülmüş. Karşımdakinin ihtiyacı var, 
bende bundan zaten var, vereyim de işi görülsün 
anlayışı yerine, başımın gözümün sadakası olsun 
ya da beni herkes merhamette görsün anlayışı 
ile gerçek olmayan çıkara dayalı ilişkilerinde göz 
boyama malzemesi olmuş durumda merhamet.

Merhamet insanın mayasında var, onu insan ya-
pan özelliklerinden biri. Buradan insan olmaya 

yürünür.  İşte merhametin rolü, yalnızlığın içinde kaybolmuş varlıklara 
uzatılması gereken yardım eli, yukarının eli. O yüzden merhamet her 
yerde var, üzerindeki örtüyü kaldırmak yeterli. Bize düşen uyanmak, 
gözlerimizi açmak. Gözünü açarsan görürsün, kalbin açıksa alırsın. O 
yardım belki bir bakış, belki bir söz, belki küçük bir bilgi seni savruldu-
ğun uçtan, acıdan çıkarır ve merkeze, birliğe çeker. Sen yalnız değilsin 
mesajı.

Merhametin işlemesini engelleyen diğer kaba madde yargıdır. Yar-
gı nedir? Senin şimdiye kadar oluşturduğun kutuplaşmadır. İyi-kötü 
bilincidir. Seni kutuplara taşır, ya iyidesindir ya da kötüdesindir. Yargı 
akıl işidir. Peki akıl nedir? Hayatta kalmak için ötekinden korunman 
gerektiği, her şeyin seni yiyip yok edeceği, güçlü değilsen ölürsün ilkel 
fikrinden başka bir şey değildir. 

Asırlar önce kaplandan korunmak, korkmak gerekiyordu belki ama 
bugün böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Hepsini yok ettik, yedik onları, 
yetmedi, yeryüzünden kazıdık. Korkacak yırtıcı hayvan kalmayınca 
kendimiz o rollere girdik. İşte yargının temeli bu, seni zayıflatan bir 
yapı merhamet ile birlikte olabilir mi? Merhamet birliktir, yargı ise “her-
kes senin için tehlike” köklerinden büyümüştür, birliği reddeder. Yargı 
yüzünden, yansız kalıp gerçek ihtiyacı göremezsin. Senin doğruların 
ve yanlışların merhameti işletemez. İçine yargı karışmış merhamet ki-
şiyi ezer, onu güçlendireceğine daha zavallı yapar. 

Merhamette önce DURMAK, DİNLEMEK ve kendi aklının değil, onun 
dediğini duymak önemlidir. Objektif bilgiye böyle ulaşılır ancak. Çün-
kü o an sana ilaç almak için gelen kişinin, o ilacı ne için kullanacağını 
bilemezsin. O ilaç negatif olarak da kullanılabilir, kendisinin tıkandığı 
bir noktada şifası olarak gördüğü zehiri de olabilir. Tıpkı bir ip gibi; ipi 
boğmak için de, yaşatmak içinde kullanabilirsin. Durmak ve dinlemek 
o yüzden çok kıymetli. 

Yunancada merhametin karşılığı Efsplahniadır ve bunun anlamı “Kal-
bindeki iyiyi ortaya çıkarmak” tır. Merhamet; acıyı damıtarak içinden 
yaşamı çıkarmaktır, işini yapmaktır. Bu yüzden, senin merhametin 
onun oyalanmasına hizmet etmemeli. 

Merhamet, potansiyelini ortaya çıkaracak güveni ortaya çıkarmaktır. 
Deneyim insanı zenginleştirir, esnetir, olgunlaştırır, görgüsünü arttırır, 
anlayışı geliştirir. Merhamet deneyimi engellememek desteklemektir.

Merhamet özgürleştirmek, özgüven oluşturmaktır. Yalnız olmadığını 
hissetmek ve hissettirmektir. Merhamet kişinin işini yapmak değil, 
yapmasını sağlamaktır. Kısacası; balık vermek değil, balık tutmayı öğ-
retmektir. 

