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ANDROID APP ON

Farkındalık Konusuna Nasıl Girilir,

Neden Değişilir, Nasıl Dönüşülür,

Nerelere Gidilir; Kiminle?

Alaattin’in sihirli lambası elinde olanlar hep bir şeyler ister; Ev, araba,
ilişki, para, seyahat, aşk… Kimse değişip dönüşmek istemez. Yani
ben duymadım, bile isteye! Filmlerde gördüm ama. Kahraman da
bir şey ister ve bu isteklere ulaşırken değişir, dönüşür.
Bizim hikâyemiz de buna benzedi. Yıl 2000. Bir dergi çıkartmak istedik. Masum bir iş sahibi olma isteğiydi bizimkisi. Nereden bilirdik
ki, hayatımızın en zorlu, en keyifli, en inişli çıkışlı yolculuğuna talep
çıkardığımızı. Baskılı çıktık uzun süre. Maliyetleri olan. Ülkemizin siyasi ve ekonomik krizlerine karşı durduk, korktuk, yürüdük, yorulduk, dinlendik, yeniden yola koyulduk… O zaman yorulduk, bittik
derken bugünlere gelmişiz meğerse. Şimdi dönüp baktığımızda
değişip dönüşmekteymişiz her adımımızda. Her şey olması gerektiği gibi olmaktaymış. Her duruşumuz, ikmal tamamlamakmış oysaki.
Olan, iyi olmuş.
3.Göz Dergimizin bu sayısına gelene kadar her sayısında bir farkındalık yaşatan bu proje yine yaptı yapacağını. Döngü devam ediyordu. Her tema önce biz de yaşatıyordu kendisini. Daha iyi hazırlayalım diye sanırım.
Bu süreçte nereden nereye geldiğimiz geldi aklıma. Neler yaşadık,
ne dar yollardan geçtik, kimler girdi hayatımıza, kimler gitti... Nasıl
değiştik, neye dönüştük?
Bu sayıda bu konuyla karşılayayım sizi istedim. Sonra da sayfalarımıza ruh veren yazarlarımızı okuyun; biz hazırlarken dönüştük, siz
okudukça değişip, dönüşün.
Konu şu: Farkındalık konularına nasıl girilir ve neden çıkılmaz?
Sevgili, hikâye şöyle ki; önce yeni bir deneyime niyet edilir. Ön anlaşmalar yapılır, senaryon yazılır, kaderin belirlenir ve Dünya’ya iniş
yaparsın. Ailenle tanışırsın. Mana dünyasının bedensiz, sonsuz ve
şekilsiz Öz’ün bütün yapısından ayrılıp, dünyadaki sınırlı bedenine
girersin.
Büyürken yavaş yavaş önce önüne çıkan engelleri, yaşam sorunlarını fark edersin. Nefessiz kaldığın, çözümsüz sandığın hayat
hikâyelerin başlar. Unutmuşsundur inerken bu anlaşmayı; kaderini
kendin seçtiğini; karşılıklı kontrat yaptığını; senaryonun elinde olduğunu ve onu önceden okuduğunu…
Çözmek istersin, uğraşırsın, tekrar tekrar yüzleşirsin, halden hale girersin. Sanırsın halin kalmaz. Sonra bir ipucu yakalarsın, bir kırıntı
bilgi ışık yakar kalbinde. O bilginin peşine düşersin. Bir bakarsın ki;
bu yıllardır cebelleştiğin konu aslında çözülebilirmiş. Örneğin can

sıkıntısı, bu hayatta neden olduğunu bilememe,
hayat amacını bulamama, içten gelen derin anlamsızlık duygusu, tekrar eden hastalıklar, hoşuna gitmeyen olaylar, işteki tıkanıklıklar, parasal
sorunlar, hayal kuramamalar, gerçekleştirsen
bile elinde tutamamak, geçmişte yaşamak, gelecek kaygıları, iletişimsizlik; aile, öğretmen, patron, eş, çocuk, sevgiliyle… Dahası da var…
Bunlardan kurtulmaya çalışırken, o bilgi kırıntısının peşine takılmak, bir nebze sıyrılıp nefes
almaya başlatınca seni, yolda daha keyifli yürürsün artık. Bu soruna sadece senin sahip olmadığını görürsün, yol arkadaşlarının da benzer
hikâyelerini dinlersin. Aynı duyguları fark eder
sarılırsınız, ağlarsınız omuzlarınızda, gülersiniz
birlikte.
Hayat oyununu çöze çöze ilerlerken, eğitimler
çıkar karşına. Eğitmenlerinin enerjisi ilgini çeker.
Ufacık tefeciktirler belki ama eğitim sırasında
sahneye çıkan muhteşem assolist olurlar birden.
O an bir şey sarar seni; hatırlamaya başlarsın…
Bütün bu bilgiler sana dünyada bedenlenirken
ruhuna üflenmiştir o nefesle!
İçinden bir ses gelir; “Ben de öğrenen-öğreten
organizasyona girmek istiyorum” diye. “Gir” der
Öz’ün. Yeteneklerini fark edersin. Yeni bir kapı
açılır!
İşte bu süreçlerden ve hatta daha fazlasından
bile geçmiştir farkındalık yolundaki arkadaşlarım. Değişim yaşanır her adımımızda, dönüşürüz farkında bile olmadan. Değişim ve dönüşüm
andadır. Fark edersin, değişirsin, farklı davranırsın dönüşürsün… Önce alıştığın düşünce, duygu ve davranıştan çıkmak zorlarken başta, fark
ettikten sonra keyif vermeye başlar değişim.
Sizi uzun zamandır yolda olan 3.Göz Dergisi’yle
birlikte yürümeye değişim ve dönüşüme davet
ediyoruz Sevgili,
Elimizi verdik, isterseniz tutun :)
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mantar
pano
Korkuya farklı açılardan bakmak için:
“Varlıklarını bizim korkularımız üzerine
inşa eden markalar, ürünler, partiler,
kurumlar, gazeteler, düşünce sistemleri,
meslekler var. Asıl tedirgin olmamız
gerekenin bizi korkutanlar olduğunu
düşündünüz mü?”

Akıcı dili ve keyifli yorumları ile astrolojiye bakışa kendi
rengini katıyor Juno. Bir yol haritası olarak gördüğü
astrolojiyi blog sayfasında bizimle paylaşıyor. Kendi
halinde bir yıldız gözlemcisinden okuması çok keyifli
yorumlar…

Her birimizin Hayat’ı Sonsuz Aşk ve
Bilgelik Olan O (Yüce Yaratıcı)’nun
eşsiz ve gizemli bir hikâyesidir. Kozmik
Cadı Kazanı; asli doğası bir cadı olan,
kâinatın şifa ve görücülük membaı ile
bağlantılı bir yaşam alanından gelen,
doğal olarak da dünyaya o gözlüklerle
bakan dünya deneyiminden yoksun
bir Cadı’nın Melekler, Cadılar, Periler,
Şifa, İksirler, Mucizevi Eşzamanlıklar,
Paralel Hayatlar, Kozmik İlişkiler ve
Varoluşa dair belki biraz
tuhaf, sıra dışı, büyülü
Hayat Notları.

Evlerimizde kullandığımız ürünlere ne derece güveniyoruz? Temizlik için
kullandığımız ürünlerin etkilerini biliyor muyuz? Kullandığımız ürünlerden
zehirleri eksiltme girişimi olarak yola çıkan Zehirsiz Ev’ de denenecek
tarifler arasında allıktan lavabo açıcıya kadar geniş bir yelpaze var. Günlük
hayatta kullandığımız pek çok ürünü evde ve
“zehir” siz üretebilirsiniz.
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Atatürk’ün görevlendirmesi ile 1935-1937
yılları arasında Meksika’da bulunan Tahsin
Mayatepek’in TDK arşivlerindeki raporları…
Mayatepek’in raporlarında dikkat çeken
detaylar arasında Mu Kıtası’nın Sümer, Akad
ve Uygur medeniyetleri ile ilişkilendirilmesi,
Maya dili ile Türkçe arasındaki
benzerliklerin yanı sıra Mu Kıtasını
Pasifik Okyanusunda gösteren bir
harita da bulunuyor.

Dünyanın milyarlarca yılda kurduğu dengeyi son birkaç yüzyılda alt üst etmeyi başardı insanoğlu. Sadece insanlara değil bütün ekosistemlere hayat veren
kaynakları kirletmek ya da tüketmekte hız kesmeye
pek de niyetimiz yok gibi. Her yerden yükselen savaş
çığlıkları Dünyanın ve diğer canlıların seslerini bastırmaya yeter mi bilinmez ama yerkürede dönüşsüz
açılan yaraların insanlara dönüşü oldukça sert olacak gibi gözüküyor. Daha fazlasını merak
edenler için, Türkçe dublajlı Home-Yuva
belgeseli:

Resim yapmak
için aklınıza ateş
kullanmak gelir mi?
Kanadalı sanatçı
Steven Spazuk’un
aklına gelmiş, iyi ki
de gelmiş… Galeriler
içindeki kuş serisi
dikkat çekici
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Değişimin rüzgarı
Sensiz Olmaz’la
başlasın!
Sensiz Olmaz hayatta
başarı ve mutluluğu
yakalamanın üzerine
çalışan kişisel
dönüşüm eğitmeni
Banu Kalaycı’nın ikinci
kitabı.
Deneyimleri ve bilgi birikimini ilk olarak 2011 yılında
çıkan ilk kitabı Dünyaları Ben Yarattım’la paylaşan
Banu Kalaycı, daha fazla kişiye ulaşmak için bu kez
de yazılarını Sensiz Olmaz adlı kitabında topladı.
“Değişim hayatın en önemli ve en değişmez parçası”
mottosunun hâkim olduğu Sensiz Olmaz, okurlara
‘değişim’ sürecinde karşılaşılabilecek korkularla nasıl
başa çıkabilecekleri konusunda yol gösteren bir rehber niteliğinde.
Sensiz Olmaz, kişilere kendilerini tanıtarak bugüne
dek bildikleri kalıpları sildirirken, yıkılan kalıplar üzerinde yeni bir hayat kurmalarına da yol gösteriyor.
“Herkes var olmaya devam edebilmek için yeni bir
şeyler yapması gerektiğinin farkında” diyen Kalaycı,
değişim yolunda karşılaşılan en büyük problemin
‘korku’ olduğuna dikkat çekiyor. Kalaycı, herkesin taşıdığı farklı korkularla baş edilirken sorulan ‘ama nasıl?’
sorusuna sıcak ve samimi bir dille kendi deneyimlerini
aktararak Sensiz Olmaz’da cevap veriyor.
Okuyucuya yöneltilen soruların sıkça yer aldığı Sensiz
Olmaz’da, Kalaycı adeta okuyucularıyla kendi deneyimleri ve birikimleri üzerinden sohbet ediyor. Kalaycı;
aşktan kırgınlığa, kararsızlıktan suçluluk duygusuna
pek çok konuya değindiği Sensiz Olmaz’ı, okuyucularını değişim için harekete geçirecek ve güç verecek
‘minicik bir rüzgâr’ olarak tanımlıyor. Tüm geliri Down
Sendromu Derneği’ne bağışlanacak olan Sensiz Olmaz, değişime hazır olan herkesi keyifli bir başlangıç
yapmaları için raflarda bekliyor!

3gozdergisi•com

Vitrin
Bolluk ve Bereket
Hayatınıza Gelsin
Tasarımcı Lale Kerem, bileklik, kolye ve küpe
tasarımlarında bolluk, mutluluk, refah kavramlarıyla özdeşleşen By Mayura’nın size bolluk, mutluluk ve refah getirmesini diliyor…

AYIN BÜYÜSÜ
BİLEKLİKLER
GÜNEŞİN ÇOCUKLARI
DOĞANIN SESİ
KÜPELER
MELEKLER
By Mayura Şubat 2014’te takı severlerin zevkine
sunuldu…
Mayura; Sanskritçe’de ‘Tavus kuşu’ demektir.
Tavus kuşu, Antik Yunanistan’da tanrıça Hera’nın
simgesidir. Tanrıçaya hizmet eden çok gözlü
dev Argos, Hermes tarafından öldürülünce, tanrıça devin gözlerini tavuskuşunun kuyruğuna
serper.
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Benim Küçük Kalbim
Kendi hikâyesinden esinlendi, doğar doğmaz hayatla mücadeleye başlayan minik kalplerin gerçek
hikâyelerini bir kitapta topladı.

NATUREL Festivali 15. Yılında!
Türkiye’de doğal ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal bilincin oluşması ve tüketici alışkanlıklarının yerleşmesine öncülük eden NATUREL Beden, Zihin ve Ruh
Sağlığı Festivali, 20-23 Kasım 2014, Perşembe-Pazar
günleri arasında Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde
29. kez gerçekleştiriliyor. Festivalin radyo sponsoru
olan Radyo Voyage, dört gün boyunca festivalde özel
müzikleri ile yer alıyor.
On beş yıldır düzenlemekte olan NATUREL Festivali,
insan sağlığını beden-zihin-ruh bütünlüğü ile ele alan
çağdaş yaklaşımı uzmanlar kanalıyla işlemek, böylelikle
daha doğal, sağlıklı ve bilinçli yaşama yöntemleri hakkında toplumumuzu doğru bilgilendirmeyi amaçlıyor.
Festivalde doğal yaşamın gündelik hayata yansımaları
olan çeşitli hizmet ve ürünler tanıtılıyor ve dört gün boyunca, tamamlayıcı tıp yöntemleri, sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, çevre bilinci üzerine konferanslar, fotoğraf
ve karikatür sergileri, dans tiyatrosu, beden perküsyonu, aktif meditasyon, doğaçlama hikaye ve ses çemberi
gibi uygulamalı çalışmalar, kitap imza saatleri gibi sekseni aşkın farklı aktivite yer alıyor.
NATUREL Festivali’nde bu yıl, Türkiye’nin yanı sıra ABD,
Almanya ve İngiltere’den konuşmacılar yoğun bir bilgi
paylaşımı gerçekleştiriyor. 20 Kasım, Perşembe 11.30’da
ünlü Vedik Astroloji Uzmanı Joni Patry (ABD), Vedik Astrolojiye Göre Türkiye’de ve Dünyada 2015 Yılı konuşmasıyla açılışı yapıyor. Konuşmacılar arasında Dr. Mehmet
Fuat Abut, Menopoz Belirtileri ve Akupunktur; Prof. Dr.
Nezih Hekim, Beyin Karakterlerimiz ve Genlerimiz; Ertuğrul Akbay, Sağlıklı ve Genç Yaşamak; Doç. Dr. Sinan Canan, Neden Bir Beynimiz Var?; Hakan Mengüç, İçindeki
Gücü Açığa Çıkart; Dr. Ender Saraç, Ruhsal Yolculuk ama
Nereye?; Bülent Oktay, Hafıza Geliştirmenin Mizah ve Psikoloji ile İlişkileri gibi konuları işliyorlar.
Festival Programına linkten ulaşabilirsiniz.

Pürlen Kıyat Karakuş’un yazdığı “Benim Küçük Kalbim”
isimli kitabın geliri binlerce kalp hastası çocuğa yardım
eli uzatan ve onları hayata döndürmek amacı ile kurulan “Çocuk Kalp Vakfı”na bağışlanacak.
Her yıl 13 ila 15 bin arası çocuğun kalp hastalığı ile doğduğu Türkiye’de, o çocukların annelerinden biri Pürlen
Kıyat Karakuş...
Bugün 17 yaşında sağlıklı bir delikanlı olan oğlu Doruk,
3 günlükken kalp ameliyatı olmuş. Yaşadığı acıları, sevinçleri, heyecanları, bir bir yazmış, kâğıtlara dökmüş
yıllarca. Sonra Çocuk Kalp Vakfı aracılığıyla benzer sorunları yaşayan diğer çocuklar ve aileleri ile tanımış.
Onların hikâyelerini de dinlemiş. Bir kitapta toplamaya
karar vermiş.
Pürlen Kıyat Karakuş’un kaleme aldığı, Çocuk Kalp Vakfının “Kalp Kardeşliği Projesi” kapsamında Kuraldışı
Yayınevi tarafından yayımlanan, “Benim Küçük Kalbim”
raflarda sizi bekliyor.
Çocuk Kalp Vakfı, Kalp Cerrahı, Prof.Dr. Tayyar Sarıoğlu tarafından kuruldu. Kendisi vakfın “Yönetim Kurulu
Başkanı “ aynı zamanda. Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılına
dek üst ihtisas dalı olarak tanımlamadığı “Çocuk Kalp
Damar Cerrahisi “ dalında dünya çapında bilinen başarılı bir doktor.
Diyor ki; “ Doğuştan kalp sorunuyla doğan çocukların
yüzde 90’dan fazlası tedavi
ve ameliyatla sağlıklı bir yaşama dönebiliyor. Konuyla
ilgili bilgisizlik, yetersizlik ve
imkânsızlıklarla baş edebilmek için, “Kalp Sağlığı Çocukluktan Başlar” sloganıyla
aileleri bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Zira erken teşhis
ve doğru tedaviyle özellikle
doğuştan gelen kalp hastalıklarında çok büyük oranda
başarı sağlanıyor. “
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“Işık, biraz daha ışık” Goethe’nin son sözle- dunu düşün.
riymiş.
Yıllar önce bir hayal duymuştum; bir yayın hayali. Denendi, biraz yürüdü
dergi, tökezledi. Sonra yine denediler, birkaç adımdan sonra yine tökezÇünkü umut, âdemoğlu olarak belki de en
lediler.
büyük ihtiyacımız.
Sonra yine…
Umut denince aklıma hep bir sahne gelir; Olmadı bir türlü, adımların devamı gelmiyordu.
The Simpsons isimli çizgi filmi izleyenler bi- İki dakika boş verelim dergileri, hayalleri. Bilişim dünyasındayız, gerçeklir, Bart Simpson ailenin haylaz üyesi. Bart, leri konuşalım. Yazılımlar cep telefonlarından üretim parkurlarına kadar
kara parçalarının vaktiyle deniz olduğu- en sık başvurduğumuz altyapılardır, bunlara bakalım mı?
nu öğrendiğinde ufak bir şüpheye kapılır: Yazılımlarda hoşuma giden bir şey var. Ne yazılıyorsa o yapılır. Öyle korSpringfield, memleketleri de bir ada olabilir ku falan yoktur. Bir insanı ürkütecek işlemler eğer kodlar arasında yazımi? Eğer öyleyse korsanlar bu adaya da ha- yorsa işlemci bunu yürütür.
zine gömmüşler midir?
Ama bazen yazılım veya donanım hataları olur ve işlem bitmez. Bir süre
daha dener ve yapılamama döngüsüne girer veya hata mesajı alırsınız
Emin olmak için harçlığıyla detektör alıp
ve işlem sonlanmıştır.
bahçesini taramaya başlar, evinin arka bahİnsanın en büyük zafiyeti burada avantaj getiriyor; ruh!
çesini. Bahçede gömülü bir şeylerin olduğu
O denemelerde bir şeyler öğrenir ve RUH, kendi yazılımını değiştirebilir.
her toprak parçasını bir yerde toplar ve soEn gelişmiş yazılımlardan daha fazlasını sunar, umut yaratabilir.
nunda eler.
Şu an okuduğun dergi de bu ruhun bir sonucu. Birçok farklı denemenin,
Topladıklarını masanın üzerine koyar. Ma- yer yer başarılı, bol bol başarısız denemenin sonucu. Ama okuyabiliyorsada sadece gazoz kapakları ve anahtarlık sun, bir şekilde yine karşında.
gibi işe yaramaz çöpler olduğunu görür. Derginin bu yenilenmiş ilk sayısının teması ne: Değişim! Doğanın en teLisa, evin küçük bilgesi, Bart üzülmesin diye mel kurallarından biri değil mi?
teselli edeceği sırada Bart’tan bir tepki gelir: Heraklitos’un meşhur cümlesini eminim başka yazarlar da işlemiştir; “Bir
“Süper, bahçedeki tüm çöpleri buldum. Ar- insan bir nehirde iki kez yıkanamaz”. Çünkü insan değişiyor, nehir değitık sadece korsanların hazinesi kaldı”.
şiyor, temizlik anlayışı değişiyor; hiç bir şey aynı kalamıyor.
Bir hayale karşılık kuru bir umut belki, belki Çünkü başka bir temel kanun daha gerçekleşiyor; nehrin akıntısı.
de Simyacı’daki incir ağacı altında görülen Umudun cevap bulması için, koşulların hayalimize yönelik değişmesi
rüya yüzünden Mısır’a gidip yine o incir için akmayı sürdürmemiz gerekiyor.
ağacına dönerek hazineyi bulmamızı sağla- İş dünyasında sürdürülebilirlik konusu anılsa da işim süreklilik üzerine.
Yani bir engelle karşılaştığında bir adım daha atabilmene, krizlerine rağyacak kadar “kuru” bir umuttur.
men yürüyebilmene yardımcı oluyorum. Bu sebeple de algım genelde
Kendi umudunu düşün, varsa umutsuzluk- sürekliliği seçiyor.
larını düşün.
3. Göz Dergisi de böyle bir sürekliliğin, umudun, hayalin sonucu.
Deneyip yapamadıklarını, tekrar deneyip Bir hayal söz konusu, ruh var! Şükür ki var.
yine yapamadıklarını düşün. Ve düşün, bel- Senin hayalin ne?
ki de gizliden, bilmeden koruduğun umu- Neyin ruhunu yaşıyorsun?