Yazı: YŞBD Üyesi Günay Gültakın

 merhamet üzerine 
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Bizim Hikayemiz: Efsanenin Bahçesi

Ben 15 yaşımdan beri yazıyorum, yayın-
lanıyorum, çizmeye de çocukluktan farklı 
bir özen ve ihtirasla başlamışım. Fakat 
benim için önemli olan hiçbir zaman, ye-
teneklerimi kullanarak, sadece ünlü ve 
zengin biri olmak değildi. DOĞA’nın gücü-
nü, kurallarını, sırrını da öğrenmek vardı 
amacımda; asıl olan, temel sorularıma ya-
nıt bulmaktı. İnsanın soruları ve sorunları 
vardı, hep çözmeye çalıştığı ama bir türlü 
çözemediği. Nedense, ‘boyuma postuma’, 
koşullara, şuna buna bakmadan; “Ben en 
azından birkaç sorunu çözebileceğim” gü-
düsüne kapılmıştım. İnsanlar dilde buna 
güdü derler sanırım, ama bu bir inanç ve 
emirdir aslında. Ruhun, evrenle bir nevi 
ahitleşmesi sonucu kaderimizi yönlendir-
mesidir belki de. 

Yirmili yaşlarımda, aynı Güler Pınarbaşı’nın 
yazısında okuduğum gibi,  ‘Ben kimim so-
rusuna cevap bulduğumda her şeye başla-
nacak’ cümleleriyle beni harekete geçiren 
bir içsel (dolayısıyla dışarıya da yansıyan) 
garip fırtınanın kucağına düştüm. Sade-
ce gerçekleri benimseyen ve benimseten 
bir rüzgâr, beni oradan buraya uçurdu. 
Oldukça uyumlu biri olmama rağmen, 
gerçeklerle yaşayamadığım ortamlardan 
koparıp attı. Harzem bozkırlarında doğup 
büyüdükten sonra, ruhumun peşinden 
giderek dünyada birçok ülkede yaşadım 
ve tam 10 sene önce Türkiye’ye yerleştim.  
Çünkü zaten nerede olursam olayım, ken-
di doğup büyüdüğüm yerlerde bile bir ya-
bancılık hissiyle yaşıyordum. Hayır; topra-
ğı, bitkileri, gündoğumlarını ve batımları-
nı tanırdım, onlar sanki zamanın başlangı-
cından beri benimleydiler, ama insanlar… 

Yazı: Nodira Güçsav

 çağdaş ruhbanlık nedir?
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Onlar çok değişmişti ve sürekli değişiyor-
lardı; büyük tutarsızlıklar, yapaylıklar, ters 
giden bir şeyler vardı insanların dünya-
sında. Ortaya çıkardıkları ve doyumsuz 
hırslarıyla yaratmaya devam ettikleri 
yapılar, kavramlar, yaşamlar yabancıydı 
ruhuma. Çok incitici, çok kaba, çok geçici 
ve sığ geliyordu insanlarla iş görmek zo-
runda olduğum katman.  Sürekli olarak 
korunma, savunma, tedirginlik, yaban-
cılık hisleriyle dolduruyorlardı içimi. Her 
an beynimde duyduğum, ‘Bu yanlış!’, ‘Bu 
sahte!’, ‘Bu yalan!’ sinyallerinden, beynim 
doğal düzeninde çalışma yeteneğini kay-
bediyor ve ben bir an önce uzak ve sakin 
yerlere gitme, kendimi gerçek halimde 
yaşayabilmek için çok sağlam kaleler bul-
mak gibi isteklerle kıvranıyordum.  Bun-
lar korku, teslimiyet ve zayıflık değillerdi; 
tam aksine, gerçek doğamı yaşayabilmek 
adına, daha korkusuz adımlar atmak için 
çağrı idiler…

Yoğun ilgi duyduğum Türk edebiyatına, 
tarihine, sanatına ve mitolojisine hayran 
olmuştum. Tomris Uyar, İlhan Berk, Sait 
Faik, Halikarnas Balıkçısı ve tabi ki Cemil 
Meriç… Ki, şu sözleri içime işlemişti:

“Hayatının sonuna yaklaşmış biri olarak, zaten çoktan beri kaybettiğim 
yaşama sevincimi; bu sınıflar üstü hakikatlerin taharrisinde buluyorum. Bu 
itibarla, mezarların ötesinden seslenir gibi seslenebilirim çağıma, daha doğ-
rusu ülkeme. Okunur muyum, bilmem. Sesim duyulur mu? Meşhur biri de 
değilim. Kalabalığın benimsediği edebi bir nevi de değilim. Ne romancıyım, 
ne şairim, ne tarihçi. Sadece dürüstüm, çok okudum, çok düşündüm. Beşe-
ri ihtiraslardan uzaklaşmışım: Bütün bunlar, düşünce insanının hamurunu 
yoğurur.”

…Derken, kendimi bu bahçede buldum. Sıfırdan değil, sıfırın da altın-
dan, ‘sil baştan’ başlayan ve dışarıdaki hayatla tüm kontratları yırtıp 
atarak, yaşamın özleriyle yeni anlaşmalar yaparak temeli kurulan “Yeni 
Hayat” başladı benim için. Bir anlamda, yaşarken ölmenin deneyimini, 
sonra daha farklı bilinç ve kalple dirilmeyi yaşadım.

Bunun aynısını benden yedi yıl önce eşim de yapmıştı. Bizi bir araya aynı 
görünmez sistemin kökleri, kuralları getirmişti. Bizim hakkımızda anlata-
caklarımın çoğu insana inanılır gibi gelmez belki, ama yalanımız olmadı-
ğı gibi, delillerimiz da var gerçek olduğuna dair. Daha hiç görüşmeden, 
biz birbirimizi tanıdığımızı duyumsadık. Hatta, benim bir öyküm erkek 
dilinden yazılmıştı; bir nevi terk-i-dünya yapan bir adamın yaşadığı ku-
lübe bire bir anlatılmıştı öykümde (Sükünetin Sesi, 2006, Taşkent, Özbe-
kistan). Eşim, kendi başına heykel sanatını öğrenmişti ve gece-gündüz, 
iş-güç, çoluk-çocuk telaşı arasında, sistemli bir şekilde, henüz şehirde 
yaşadığı zamanlardan beri ağaçtan heykeller yontardı. Benim Türkçede, 
yayınlanmış ilk yazılarımı okuduğunda, onları yazanı bildiğini anımsa-
mış, rüya ve sanrılarımdan esinlenerek yarattığım tablolarımı gördü-
ğünde ise, aynı imgeleri, ateşe bakarak daldığı trans ve meditasyonları 
sırasında duru görü yoluyla gördüğünü anlamış. Görsel öykülerim olan 

…Derken, kendimi bu Bah-
çede buldum. Sıfırdan değil, 
sıfırın da altından, ‘sil baştan’ 
başlayan ve dışarıdaki hayat-
la tüm kontratları yırtıp ata-
rak, yaşamın özleriyle yeni 
anlaşmalar yaparak temeli 
kurulan “Yeni Hayat” başla-
dı benim için. Bir anlamda, 
yaşarken ölmenin deneyimi-
ni, sonra daha farklı bilinç ve 
kalple dirilmeyi yaşadım. 
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3) Şamanizm ve ruhsallığın (spiri-
tualizm) sentezini ifade eden Kut-
sal Ateş.

Biliyoruz ki, tüm yaşam boyutlarında bu-
lunan her ne varsa; fark edilsin ya da fark 
edilmesin, tamamen titreşimdir ve tüm 
titreşimler Ana Tanrısal Titreşim’den kay-
naklanmaktadır. Farklı bir mektepten özel 
bilgileri almakta olanların sorunlarından 
çoğu, onları insani kavramlara çevirmek, 
hayatlarına uyarlamak ve başka insanlara 
ifade edebilmekteki zorluklardır. Bütün 
bu bilgilerdeki asli ve yüce ÖZ mânâlar, 
dünyasal sözcüklere sığamamaktadır. An-
cak, sözcüklerin yeterli olamadığı yerde 
imgeler, simgeler, metaforlar ve mitolojik 
sembollerle, belli ölçüde intikal sağlan-
ması mümkündür ve eskiden bu şekilde 
sürdürülmektedir. 

Asli mânâ bihakkın olarak yetersiz kalıplar 
olan sözcüklerle intikal ettirilemez, ancak 
bu mânâlarla muhatap olabilen bilinçleri, 
ileri (üst) bilinç haline getirebilmek için 
böyle bir hatırlatma yöntemi çok faydalı 
olmaktadır. Bu Program bilgilerinin mut-
laka hatırlanması ve yaşanması gerek-
mektedir. Bir Tanrı ile, hele-hele Ana Tan-
rısal ÖZ olan Ana Tanrı ile muhatap olmak 
kolay değildir. Bu Programlarla muhatap 
olan bilinçler mutlaka bilgilerin orijinin-
den alınan bir hatırlamayı gerçekleşti-
recekler ve bu bilgilerin doğrultusunda 
yaşayabileceklerdir. Bizim nihai amacımız, 
bilinçaltındaki biliş kodlarını harekete ge-
çiren bazı imgeler, ritüeller, meditasyonlar 
ve sohbetlerle, imajinasyonal- vizyonal 
odaklanmaların metodik ve sistematik 
olarak uygulanan bir merkezin ortaya çık-
masıdır.   