3gozdergisi•com
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SLOW

FOOD
çünkü ne
yiyorsak
oyuz!
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İnsanlık için yemek yemek sadece hayatta
kalmayı sağlayan bir ihtiyaç olmaktan çıkalı
çok uzun zaman oldu. Kültürlerin ve çeşitliliğin bir sonucu olarak yerel mutfaklar ve
lezzetler binlerce yılda gelişti, çeşitlendi.
Son yüzyılda, harika bir şey olduğu iddia
edilen “tek tipleşme ve endüstriyel ürün
kullanımı” furyasının ezip geçtiği değerler
arasında yeme-içme kültürü de yer alıyor.
Üstelik doğa tahribatının yanı sıra ilaçlı tarım ve endüstriyel üretim ile üretimden tüketime kadar her aşamasında yiyeceklerin
akıbeti şüpheli. Ancak topraktan tohuma,
gıda eğitiminden yerelin korunmasına,
üreticiden tüketiciye her aşamayı düşünen
bir hareket var: SLOW FOOD. Çünkü ne yiyorsak oyuz!
Slow Food hareketi dünya çapında süren ve yerel yemek
kültürlerinin ve geleneklerinin kaybolmaması için ortaya çıkmış örgütsel bir harekettir. 1986 yılında Roma’nın
önemli turistik bölgesi İspanyol Merdivenleri civarında
açılmak istenen McDonald’s restoranı için yapılan protestolardan sonra ortaya çıkan düşünce 1989’da Slow Food
Manifesto’sunun imzalanması ile resmi olarak Paris’te örgütlü bir hareket haline geldi. Aradan geçen 20 yıl içinde
Slow Food hareketi, binlerce proje ve milyonlarca insanın
katılımıyla 160’dan fazla ülkede süren küresel bir harekete dönüştü.
Gıdaya yaklaşımını üç basit ilkeyle açıklıyor Slow Food;
İyi, temiz ve adil. Yiyeceklerin kaliteli, lezzetli ve sağlıklı
olması, üretim aşamasında çevreye zarar vermemesi için
çalışılırken tüketici için ulaşılabilir fiyatlar ve üreticiler için
adil ücret ve üretim koşulları da bu hareketin prensiplerinden.
Peki, bunlar için ne yapıyorlar? Biyoçeşitliliğin korunması, yiyecek ve lezzet eğitimleri ile uluslararası çalışmalar
sadece etkinlik başlıkları. Farklı coğrafyalarda uygulanan;
yeryüzü marketleri, aile çiftlikleri, tükenmek üzere olan
çeşitlerin korunması, geleneksel yiyeceklerin kataloglanması gibi pek çok projeyi sürdürüyorlar. Bu hareket
sadece yiyeceklerin temiz ve güvenilir olmasını sağlamak
için çalışmıyor; kültürlerin yemekle ne kadar ilişkili olduğunun bilincinde olduğu için yiyecek ve gastronomi eğitimleri veriyor ve artık yok olmaya yüz tutan yiyeceklerin

de korunması için çalışıyor. Doğada kaybolan bitkilerin
tohum bankalarında saklanmasından tutun da geleneksel mutfaklarda yer alan peynirden tatlılara kadar pek
çok yiyeceğin ve belki de dolaylı olarak kültürün korunmasını amaçlayan bu hareket her geçen gün daha çok
insanın katılımıyla sürüyor.
Hareketin öncüsü olan Carlo Petrini Slow Food hareketini kurmadan önce de aktivist bir kimliğe sahipti. Pek çok
ödülü bulunan Petrini, bu hareketin ürünü olarak, 2004
yılında University of Gastronomic Sciences adlı okulu
kurdu.

Slow Food Foça Zeytindalı

Slow Food hareketinin bir ayağı olan “Earth Markets” yani
Yeryüzü Pazarı, Türkiye’de uygulanıyor. Yeryüzü Pazarı
projesini hayata geçiren ise İzmir’in Foça ilçesindeki üreticiler. Foça Zeytindalı Birliği tarafından hayata geçirilen
pazar dünya çapında yayılmaya başlayan yeryüzü pazarlarının Türkiye’deki tek ayağı. Foça’daki Yeryüzü Pazarı, bu
sene Salone del Gusto çerçevesinde düzenlenen Yeryüzü
Pazarları yarışmasında birinci seçildi. Salone del Gusto,
yöresel ürünlerin sergilendiği bir yiyecek festivali. Dünya
genelinde 150‘den fazla ülke iki yılda bir yapılan bu festivale katılıyor.
Foça Yeryüzü Pazarı’nı öne çıkartan ve bu festivalde ülkemizdeki tek yeryüzü pazarının birincilik almasının sebebi
ne? Bunun için yapılan açıklamaya göre kadın üreticilerin
yoğun olması, pazarın küçük ölçekli ve ulaşılabilir olması,
doğal tarım ve yerel tohumun ön planda tutulması Foça
Yeryüzü Pazarını birinci yaptı.
Foça Yeryüzü Pazarını kuran Foça Zeytindalı Birliği’ne
www.focazeytindali.org adresinden ulaşabilirsiniz.

13

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

günlük meditasyonun

yaratıcılığınız için

14

yapabilecekleri

Yazı: Mark McGuinness
Çeviri: İbrahim ve Tatiana Yıkılmaz

“Odaklanma,
dinginlik, berraklık
ve iç görü gibi
nitelikler; ihtişam
ve uyarım kısmı
kadar yaratıcılık
sürecinde de
önemlidir.”
3gozdergisi•com

Geçim için yaratıcılığınıza bağlıysanız; o zaman en değerli ekipmanınız
bilgisayar, akıllı telefonlar (smartphone), kamera, ya da başka herhangi bir
ileri teknoloji (hi-tech) cihaz değildir.
Çağdaş şirketlerde insanların %70-80
oranında yaptıkları; akıl gücünü kullanarak işlerin yapılmasıdır. Üretimin
kritik aracı; küçük, gri ve yaklaşık 1,3
kg ağırlığındadır. Bu, insan beynidir.*
Peki bu değerli kaynağın devamlılığı
için ne yapıyorsunuz? Muhtemelen
bol bol kitap, sinema, müzik, gece

hayatı ve sıra dışı insanların ilginç konuşmalarıyla beyninizi uyarıyorsunuz.
Ama ben bunun tam aksine, uyarmadan bahsetmiyorum. Ben odaklanma, dinginlik, berraklık (duruluk) ve
iç görü gibi niteliklerden bahsediyorum. Bunlar kulağa çok cezbedici gelmeyebilir, fakat bunlar olayın ihtişam
ve uyarım kısmı kadar yaratıcılık sürecinde de önemlidir. Günlük hayatın
karmaşası ve sosyal medya gevezeliğinin ortasında, en kolay kaybedilen
niteliklerdir.

SAYI: 5 • DÖNÜŞÜM

Bende işe yarayan günlük meditasyondur. Her sabah işe başlamadan
önce, nefes alma hissine odaklanıp,
hazır ve farkında olmak için elimden
gelenin en iyisini yapıp, düşüncelerimde kaybolmamaya çalışıp 20 dakika matın üstünde oturarak zaman
harcıyorum. Bu günün geri kalanı için
fark yaratıyor. Ve eminim ki; beni daha
iyi bir yazar yapıyor.
Odaklanma, dinginlik, berraklık (duruluk) ve iç görü gibi nitelikler; ihtişam ve uyarım kısmı kadar yaratıcılık
sürecinde de önemlidir.
Ben meditasyondaki ilk açıklamaları
Budist rahiplerden aldım. Size şiddetle tavsiye edeceğim bir kaç meditasyon yaptım. Ama meditasyon yapmak
için bir manastırda gözden kaybolmaya gerek yok. Budist veya herhangi bir
dine mensup olmanıza da gerek yok.
Bunu burada; günlük yaşamın tam ortasında yapabilirsiniz.