tablolarımda kullandığım bazı imgeler (Göz, Yılan ve Yumurta sembolle-
ri) onda hafızasının bir başka katmanını uyandırmış... Bunları uzun süre 
benimle paylaşamadı tabii; sadece, yine sevdiğim konulardan biri olan 
Şahmaran’ın heykelini bıraktı bir sergimde. Bizi şair Hülya Atılgan’la da 
buluşturan bu “Yılan Kadın”, biz birbirimizi ve yapıtlarımızı henüz bilme-
diğimiz ama aynı zamanlarda, aynı anlamlarda yarattığımız eserlerimizle 
bir tür resim-şiir sentezi halinde sergiler yaptığımız sıralardı. (2009-2010)

Mitolojik tablolarımı, ‘Ateşin peşinden-Zerdüşt’ün Yeni Şarkısı’, ‘Metro-
poldeki Dervişler’, ‘Terk-i dünya-Selam DÜNYA’, ‘Hikmetin Dili’, ‘Atom-
ların Aşkı’, ‘Kâhinin Renkli Rüyaları’ adlı seriler ve ‘Ölenler Kuş Olurlar’ 
kitabım takip etti. Meğer ben o yıllarda adım adım bir başka uyanışa, iç-
sel ve dışşal olarak hazırlanmaya başlamış, hem de bilincimin “Uyanış”a 
giden yolunu aşama aşama “belgelemişim”. Bunu şimdi düşündüğümde 
anlıyorum. 

O sıralar, aklımı sürekli meşgul edenler şunlardı: Derin düşünce ve an-
lamlar kendine nasıl yer bulmalı günümüz insanının realitesinde? ‘Mo-
dern’ hayat herkesi yüzeysellik ve yozlaşmayı kabullenmeye zorlarken, 
varoluşsal Öz’lerden kopmamaktı en mühim olan. Aksine, onları daha 
güçlü köklendirmenin, sapmaları en aza indirgeyerek ruhsal ve madde-
sel (hücresel) benliklerini uyumlu, bütünsel hale getirmenin asıl ve gü-
venilir metotları nelerdir? Bilinç katları arasındaki perde kalktığında, hâlâ 
beden içinde kalarak, Evrensel- Boyutsal- Varoluşsal bilgi sistemlerini 
insani bilinçte düzenlemenin, Makro ve Mikro evren bilincini algılama- 
algılatmanın görünmez okulu nasıl işlemeli? Bunun işlemesine işliyor 
olduğunu biliyordum ama insanların bunu fark etmeleri ve içlerinden 
gelen sesi doğru yorumlayıp, uygulamayı öğrenmeleri nasıl olacaktı?

Yeni dönemin bilgi ve yönetim merkezinin Türkiye’de olduğunu sezmiş-
tim, köklenmem gerekiyordu; evimin, yuvamın olacağı yerin burası oldu-
ğunu anladım. Ruh Ailesi hidayetini unutmayan tüm canlar gibi, kendi 
kavmimden olan hayat yoldaşım, Şamanizm’i benimseyen eşim Osman 
Altay Güçsav’la yaratmakta olduğumuz ‘Şahmaran’ Mitolojik Sanat Bah-
çemizi de burada kuruyoruz. Arzumuz, küçük de olsa, kendine yeterli sis-
tem kurmak. Özerk şekilde, Öz Ana Kaynak’ ımıza doğru yolla gitmenin 
hayat tarzı örneğini teşkil eden bir sistem. 

Ondandır ki, özdeşleştiğimiz kavramlar: 

1) Yaratıcının dişi yanı: Doğurganlık ve Sevgi-Merhamet tanrıçası 
olarak bilinen Ana Tanrıça. (Kutsal Umay, Gaia, Toprak Ana… vb)

2) Eril ve Dişilin, pozitif ve negatifin, varlığın ve yokluğun Tek’te 
birleşmesi: Şahmaran.
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merhameti
doğanın

Merhametin anne karnından itibaren 
hissettiğimiz ortak bir insanlık tınısı ol-
duğunun ayırdında olmak gerekiyor. 