Meditasyon Uygulamalarının
Yaratıcılar için Faydaları
Meditasyon uygulamalarının yaratıcılığınızı arttırmanın ötesinde daha
birçok faydası olduğu, unutulmaması gereken önemli bir noktadır. Ben,
eğer meditasyonu bir çeşit yaratıcı
düşünce tekniği olarak teşvik etseydim; rahipler haklı olarak dehşete düşerlerdi ya da eğlenirlerdi. Bu yüzden
tarif ettiğim faydalar meditasyonun
gerçek yan etkileridir. Eğer meditasyonu bunlardan birini elde etmek için
yaparsanız, muhtemelen hayal kırıklığına uğrarsınız. Öte yandan, sadece
kendi iyiliğiniz için bunu uygularsanız; kendinizi aşağıdakilerden bazılarını veya tamamını deneyimlerken
bulup şaşıracaksınız:
Odaklanma: Konsantrasyon olağa-

nüstü yaratıcı uygulama ve performans için gereklidir. Her geçen gün
basit nefese odaklanma hareketi;
konsantrasyon gücünüzü yavaş yavaş
artıracaktır...
Sabır: Meditasyon inanılmaz sıkıcı
olabilir. Hayatınızda ilk kez, bir şey
yapmak ya da bir şey düşünmek için
çabalamıyorsunuz, sadece oturun
ve dikkatinizi şu anki deneyiminize
harcayın. Bunu yapmak için her türlü
zorlukla karşılaşacaksınız. Zen rahibi Steve Hagen şöyle söylüyor: ‘’Eğer
Meditasyon için direnebilirseniz; yaşamınızda başka hiçbir şey sizin için
engel teşkil etmez.’’
Dinginlik: İlk başta, durmak bilmeyen zihinsel karmaşa akışını keşfettiğinizde şaşıracaksınız, hatta belki de
dehşete düşeceksiniz. Fakat bununla,
meditasyonla, yaşarsanız; yavaş yavaş
zihninizin her geçen ayla birlikte durulduğunun farkına varacaksınız.
Duruluk: Dinginlik gibi bu da başlamak için kademeli ve aralıklıdır. Fakat
olayları tam olarak kavradığınızda, kolay problem çözümü ve karar almada
zihninizin normalden daha keskin olduğu anların ve hatta zihinsel duruluk
dönemlerinin muhtemelen farkına
varacaksınız.
İç görü: Muhtemelen bilinçli bir düşünme süreci olmasa bile, problem
çözümünün aniden farkına varma
deneyiminiz vardır veya yeni bir fikir
kafanızda davetsizce belirdiğinde bir
ilham anı yaşamış olabilirsiniz. Eğer
düzenli olarak meditasyon yapıyorsanız, bunun daha sık gerçekleşeceğini
göreceksiniz.
Perspektif: Şu mevcut zaman diliminde hazır oluşunuza ve nefes,

düşünce, duygu ve an deneyimine
zamanınızı harcadığınızda, günlük
kaygılarımızın gerçekten ne kadar
önemsiz olduğunun farkına varmaya
başlayacaksınız. Hatta günlük yorucu
işlerin ortasında, küçük şeyleri oluruna bırakabileceksiniz ve büyük resmi
görünür kılacaksınız.

Başlarken
Uyguladığım meditasyonun türü;
konsantrasyon (Samatha) ve iç görünün (Vipassana) karışımıdır. Samatha
uygulaması basitçe; konsantrasyon
ve dinginlik düzeyinizi arttırmak için
nefesinize odaklanmaktır. Genellikle
meşgul ve odaklanmamış zihinlerimizin bulunduğu yer başlamak için en
iyi yerdir. Vipassana çok basittir, neredeyse hiç bir şey yapmamak gibi gelir.
Bu tamamen ani deneyiminizin, düşüncelerinizin farkına varmanın, duygularınızın, bedensel duyumlarınızın
ve etrafınızdaki ses ve mekânların farkında olmakla alakalıdır.
Nasıl başlayacağınızı öğrenmek için;
Amaravati manastırındaki rahipler
tarafından yazılan “Introduction to
Insight Meditation” (İçgörü Meditasyonuna Giriş ) kitabını okuyun. Ayrıca
Steve Hagen’ın “Meditation – Now or
Never” (Meditasyon-Şimdi ya da Asla)
adlı kitabını öneriyorum.

Peki ya siz?
Günlük yaşamın baskıları arasında, zihinsel duruluğunuzu ve odaklanmanızı nasıl koruyorsunuz? Meditasyonu
hiç denediniz mi? Yaratıcılığınız üzerindeki etkilerinin farkına vardınız mı?
* Araştırma bu kitaptandır:
“Funky Business; Kjell Nordstorm ve Jonas Ridderstrale”
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Meditasyon, bir pusula iğnesi gibi, doğru zamanda doğru yöne, doğru ize rehberlik eden
içimizdeki sessizlik noktasının keşfidir. Sessiz
olmak, çılgın ve gürültülü eylem okyanusunda dingin olmak, birçok insanın şimdilerde
yaptığı bir seçimdir. Bu elde edildiğinde, bu
dinginlik hem hayatı anlamak hem de zenginleştirmek için yaşam veren oksijen gibi
zihnin üzerinde işler.

Yazı: Anthony Strano

mize doğru yönlendirerek yapabiliriz.
Zihnimin enerjisini toplayarak asli gücümü bulmaya başlıyorum. Düşünceme yoğunlaşarak kendi gerçek varlığımla buluşmaya odaklanıyorum.
2.Gevşeme

Meditasyonda zihin dış herhangi bir şeyden düşüncelerini toparlayarak
öze, gerçek varlığımıza bağlanır. Bu şekilde, varlığımızın, huzur dolu enerji
kaynağının, bu gücün olumlu akımını alabiliriz. Ancak başlangıçta günlük
hayatımızın çeşitli bağlarından kopmak zor olabilir; bağımlılık, hız, endişe,
Elbette eylem bir gerekliliktir; zaman, ilişkiler meşgul olmak vb. Bu biraz çaba gerektirir.
ve oynadığımız roller aracılığıyla kendimizin Gerçek varlığım alnımın merkezinde nokta şeklinde bir enerji kaynağıdır. Bu
bir ifadesidir. Ancak, eğer bazen durmaz ve kaynağa bağlanırken, gevşemeye ve zihnimden dış dünyanın taleplerini ve
bir sessizlik nefesi almazsak, o zaman zihin gerginliklerini çıkartmaya başlıyorum.
boğulmaya başlar, düşünceler hız trenleri 3.Hatırlama
gibi hızlanır ve beyin bir düdüklü tencerenin
içindeymiş gibi hissetmeye başlar. Duygular Zihin gevşer ve yavaşça huzur enerjisine yoğunlaşırken, birey ruhsal kimbir volkan gibi patlar ve reaksiyon gösterir, liğini hatırlamaya başlar. İnsanların hayatlarında bu kadar çok dağılmalagözler dağlarca bilgiyle sersemler. İşte bu rının ve hayatı sıkıcı ve boş bulmalarının nedeni gerçekten kim olduklarıstrestir. Zihin hava almak, baskılar ormanın- nı unutmuş olmalarıdır.
dan, termin tarihleri ve hızdan kaçmak, ya- Sessizlikte, içime dönerken, unutmuş olduğumu hatırlamaya başlıyorum.
vaşlamak ve içindeki sessizlik noktasını bul- Ben ruhsal bir varlığım. Olumlu bir enerji kaynağıyım. Ruhum benim gerçemaya ihtiyaç duyar.
ğim!
Meditasyon zihni, huzurla, netlikle ve den- 4.Serbest Bırakmak
geyle yeniden şarj etme yöntemidir. MediUnutulmuş olanı, ruhsal bir varlık olduğumuzu hatırladıkça ve içsel huzur
tasyon sekiz adımla açıklanabilir. Bu sekiz
kaynağımızı deneyimlemeye başladıkça, zihnimizin olumlu enerjisini, geadımı yavaş yavaş okumak, üzerinde düşünreksiz düşünceleri, - zihnimize sürekli hükmeden üç büyük canavar- şüpmek için zaman ayırmak ve kendimizdeki o
he, korku ve endişeyle dolu düşünceleri serbest bırakırız.
huzur noktasını deneyimlemeye yardımcı
Kendi zihnimi yönetmeye başlarken, hayatıma ümit getirme çabalarımı boşa
olacaktır.
çıkartan, güvenime zarar veren endişeden, cesaretimi kaçıran korkudan ve
Her bir adım için kısa bir açıklamayı takiben
şüpheden kendimi kurtarıyorum.
istenirse yapılabilecek bir egzersiz de aşağı5.Yeniden Öğrenmek
da yer almaktadır.
Özgürleştikçe, kendimize saygı duymaya ve bu büyük hayat oyununda
hayatımıza ve varlığımıza değer vermenin ne anlama geldiğini yeniden
Huzur, saflık, sevgi, saadet ve bilgelik olarak
öğrenmeye başlarız. Unutulmuş hakikatler ortaya çıkar ve yeni eğitimiisimlendirilebilen asli niteliklere geri dönme
miz başlar.
tekniğidir. Bunu sadece düşüncelerimizi içi1.Geriye Dönüş