En eski çağlardan bu yana sayısız değişim geçirip evrim-
leşen insanoğlunun değişmeyen nadir duygularından 
birisidir merhamet. Coğrafya ayırt etmeksizin her fark-
lılıktan doğabilen ortak bir değer esasen. Anne karnın-
dan itibaren genlerimize yerleşen bu hissiyat, ölene dek 
insanın zihninde bir vicdan muhasebesi olarak kalabili-
yor. Din, dil ve ırk fark etmeksizin dünyanın birçok ülke-
sinde deneyimleme şansım oldu bu kuvvetli duyguyu.

Yazı: Süleyman Erdem
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için ayırdığım sürenin çoğunluğunu on-
ların yanında geçirmeme sebep olmuştu. 
Şimdi onlar benim manevi anne-babam 
oldular. Bunlara benzer binlerce şeyin 
yaşandığı dünyada merhametin, ta anne 
karnından itibaren hissettiğimiz ortak bir 
insanlık tınısı olduğunun ayırdında olmak 
gerekiyor. 

2015 yılı sonlarında Rusya ile yaşanan 
uçak düşürme krizini hatırlayacaksınız. 
Olaydan tam 10 gün sonra Pekin-Mos-
kova uçuşum vardı. O dönem Ruslar, 
İstanbul’dan Rusya’ya giden herkesi, hat-
ta vatandaşlığı olan Türkleri bile sınır dışı 
etmeye başlamışlardı. Ben de Rusya’ya 
gitmem gerektiğinden çekincelerime 
rağmen uçağa bindim. Nitekim havali-
manında alındığım sorgu ve saatlerce 
aç susuz bekletilmemin ardından ben 
de diplomasi engeline takılarak sınır dışı 
edildim. Hava limanında bekletildiğim za-
man aralığında, Van’dan Rusya’nın doğu 
bölgesinde bir yere Kürtçe konser verme-
ye giden üç kişi elinde bağlama ile belirdi 
karşımda. Hep birlikte Rus polisinin ke-
tum ve sinir bozucu davranışlarına maruz 
kalıyorduk. O üç kişiden birisi olan Ahmet 
Abi el çantasından çıkardığı küçük bir po-
şet dolusu fıstığı bize ikram ederken kar-
şısında kin dolu bakışlarla bizi gözleyen 
Rus polisine de “canları çeker” düşünce-
siyle fıstık ikram etmek istedi. Kendisine 
kötü muamele yapan bir kişiye karşı bile 
güdülebilen bu yaklaşım aslında, insanın 
merhamet duygusunu ne kadar derinler-
de saklayabileceğinin büyük bir kanıtı. 

Günlük hayatlarımızda kimi zaman tinsel 
varlığımızın, kimi zaman da dış dünya-
nın etkilerinden dolayı sürekli değişim 
içerisindeyiz. Hayat serüveni içerisinde 
bizi insan olarak diğer varlıklardan ayıran 
kıymet dolu bu duygulara sahip çıkmalı-
yız. İçimizdeki merhameti kaybetmemek 
ümidiyle.

Bulunduğum ülkelerde genellikle yerel tatları yakalayabilmek ve o 
bölgenin gerçek kültürünü tanıyabilmek adına insanların evlerin-
de konaklıyordum. Bu bana birçok konuda gözlem yapma imkânı 
sunmuştu. Özellikle aile ve ikili ilişkiler konusunda sahip olduğum 
gözlem merakı sayesinde, farklı kültürlerin, insanlar arasındaki 
temel duygu alışverişine olan etkisini keskin bir şekilde görebi-
liyordum. Örneğin; bir annenin çocuğuna bakışı ve onu kollayı-
şı da benzer paralellik gösteren duygulardan birisi. Genelde bu 
güdünün günlük hayatlarımızda psikolojik sebeplerini çoğumuz 
irdelemesek de bu merhamet davranışı, yeryüzünde hayal edece-
ğiniz her noktada aynı şekilde işliyor. Bu hissiyat Malezya’da da, 
Meksika’da da aynı çarpıcılıkta olabiliyor. 

Fas gezilerim sırasında Kazablanka’da arkadaşım Adil Ain’ın evin-
de kalırken annesinin bana davranışları, misafirperverliği ve sanki 
öz oğluymuşum gibi davranması bu duyguyu daha iyi anlamama 
sebep olmuştu. Öte yandan Arjantin’de edindiğim anılar da aynı 
doğrultuda. Bugüne dek hiç çocukları olmamış 70 ve 74 yaşında-
ki tango hocası Pelusa-Clarisa çiftinin davranışları, Arjantin geneli 
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Sinema, somut ve soyut oluşumların en iyi 
aktarıldığı platform. Kimi yönetmen çok 
açık bir üslup tercih ederek tüm duygu ve 
düşüncelerini anlatırken, kimi yönetmen 
eserlerini kapalı bir kutu yaparak seyirciden 
yorum bekliyor. Öyle ya da böyle sinema 
çok geniş bir yelpaze, ama bazen uç dün-
yaların kesişim noktası olabilecek kadar da 
çarpıcı bir samimiyeti var. Fakat bundan 
daha ilginci, yaşam olan her yerde görülen 
küçük bir nüans; evet, duygular!

Varoluş itibariyle içinde yaşam olan her şey 
duygu barındırıyor. Aşktan nefrete, her bir 
duyguyu iliklerimize kadar hissetmek ne 
büyük nimet! Ya hissedemeseydik? Bu so-
ğuk histen uzaklaşmak ve belki de arada 
ihmal ettiğimiz duygulardan birini başka 
bir pencereden sunmak niyetindeyim:

Merhaba merhamet, hepimizin içindesin ve öyle ki, hiç yozlaşmaman 
umuduyla seni anlatacak güzel bir filmim var. David Lynch dehasının el-
lerinde hayat bulan The Elephant Man (1980) düşüyor bugün kalbimize. 
Öyleyse buyurun.

TheElephant Man (1980)

Amerikalı yönetmen ve ressam olan David Lynch, sürreal imgeleri ve ka-
ranlık imajıyla sinemanın en farklı yüzlerinden biri. Olayları işleyiş biçimiyle 
insana ‘huzursuzluk’ duygusunu çok yoğun yaşatan, döneminin ötesinde 
bir karakter. En güzide filmlerinden biri ise hiç şüphesiz, “TheElephant 
Man”. 7 dalda Oscar’a aday gösterilen film bunu hak ediyor, bilhassa Da-
vid Lynch’in 1800’lü yıllarda geçen bu gerçek hikaye uyarlamasını 1980’de 
çekmesine rağmen, o yılların etkisini vermek üzere siyah-beyaz uyarlama-
sı, kaotik imgelerle de buluşarak bizi tam olayın içine çekiyor.

Yazı: Berna Güler

fil adam  David Lynch’in penceresinden Merhamet
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Marrcik’in öz kimliğini bulma yolculuğu, 
kendini sevme ve kendine saygı duyma 
yetilerini kazanması, onu artık aynalar-
dan korkutmamaktadır. Maddi-manevi, 
sıcak bir insanın dokunuşuyla adeta çiçek 
gibi açmıştır. 

Gazatelerde Marrick’in haberlerini oku-
yan Bayan Kendal filmimizin ikinci mer-
hamet timsali. Bir insana sadece o ol-
duğu için yaklaşan bir kadın figürü var 
karşımızda. Elde etme hırsından, göz 
döndüren tutku gibi tehlikeli duygular-
dan uzak, içten ve sevecen bir dostluk ni-
yetiyle yaklaşır Marrick’e. Evet, Marrick’in 
sosyete ortamında dikkat çekmesi çok da 
içten bir durum değildir aslında; bu in-
sanlar sirk gösterisine gelen insanlardan 
daha farklı bir yaklaşımda değillerdir. Fa-
kat bu iki güçlü karakter, bir insanı tekrar 
filizlendirip yeşertir.

Filmin sonunu söylemeyeceğim, söyle-
yecek daha önemli şeylerim var. Tabi-
atımız gereği bir  noksanımız oldu mu, 
tamamlamak ne güçtür bizim için! Hele 
ki bu, manevi yönümüzden bir parça, 
bir duygu ise. Merhamet avuçlarımızda, 
içten gelen bir dürtü, onu bastırmaya 
hakkımız yok. Bu, varoluşa çelme takmak 
gibidir. Belki yarın aynı merhamete biz 
de ihtiyaç duyarız ama kapımızı çalan ol-
maz. Bunu ben demiyorum, David Lynch 
diyor. Umalım da bu siyah-beyaz film, 
renkli bir kapı açar kalbimize!