3gozdergisi•com

SAYI: 5 • DÖNÜŞÜM

17
Tarafından Derlenmiştir

Ebediyeti ve ruhsallığı anlayabiliyorum ve gerçek
insani hislerim ortaya çıkıyor.
6.Yeniden Keşfetmek
Ruhsal değerlerimizi ve kaynaklarımızı yeniden
keşfederek öğrenir ve her zaman orada olduklarını idrak ederek, daha nitelikli bir hayatın temeli
olan sessiz, doğuştan gelen hakikatleri kullanmaya başlarız.
Ben olumlu, amacını bilen ve hayata sunacak eşsiz bir şeyi olan bir varlığım.
7.Yeniden Kazanmak
Bu ruhsal hakikatleri kullanmaya başladıkça, asli
gücümüz ve niteliklerimizi yeniden kazanırız. Bilincimizde güven ve öz-değer doğal olarak var
olmaya başlar.
Kendime bir huzur ve sevgi varlığı olarak değer
veriyor ve içimde tüm niteliklerin olduğunu biliyorum. Hayatın tüm meydan okumalarının üstesinden gelmeye ihtiyacım var.
8.Yeniden Şarj Olmak
Gerçek ruhsal varlığımızla bağlantı kurduğumuzda gerçekleşen bilinç sıçraması insan zihninin enerjilerinin yeniden şarj olmasını sağlayan
güçlü bir yoldur. Düşüncelerimize akan derin bir
huzurla dolar ve bu daha sonra söz ve eylemlerimize yansır. Yeni bir vizyonun dünyası açılır. Ve
bu dünyada hayatı olduğu gibi kabul etmek ve
kendini yönetmek mümkün hale gelir.
Yargılamaları, memnuniyetsizliği ve sabırsızlığı
serbest bırakacak içsel güce sahibim ve bu olumsuz enerjileri daha olumlu bir bakışla değiştiriyorum. Kendimle barışığım.
(Yazar Anthony Strano, 26.07.2014 tarihinde vefat etmiştir.)
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“Ay’ın kadim dilini kim biliyor şimdi?
Ve kim konuşuyor Tanrıça’yla hala?
Şimdi sadece taşlar hatırlıyor ayın çok
eskiden bize anlattıklarını ve ağaçlardan,
çimenlerin hışırtısındanve çiçeklerin
kokularından öğrendiklerimizi… ”

ay, rüyalar
ve tanrıça
Yazı: Zeynep Felix Ergen

Zaman başlarken, herşeyin adı koyulurken, Sonsuz Herşeyi Bilen, Herşeyde Var Olan Kadim Eril Olan Güneş’i
seçti, Dişil olan Ay dedi...
Güneşin Solar enerjisi, yaratan üreten
başlatan bilinç, Ayın Lunar enerjisi ile
değişir, dönüşür, şekillenir. O yüzden
İlahi sistemde Arketiplerde Eril Olan
Tanrı ilahi erkek, Dişil Olan Tanrıça
ilahi dişidir. Güneş ışığını yayarken,
Ay yansıtır, Güneşin peşinde koşan
Ay Maşuk Peşinde Âşık’tır. Güneşin
Piri Şemsi Tebrizi aydınlatırken Aşkın
Piri Mevlana Celalleddin Rumi nasıl muhabbetle Hakk Aşkına Âleme
Işık olduysa Âşık ile Maşuk haldedir
Kâinatta... Ay Dişil olan aşkla şefkatle
barışla besleyip severek, rahminde
büyüten, doğuran, dönüştüren, Doğadır topraktır, Bakara 223 ‘teki Sırdır,
”Kadınlar sizin tarlanızdır.” tohuma
can katan, kuru toprak yeşermez
can olmadan Ana’dır Yücedir Sırdır
Ehline... Bir arada tutan, birleştiren
dengenin yüzüdür Tanrıça Ay... Bir
erkek bir kadın arasındaki ilahi dokunuştadır, birbirini anlamakta bilgeliği
uyandırmaktır, ilahi prensipte deneyimlemektir, Güneş ve Ay olarak...
Gecenin Kraliçesi Ay, Ezoterik Astrolojide bilinçaltı “Tanrıçanın Kazanı”,
bilinçaltında olan herşeydir, derinde
olan ne varsa, anılar, gizli yanlarımız,
3gozdergisi•com

söyleyemediklerimiz, aynı zamanda
keşfedilmeyi bekleyenler, hem cesaretle kucaklanıp dönüşecek olanlar,
hem de yetenekler, sezgiler, rüyalar,
görüler...
Mitolojide Karanlıkta meşale taşıyan Ay Tanrıçası Kraliçe Hecate, bu
yüzden yol gösterir aslında karanlık
kavşaklarda ve en karanlık saatte, inisiyelerine sırlarını açar
Isıs Ana... Üç Yüzlü Tanrıça’ nın Ay fazları kadının bedeninde ve yaşamında
bağlantı bulur. Saf neşeli haliyle Artemis, Doğurgan Arianrhod, Olgun
Kadim Bilge Hecate / Isis, Ay sembolizmasında ham dişinin olgunlaşma
yolculuğudur. Ay Kültünde bazen Ay
Anne, bazen Ay Hanımı Diana, Luna,
Varuna, Bastet, Sin, Cerridwen, sezgilere, rüyalara, kadınla ilgili her ruhsal
deneyime, kadının bütün sezgisel
yeteneklerine, bilgeliğe eşlik eder,
zerafetle... Büyünün dönüşüm olduğunu hatırlatır.
Ay elementi sudur, medcezirler, insan bedenindeki su, değişen duygu
ve ruh hallerimiz o yüzden Ay ile ilgilidir. Kediler, tavşanlar, baykuşlar,
geyikler Tanrıça ve Ay sembolizmasının rehber hayvanlarıdır. Rüyaların,
sezgilerin, tüm dişil potansiyellerin
Ay bağlantılı destekleyenleri kristal-

lerde Ay Taşı, madenlerde Gümüştür.
Ay Fazları Rüya Sembolizması ve Rüyalardaki Farkındalık için sezgisel bir
rehberlik sunar. Yeniay şekillendirme
ve başlatma enerjisiyle niyetlere destek verir,
İlk Dördünde toplamak ve kavramak
rüya sembollerinde ortaya çıkar,
Dolunayda zirvedeki bilgelik şifalandıran çoğaltan yüzleştiren rüya sembollerinde tamlığa kendi yolunu bulmaya rehberlik eder. Son Dördünde
karanlıktan geçen sınanan niyetler
farkındalık kazanır.
Rüya sembolizması bireyin bilincinden ortak bilince uzanan ruhsal deneyimleri taşır. Tekrarlayan rüya sembolleriyle dönüp dolaşıp hangi duvarlara
çarptığımızı veya hangi potansiyeli
görmezden geldiğimizi hatırladığımızda fark edeceklerimizi, imgelem
ile yaratabilmeyi anlatır Rüyalar Ay
ışığı parlarken...
Canavar korkularımızdan, kapanmayan yaralarımızdan, mahrem düşüncelerimizden, deli öfkelerimizden
kendimizi dövmelerimizden, taşıyamadıklarımızdan,
anlatamadıklarımızdan kaçmadan yüzleşerek dönüştürebildiklerimize yoldur Rüyalar...

Günlerden bir gün;

vurursun, tükürürsün, böyle söylüyorsundur sözünü. Bunu görebiliyorum.
“Buda bir ağacın altında oturmuş çevresinde- Söyleyecek daha çok şeyi olduğunu anlayabiliyorum; o yüzden ‘Sırada
ki öğrencileriyle sohbet ediyordu. O sırada bir ne var?’ diye sordum zaten.”
adam gelip yüzüne tükürdü. Buda, adama dö- Bunları duymak adamı daha da şaşırtmıştı.
nüp “Sırada ne var?” diye sordu. “Ne söylemek
istiyorsun?” Adam afallamıştı. Yüzüne tükür- Buda öğrencilerine baktı. “Sizin davranışınız beni onun
yaptığından daha çok üzdü. Siz beni tanıyorsunuz.
düğü kişiden beklediği tepki bu değildi.
Yıllardır beraberiz. Keskin sirke küpüne zarar, biliyorDaha önce başına hiç böyle bir şey gelmemiş- sunuz. Yine de kızıp tepki gösterebiliyorsunuz” dedi.
ti. Kimsenin başına geldiğini de duymamıştı.
Birine hakaret ederseniz o da size eder, öfke- Şaşıran, kafası karışan adam evine döndü. Bütün
lenir, bağırıp çağırırdı. Ya da çok ödlek biriyse gece yatakta döndü durdu, gözüne uyku girmeyağ çekmeye bakar, gülümser, bir şey olma- di. Buda’yı görmek böyledir işte. Bir daha eskiden
mış gibi davranmaya çalışırdı. Ama Buda ne alışkın olduğun şekilde uykuya dalman çok zoröfkelenmişti, ne gücenmişti ne de korkmuştu. dur, imkânsızdır hatta. Adam tekrar tekrar o
Sadece ona bakıp “Sırada ne var?” demişti.
gün yaşadıklarını düşündü. Bir türlü açıklayamıyordu
kendine olup bitenleri. Ter
Bu nasıl bir tepkiydi?
içinde kalmıştı. Ömründe böyle biriyle
Ama Buda’nın öğrencileri çok kızmışlardı. Tep- karşılaşmamıştı; bütün zihni, bütün
ki gösterdiler. En sevgili öğrencilerinden Aran- geçmişi, doğru bildiği her şey un
da “Bu kadarı da fazla!” diye itiraz etti. “Bunu
ufak oluyordu.
sineye çekecek değiliz. Yaptığının cezasını
çekmesi gerekir. Sonra önüne gelen bu adam Ertesi sabah soluğu bir gün önce
gittiği ağacın altında aldı. Buda’nın
gibi davranmaya başlar.”
ayaklarına kapandı. Buda tekrar
O zaman Buda “Sessiz ol” dedi öğrencisine.
aynı soruyu sordu adama: “Sırada
“O beni gücendirmedi ama sen gücendiriyor- ne var? Ayağa kapanmak da dil
sun. Bu adam bir yabancı, tanımadığımız biri. aciz kaldığında bir şey söylemenin
Belli ki benimle ilgili söylentiler çalınmış ku- yoludur. Bütün kelimelerin tek bir
lağına. Birilerinden bir şeyler duymuş olmalı. hakikati anlatamadığı anlarda böyle
Muhakkak, benim bir dinsiz olduğumu, teh- konuşur bazıları.”
likeli biri olduğumu, insanları yoldan çıkaran
bir bozguncu olduğumu söylemişler. Onun Adam, Buda’ya bakıp “Dün yaptıklarım
da kafasında bir fikir oluşmuş olmalı, benim- için beni affet” dedi.
le ilgili bir görüş. Beni tanımadığına göre, tü“Affetmek mi?” dedi Buda. “Ama ben dün
kürdüğü ben değilim, benimle ilgili görüşükarşılaştığın adam değilim. Nehir,
ne tükürüyor. Aksi mümkün mü? Adamakıllı
aynı nehir değil. Sular aktıkça dedüşünürsen, aslında kendi aklına tükürüyor.
ğişir
her nehir ve her insan bir neBunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ve bu adamhirdir.
Tıpkı dünkü adama benziyor
cağızın başka bir şey daha söylemek istediğini
olabilirim
ama o adamın aynısı degörebiliyorum; çünkü bu, bir şey söylemenin
ğilim.
Dünden
beri çok şey oldu. Bu
bir yolu. Tükürmek bir şey söylemenin bir yoludur. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu hisset- nehirden çok sular aktı. Ve sen de dünkü
tiğin anlar vardır: derin sevgide, yoğun öfke- o adam değilsin. Nefretini geride bırakmışde, nefrette, duada. Dilin aciz kaldığı bu çok sın, bugün bambaşka birisin. Gel, otur şöyle
yoğun anlarda yine de bir şey yapmak istersin. yanıma, dünün meselesini kapattık, başka bir şey
Kızgınsan, çok büyük bir öfken varsa birine konuşalım biz seninle artık.
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“Sen ve Ben gafletini aşıp,

Biz olabilmektir Aşk”*
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röportaj: Güler Pınarbaşı

“Öğrenci hazır olduğunda öğretmen
gelir” sözü en sevdiğim sözdür. Birazdan okuyacağınız farkındalığa uyanış
hikâyesi de tam bu söze örnek. Önce
kişisel içsel uyanışıyla yolu arayan
Arzu Üstünberk, kendini tanıma, anlama aşamalarından Biz olma bilincine geçip, bir kişisel gelişim merkezi
açıp; biz olma bilincinden BİR olma
bilincine hizmet vermek için hala yolda emin adımlarla yürüyor.
Konusunda uzman öğretmenleriyle
birlikte 3.5 yıldır hizmette olan Bizz
Kişisel Gelişim Merkezi’nin sahibi
Arzu Üstünberk’i misafir ettik bu sayfamıza. Kendisinin yaşam yolundaki
değişim dönüşüm hikâyesinden başlayıp, geçtiği tüm evreleri ve Bizz’in
kuruluş hikâyesini dinledik. Bu sektördeki başarılı duruşu, işletmecilik
anlayışının püf noktalarını ve onu

bugünlere getiren yaşamın akışını
konuştuk.
Arzu hikâyesine şöyle başladı: “Bu
dünyada üç hayatım oldu şimdiye
kadar. İlk hayatım batı tıbbı konusunda çalıştığım zamanlardı. Ameliyat hemşiresi olarak 13 yıl çalıştım.
Birinci eşimden ayrıldıktan sonra bir
daha evlenme düşüncem yokken
ikinci evliliğimi yaptığımda da ikinci
bölümü başladı. İşimden ayrıldım.
Eşimin yurtdışı seyahatleri sebebiyle
dünyayı geziyordum. Her şey çok güzeldi. Her şeyim vardı ama dışarıdan
her şey muhteşem, harika görünürken içimde eksik olan, rahatsız eden
bir şey vardı. Çünkü 12 yaşından beri
çalışan, kendi ayakları üzerinde duran biriyim. Çalışan, üreten, değer
yaratmaya alışmış bir insan olarak
artık üretememekten canım sıkılmaya başlamıştı. Gezerken bir yandan
da araştırmaya başladım ama beni
tatmin eden bir iş bulamadım. Sonra
boşandım.
Şimdi gözlemliyorum ki; bu oluşum
içinde bu işi yapanlar; çalıştığım,
rastladığım eğitim alanların-verenlerin, gelenlerin hepsinin hayatında bir
kırılma noktası var”.
Senin kırılma noktan neydi, neler
yaşadın?
Benim kırılma noktam boşanmam
oldu. Hayatımın 3. kısmı da böyle
başladı. Kişisel gelişim camiasına girişim bir arkadaşımın beni bu konularda bir arkadaşı ile tanıştırması...
Konu ilgimi çekse de çoğu zaman

*Mevlana
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da itti. “Ne alaka şimdi?” dediğim çok
zamanlar oldu. “Yaşam nedir, ben neredeyim, ne yapmak istiyorum?” gibi
sorgulamalarımı yoğun yaptığım bu
dönem duygusal anlamda zirve yaptığım bir dönemdi. “Arzu ne yapmak
istiyorsun?” diye sormaktaydım kendime. Duygusal boşluk hissettiğim
bir zamandı. Bir de kurban psikolojisi
vardır ya, cevabı dışında ararsın; iyi
bir anneydim, eş oldum, fedakârdım
ama neden mutsuzdum ya da neden
istediğim şekilde var olamıyordum
bu hayatta? …
Batı tıbbından gelmeme rağmen
çoğu insanın yaptığı antidepresan
kullanımını da reddettim. Mutlaka
başka bir şey olmalıydı. Bu soruların
bir cevabı olmalıydı. O dönem iyi olacak hastanın ayağına gelen doktor
misali kişisel gelişim konularıyla, eğitimlerle karşılaştım. O zaman bildim
Zümrüdü Anka kuşunu. Eğitim ve seminerlere giderek kendimi Zümrüdü
Anka kuşu gibi küllerimden yeniden
yaratmaya karar verdim.
Çok güzel! Hepimizin farkındalık
yoluna çıkmak için uygun bir zamanı vardır. Bazen olumsuz gibi
gelen olaylar, karşılaşmalar, kayıplar, içsel daralmalar aslında sonsuz
özgürlüğe giden içsel yolculuk
davetini kabul ettiğimizdendir aslında. Kendi hikâyemi dinler gibi
oldum. Peki sen bu süreci nasıl
değerlendirdin; hangi seminerleri
aldın?
Öncelikle bireysel seanslar almaya
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başladım. İlk olarak sorunum nedir;
nereden başlamam gerekiyor sorularına cevaplar aradım. Bunları bulduktan sonra baştan aşağı yenilenmeye karar verdim. 35 yaşına kadar
hep başkalarını mutlu etmeye çalışmıştım, ilk defa kendim için bir şey
yapacaktım. Seminer, seans, eğitim
süreçlerim böyle başladı. Hatta diğer
arkadaşlarım merkez açmak ya da
profesyonel iş alanı oluşturmak için
eğitim alırken ben kendimi geliştirmek için alıyordum. Birdenbire oldu
karar vermem. Onlardan önce ben
merkez açtım.
Neden Bizz; merkezine bu ismi koyarken ne düşündün?
Merkezin ismini bir ay düşündüm,
önerilen isimler içimde tam yerini
bulmuyordu. İsmi öyle bir şey olmalıydı ki, bir çatı, bir aile olduğumuzu
anlatmasını istedim. Ben bu merkezin kurucusuydum, sorumlusuydum
ama hepimiz bir olmalıydık. Hem
öğretmenler, hem öğrenciler hepimiz birlikte öğreniyorduk çünkü hepimiz birbirimizin bir parçasıydık. Ve
evrenin bir parçasıydık. Şimdi enerjileriyle sinerji yarattığımız pek çok
yol arkadaşlarımız var. Uzun süren,
kısa süren. Bizz kelimesindeki ikinci
‘Z’ ise daha çok vurgu yapmak içindi
bize. Büyüyen bir aileyiz biz.
Farkındalık öncesi ve sonrası
dersek, nasıl bir değişiklik oldu
Arzu’da? Seni tanıyanlar görebiliyor mu bu değişimi yoksa sadece
sen mi hissediyorsun?
Arzu’yu yeniden yaratmaya karar
verdiğim o zamandan, mekân işletmeciliğine kadar olan sürede inanılmaz değiştim. Değişim inanılmaz.
Çevremde bunu çok açık görüyordu. Zorluklar çektim çünkü insanlar
alışkanlıklarını hemen bırakamıyor.
Ama inancım ve özgüvenim vardı.
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Kararlıydım, ilerledim.
Bu yola girilir, bir daha çıkılmaz
değil mi? Sen de bu yolda ilerliyorsun. Peki, başka hayallerin var
mı?
Var tabii, olmaz mı? Bizz’de çalışan,
kişisel gelişimde fayda veren eğitmenlerimizi dünya çapında tanıtmak. Dünya’ya açılıp şifaya aracı
olmak çünkü şifa herkesin kendi
içinde. Bizz’i çok güzel yansıtan bir
söz var; “Sen ve ben gafletini aşıp biz
olabilmektir aşk“ demiş Mevlana.
Bunu yaşamak.
Yol arkadaşlarını seçerken neye
dikkat ediyorsun? Spiritüel ego
da hayli karşılaştığımız bir durum
bu konuda?
Egolarını yanına alabilmiş, sadece
ben değil, biz kavramını özümsemiş,
zihinden değil kalpten iletişim kurmayı başaranlarla çalışmak istiyorum. Birlikte çalışırken bunu arıyorum. Bilmek değil uygulayabilmek
önemli ayrıca.
Size, yani BİZZ’e kimler geliyor;
müşteri, danışan profili nasıl? Bu
bana hep sorulan bir sorudur da!
Fiziksel rahatsızlığı olanlar geliyor;
psikolojik sıkıntıları olanlar, depresyona girenler: Bunun yanı sıra
benim gibi kendini geliştirmek isteyenler olduğu gibi profesyonel iş
hayatında bu konuyu seçmek isteyenler geliyor: kadın ağırlıklı bir profil, erkekler geldiğinde seviniyorum.
Sektörün biz olması da önemli değil mi sence; sektör oldu artık bu
konu diyebilir miyiz? Biz de 3.Göz