Dünya’da en değer verdiği kişi annesi olan John Marrick, onu küçük yaş-
ta kaybetmiştir. Tek yadigarı bir küçük fotoğraftır ve asla yanından ayır-
maz. Babası ve üvey annesinin de onu istememesi üzerine bir yetimha-
neye bırakılır. Kimse onu sevmez, çünkü vücudu türlü deformasyonlara 
maruz bırakan Fil Adam hastalığına yakalanmıştır. Hele ki o dönemde 
bilinmeyenle karşı karşıya gelmek, onu toplumdan ve hatta kendin-
den bile uzaklaştırır. Bay Bytes isimli bir adam Marrick’i sahiplenir fa-
kat bu başka bir hüznün eşiğidir aslında. Bay Bytes Büyük Britanya’nın 
Victoria Dönemi eğlence anlayışının ucube sirklerinde çalışmaktadır. 
Marrick’i, insanlara sergilemek için sahiplenmiştir. İnsan sirkleri çok bü-
yük bir dramdır, tarihin bir çok döneminde tekerrürlerini gördük. Otto 
Benga’ya selam olsun! Velhasıl, Marrick o denli içine kapalı ve acı dolu 
bir hayat sürmektedir ki, ağzından ağlamaları ve inlemelerinden başka 
tek kelime çıkmaz. Bay Bytesise onun zaten yarım akıllı, doğru düzgün 
düşünemeyen bir ucube olduğunu düşündüğünden sadece para ka-
zanmaya odaklanmıştır. 

Günlerin günleri kovaladığı, imkansızların buluşup Marrick’e imkan ya-
rattığı bir gün gelmiştir ki, Marrick bunu rüyalarında görmekten bile 
çekinir haldedir. Anatomi doktoru Frederick Treves, sirkin kendi yaşa-
dığı kente geldiği gün tesadüfen oradadır. Marrick’i gördükten sonra 
vücudundaki deformasyonların çok ağır olduğunu keşfeder ve onu 
hemen tedavi etmeye karar verir. Sonrasında Marrick’i sirkten kurtatan 
Treves, arkasından Bay Bates’in ‘O benim hazinem’ sözlerini işitmektedir. 
O bir hazine; sadece meta olarak kabul görmüş riyakar çıplaklığın çocu-
ğu. Kusurların kusursuz göründüğü safkan bir hazine!

Treves, Marrick’i hastaneye kabul ettirmek için elinden gelen her şeyi 
yapar. Ondan hiçbir beklentiye girmeden, o olduğu için... Marrick’in ko-
nuşmaması onunla iletişim kurması önünde güçlü bir engeldir. Fakat 
bir gün Marrick, İncil’den en sevdiği ayeti okur. İncil’i ezbere bilebilen 
kapasitede bir insan görmek Treves’i dipsiz duygulara iter. Evet, o bir 
insandır, tıpkı senin ve benim olduğumuz gibi. Koşulsuz, en içten sıcak 
duygularla yaklaşılmayı hak eden, sadece aciz düşmüş, düşürülmüş... 
Treves’in Marrick’e gösterdiği yoğun merhamet ve kendisini sevebil-
meyi öğrenmesi için Marrick’in odasında asla ayna koydurtmaması, 
ince bir dokunuş. Hasta-doktor ilişkisinden öteye varan bu durum, 
Marrick’in gördüğü nesneleri hayal gücü yardımıyla tamamlayıp ma-
ketler yapabilmesi yeteneği ile katlanıyor. O bir sanatçıdır! 

John Marrick kısa zamanda yaptıklarıyla adını duyurmaya başlıyor. Sos-
yeteye kadar giden bu hikayede insanlar onunla tanışmak için her şeyi 
yapar duruma geliyorlar. Bir anda hayatı değişen Marrick, gün be gün 
özgüvenini kazanıyor. Kazandığı özgüvenin en güzel örneklerden biri-
ni, ‘Ben hayvan değilim, sadece insanım’ diye haykırdığı vurucu kesitte 
veriyor. 

Yönetmen: David Lynch 
Oyuncular:  John Hurt, Anthony Hopkins, 
Anne Bancroft
Tür: Drama, Biyografi  
Yapım Yılı: 1980 (124 dk. dk)  
Vizyon Tarihi: 28 Kasım 1981
Senaryo: Christopher De Vore, ErcBergren,  
Yapım Ülkesi: ABD  
Orijinal Dil: İngilizce  
Orijinal Adı: The Elephant Man 
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