Dergisi’ni bu şekilde konumlandırdık.
Bence de çok önemli, şifa da, rızık da
Allah’tandır. Keşke birbirimizi rakip
olarak görmesek. Bu daha büyük
bir BİR’liğe götürecektir hepimizi.
İşe girdiğimde şaşırdığım çok şeyler oldu. Anlattıklarını uygulamayan öğretmenler, umut tacirleri…
Birçok hayal kırıklığı yaşadım. Sonra
her meslekte olduğu gibi burada da
olduğunu ve olacağını düşündüm.
Ben doğru bildiğim yoldan kalbimin
sesini dinleyerek ilerledim. İnsanları kandırmadan, sömürmeden. Çok
şükür yüzümün akı ile gidiyorum.
Teşekkürlerimle birlikte son sorum da şudur; dileğin nedir bu
mekânı işletirken, kişisel gelişim
hizmetleri verirken, hayatında
ilerlerken?
Keşke tüm okullarda kişisel gelişim
eğitimleri verilebilse: şu an bizden
daha çok donanımla doğuyor çocuklar. İndigolar, kristaller. Bakanlık
olsa keşke. Okullara bunun ihtiyacını bilen yetkililer. Çocuklara çok
destek olacaktır büyürken bu kişisel
gelişim dersleri.
Güzel hayal. Hayalin hayalimdir.
Tez zamanda Olsun. Amin

Kişisel Gelişim Merkezi
bizzkisiselgelisim.com

bizzkisiselgelisim@gmail.com
(0 216) 368 14 50 -(0 532) 352 25 45

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

okyanus
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Yazı: Efe Elmas

Bütün ruhsal öğretiler tekâmül etmenin temel gayemiz olduğunu
ve sonuncunda ruhsal aydınlanmaya ulaşacağımızı söyler. Bu bir
yolculuktur ve sondan çok önemli
olan yoldur… Çünkü tekâmül yolu
insanı değiştirir, olgunlaştırır ve
ruhun bu değişimi tekâmülün ta
kendisidir. Eski zamanlar bu ruhsal
değişimi, kelebek sembolizmiyle
betimlemişlerdir, tırtılın kozaya
girmesi ve kelebek olarak uçması.
Mitler de ise Anka kuşuyla, küllerinden yeniden doğan kuş olarak
bunu anlatırlar.

lun doğasında mevcuttur. Aynen
basit bir cümlenin, Dünya’nın en
derin cümlesi olabilmesi gibi; mesela “Kendini Bil!” antik Yunan’dan
tasavvufi deyimlere kadar bu tek
cümle geçer ama bu cümle üzerine
ciltler yazılabilir. Daha da önemlisi
bu tek cümleyi idrak etmek insanın
yıllarını alır. İşte tek bir cümle bu
denli derindir, o yüzden tekâmül
yolu oldukça kolaydır, çünkü bir
plan çerçevesinde hayat bizi getirmesi gereken noktaya getirir, lakin
zordur çünkü birçok sınama ve olgunlaşma evreleri geçiririz.

Ama ben tekâmül etmeyi her
daim bir gemiyle okyanusa açılmaya benzetmiş, böyle tahayyül
etmişimdir. Her ne kadar geniş bir
kavram olsa da tekâmül, bu sembolizm bize yolda neler beklediğini çok iyi anlatmıştır. Okyanusa
açıldığınızda, yaşayacağınız her
fırtına, orada seyredeceğiniz her
manzara, uğrayacağınız her kıta,
yaşayacağınız her güzel havan ve
karşınıza çıkacak kolay ya da zor
her şey, sizi “değiştiren” ve bu değişim sonucunda deneyimle sizi
“tekâmül” ettiren olgulardır.

İlk olarak hayal etmekle başlar
tekâmül yolculuğu. Hayal etmek
yani bu yola başlamak çeşitli sebeplerden olabilir. Mükemmele
ulaşmak, daha iyi olmak, hayatı
daha iyi hale getirmek, evrenin sırrına vakıf olmak… Bazen de üzücü
olaylar bizi bu yola sokar ki bunda
da o üzücü olayları yoluna sokma
hayali vardır. Ne hayal ederseniz
edin, sakın hayal etmeyi ve umudunuzu bırakmayın. Çünkü bizler
hayal edebildiğimiz ölçüde gelişiriz. Hayal ettiğimiz sürece varlığımızı sürdürürüz. Unutmayın, hayal edebildiğimiz her şey, gerçek
olabilme ihtimaline sahiptir. Kişi,
okyanusa açılmayı ve okyanusun
ötesindeki yaşam veren Güneş’e
ulaşmayı hayal eder ve böylece
yolculuk başlar…

Bazı tasavvufi eserlerde bu yolculuk için “Ateşten denizde, mumdan
gemiyle gitmeye” benzetmesini yaparlar yani o denli zorludur… Zor
olduğu kadar da kolaydır aslında,
bu bir çelişki gibi gözükse de yo3gozdergisi•com

Hayal etmeyi, cesaret etmek takip
eder. Cesaret, bu yolun olmazsa
olmazıdır. Evrene güvenip yola
başlamak ve ne olursa olsun dimdik yürümek, en önemlisi okyanusa açılmaya cesaret etmek gerekir.
Okyanusa açılmak için geminize
binseniz bile, önce geminin karayla olan zincirlerini, iplerini koparmalısınız yani dogmaları yıkmalısınız. İşte asıl cesaret gerektiren olay
budur.
Dogmalar yani kişinin bilinçaltı
kalıpları ilk olarak dini sebeplerle
ikinci olarak da toplum dayatmasıyla oluşur. Bir dogma ne kadar
doğru olursa olsun sizin için zararlıdır. Çünkü dogmalar içselleştirilemeyen yüzeysel bilgilerdir.
Önce tüm dogmalarınızı yıkmanız gerekir. Bu özgürleşmenizi ve
zihninizi daha yüksek bilinç seviyesine açmanıza olanak verir. Her
şeyi sorgulayabilirsiniz hem de
her şeyi, sakın korkmayın. Nasıl
ki Şems, Mevlana’yı meyhaneye
gönderdiyse, nasıl ki tüm değer
verdiği kitapları suya attırdıysa,
hatta şarap içmesini istediyse, sizde o şekilde sıkı sıkı tutunduğunuz
tüm dogmaları cesaretinizle yıkın.
Dogmalar sadece ruhun gelişimini
engelleyen şeylerdir. Kuran sık sık
“Düşünmez misiniz?” diyerek sorgulamaya ve dogmaları yıkmaya
şevk eder. Dogmatik bilgi vermek
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yerine “Görmüyor musunuz?” veya
“Düşünen kişiler için bunda hikmetler vardır” diyerek düşünmeye
şevk eder. İşte özgürleşmenin ve
okyanusa açılmanın sırrı budur.
Dogmalar doğru olabilir ama bu
doğru sizin içselleştirdiğiniz bir
doğru değildir, asıl doğru olan ruhunuzdan gelen ve dayatmalarla
değil vicdanınızla sahiplendiğiniz
doğrulardır.
Bu kurtuluştan sonra gemiyle okyanus yolculuğu başlar. İlk başta
amaç Güneş’e ulaşmaktır. Güneş
Yaratıcı’dır ve başlangıçta “bensen” ilişkisi vardır. Başlangıç için bu
dualitenin olması oldukça doğal
bir durumdur çünkü ötede bir ben
olması, hayal kurmanıza ve emek
harcamanıza olanak verir. Güneş’e
ulaşmaya çalışırken, fırtınalarla,
azgın dalgalarla, türlü yaratıklarla
karşılaşırsınız. Sizi yıkmaya çalışan
rüzgârlarla dost olur, rüzgârların
sırlarına vakıf olursunuz. Sizi alt
üst etmeye çalışan dalgalara karşı
geçirgen olmayı öğrenir, sabrı ve
en kaotik anda bile sakin kalmayı
öğrenirsiniz. Okyanustaki korku-

tucu canlıları sevgiyle kabullenmeyi öğrenir, koşulsuzluğu idrak
edersiniz.
En nihayetinde öyle bir ana gelirsiniz ki, kayığı da bırakır (çünkü o da
size yük olmaktadır artık), okyanusun akışına teslim edersiniz kendinizi. İşte bu “teslimiyettir”. Çünkü
artık okyanusun sizi Güneş’e ulaştıracağını, her şeyin oraya doğru
aktığını bilirsiniz ve güvenirsiniz.
Bu şuur halinde dahi, hâlâ olmamışsınızdır aslında, çünkü teslimiyet halinde de sınanır durursunuz.
Hem de bazen daha sert bir şekilde… Mesela, Geminiz olmadığı
için, engin okyanusta kendinizi bir
başınıza hissedersiniz, işte bu size
sessizliğin bilgeliğini öğretir. Konuşma olanağınız olmadığı için,
dinlemeyi ve denizin-evrenin müziğini duymayı öğrenirsiniz, bu da
iç sesiniz anlamına gelir. Okyanusa
direnmek yerine onunla (evrenle)
uyumlu olmayı idrak edersiniz.
Son nokta, aslında Hakikatin Güneş değil okyanus olduğunu anlamanızdır… Aslında Güneş’in bir
illüzyon, asıl ulaşmak istediğiniz

şeyin zaten en başından beri üstünde olduğunuz okyanus olduğunun farkına varırsınız. İşte tam
bu anda, doğru zamanda, bir damla oluverirseniz ve okyanusla bir
olursunuz, okyanusa karışır O’nun
bilinciyle bütünleşirsiniz… Asıl
nokta budur.
Hepimiz bu yolda birer yolcuyuz.
Ne kadar şanslıyız ki, nerde yürüdüğümüzün, neye ulaşmak istediğimizin farkındayız. Mevlana “Neyi istiyorsan O’sun sen” der… Neyi istediğimizi biliyoruz ve çoktan o olduk
aslında, sadece bunu içselleştirmeli
ve kabullenmeliyiz. Öğrendiğimiz
daha doğrusu “yeniden hatırladığımız” süreç budur, sadece kabullenme. İşte bu kadar basittir bu yol,
ama kabullenme kısmı bir o kadar
da uzundur, zorludur. Bu bir çelişki değildir tam tersine hakikatin
özüdür. Sadeliktedir çünkü hakikat
ama sadelik binlerce dallara ayrılır.
Bu yolda her daim umudunuzu, hayallerinizi devam ettirmeniz, değişimimizi sevgiyle kucaklamamız ve
hakikat olduğunuzu “kabullenmeniz” dileğimle…
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ALS

Amiyotrofik Lateral Skleroz
Yazı: Suna Lahut
ALS hastalığı yakın zamanda bütün dünyanın dikkatini
çekmeyi başardı. Aslında hep bizimleydi ancak başımızı çevirdiğimiz yönde değildi. “Ice Bucket Challenge”
adlı başarılı bir kampanya ve dünyaca ünlü isimlerin de
desteği ile dikkatler bu yöne çekildi. Kimi ilk kez duydu
bu hastalığı, kimi hatırladı, kimi de elini taşın altına koyup bağış yaptı. Ancak, pek çoğumuzun yakın zamanda tanıştığı bu hastalık ile uzun zamandır uğraşan ve
çok önemli çalışmalar yapan değerli bilim insanları var.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Nörodejenerasyon Araştırma
Laboratuvarı’nda ALS ile ilgili çalışmalarını sürdüren
Suna Lahut’tan hem ALS hastalığı hem de bu önemli
laboratuvar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık.
Lahut, ilgilenenler için araştırmalarından kısa bir özeti
de bizimle paylaştı.

Als Nedir?
Dünyadaki başlıca ölümle sonuçlanan hastalık gurubundan biri, nörodejeneratif, yani sinir sistemindeki
nöronların ölümüyle meydana gelen hastalıklardır.
Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), bu gurubun en hızlı
ilerleyen hastalıklarının başında gelmektedir. ALS hastalarında kas hareketini sağlayan motor nöronlar etkilenir ve vücut kaslarının kuvvetini yitirip erimesiyle felce neden olur. Bu süreçten diğer beyin hücreleri etkilenmez, dolayısıyla hastanın tüm zihinsel fonksiyonları
ve entelektüel seviyesi yerinde kalır. Hastalık ortalama
5 yıl içerisinde son evresine ulaşır ve solunum kaslarını
fonksiyonsuz hale getirmeye başlar; bu evrede hastalar solunum yetmezliğinden kaybedilirler.
Hastalığın görülme sıklığı bölgeler arası farklılıklar gösterse de dünya genelinde her 100,000 kişiden 4-6’sının
ALS hastası olduğu rapor edilmiş olup, gelişmekte olan
3gozdergisi•com
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ülkelerde bu sayının arttığı dikkat çekmektedir. Hastalığın genetik (ailesel) formu tüm ALS vakalarının
%10’unu oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye gibi, akraba evliliklerinin sık görüldüğü ülkelerde artış gösterir.
ALS hastalarının iyi bir bakımla yaşam süresini ve kalitesini arttırmak mümkündür. Hastaların dış dünya ile
iletişimlerini mümkün olduğunca olağan kılmak ve
hayattan zevk almalarını sağlamak oldukça önemli,
bir o kadar zor ve maliyetli bir iştir. Bu durum, hasta
yakınlarının yaşam kalitesini de büyük ölçüde etkileyebilir.
ALS hastalığının kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Bu sebeple, ALS’ye yönelik tedavi yöntemlerinin
geliştirilmesi için hastalık hakkında birçok alanda
araştırmalar yapılıp, hastalık hakkında daha fazla bilgi
edinilmesi ve hastalığı etkileyen faktörlerin daha iyi
anlaşılması gerekmektedir. Genetik faktörler, ALS hastalığının oluşumunda önemli bir paya sahiptir. Son
15 yılda, Dünya genelinde büyük artış gösteren ALS
genetiği çalışmalarıyla hastalığa neden olan 25’den
fazla gen bulunmuş ve bu bulgular, tedavi amaçlı çalışmaları hızlandırmıştır. Ne var ki, hastalığın karmaşık
oluşum şekli ve genetik yapısı nedeniyle hastalık hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır ve bu
sebeple ALS genetiği çalışmalarına hızla devam edilmesi gerektiği tartışılmaz bir gerçektir.

Suna Ve İnan Kıraç Vakfı
Nörodejenerasyon Araştırma
Laboratuvarı (Ndal)
2005 yılında, Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından
Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı
(NDAL), Türkiye’de ALS genetiği alanında kurulan ilk
ve en büyük merkezdir. Başkanlığını Prof. Dr. A. Nazlı
Başak’ın yaptığı laboratuvarda, en güncel teknolojilerle ALS hastalığına çeşitli açılardan yaklaşılmakta
ve tedaviye yönelik çalışmalara ışık tutacak genetik bilgiler araştırılmaktadır. Bu amaçla, Dünya’nın
önemli ALS laboratuvarlarıyla birçok uluslararası işbirlikleri kurulmuş ve ALS genetiği hakkında önemli
bulgulara ulaşılmıştır.

Özgür Ömür Ve
Suna Lahut’un Ortak Yayını:
Türkiye’de ALS genetiği araştırmalarının önemli sonuçlarından biri de NDAL araştırmacıları ile ülkedeki önemli
hastanelerden, Goethe Üniversitesi ve Kanada Üniversitesi Mount Sinai Hastanesi’nden çok önemli bilim insanlarının işbirlikleriyle 2012 yılında uluslararası bir dergi olan
PlosOne’de yayınlanan çalışmasıdır. Bu çalışmada, ALS’nin
de dahil olduğu nörodejeneratif hastalıklar gurubuna giren
Spinoserebellar Ataksi Tip 2’ye (SCA2) sebep olan genetik
değişimin Türkiye’deki ALS hastalarındaki durumu araştırılmıştır. Nörodejeneratif hastalıkların gerek klinik gerekse
genetik açıdan ortak yönleri bulunmaktadır. Bu tür hastalıkların ortak yönlerinin bulunması, bir hastalıktan elde edilen bilgilerin bir diğerinin anlaşılmasına yardımcı olacağı ve
devamında elde edilecek tedavi yöntemlerinin tüm hastalık
gurubuna katkı sağlayabileceği anlamına gelmektedir. Bu
amaçla, NDAL DNA bankasındaki, ALS hastalarından alınan
örneklerde SCA2’ye neden olan ATXN2 geni ve o genin DNA
üzerindeki komşu bölgeleri geleneksel ve güncel metotlarla incelenmiştir. Çalışmanın sonucu olarak SCA2 hastalığına
sebep olan bu genetik değişimin ALS hastalarının istatiksel
olarak önemli bir kısmında var olduğu gösterilmiştir. Böylece, bu değişimin ALS hastalığına yakalanma riskini arttırdığı
sonucuna varılmıştır. Bunun yanısıra, ATXN2’nin komşu genlerinde yapılan genetik araştırmalar SH2B3 geninin de ALS
hastalığıyla ilişkisi olabileceği ilk defa gösterilmiştir. Özetle,
SCA2 geninin Türkiye’de de ALS hastalığı riskini arttırdığı bulunmuş ve ALS’ye neden olup olmadığı araştırılacak yeni bir
aday gen ortaya çıkarılmıştır.

Bağış Kutusu :
“Ice Bucket Challenge” yani buz kovası ile meydan okuma
kampanyasıyla bir anda dikkatimizi çeken ALS hastalığı ne
yeni bir hastalık ne de buz kovalarının yarattığı etkiyi atlatmak kadar kolay atlatılan bir hastalık. Hastalıkla mücadele
edenlerin ortak buluşma noktası ise ALS MNH Derneği.
Tedavisi henüz mümkün olmayan bu hastalıkta bakım ve
hastaların yaşama koşulları oldukça önemli. Bağış yapmak
isteyenler hesap numaralarına buradan ulaşabilir:

als.org.tr
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ALPER KAYA

Yazı: Elif Bayar

fotoğraflar

var olma sanatı
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Asla kendinize acımayın.
Her şeye rağmen vücudunuzun
ne kadar mükemmel olduğunu
göreceksiniz. O daima yaşamda
kalmaktan yanadır. Bu evrensel
bir kanundur.
Alper Kaya’nın hikâyesi, herkesin hızlı ve köklü değişimler içine girdiği bu dönemde tek kelimeyle ilham
verici bir hikâye. Onun bu ilham verici hikayesi, kendi
deyimiyle kaybederken kazanma hikayesi. 1990 yılında konan ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) teşhisi ile
tepetaklak olan hayatının ve bu süreci basit bir hasta
olmaktan öteye taşıyıp dönüştüren bir savaşçının hikayesi…
28 yaşında, mesleğinin başında genç bir göz doktoruyken ALS hastalığına yakalanmış Alper Kaya. O dönemi
anlatırken derin bir depresyona girdiğini söylüyor. Teşhis, çok zor bir sürecin sadece başlangıcı. Kaslar gün
be gün eriyor, fazla değil birkaç yıl içinde hastalar soluk alıp verebilmek için bile makineye ihtiyaç duyuyor.
Sonrasında ise hastaya ve yakınlarına ölümü beklemek
kalıyor. Üstelik hayati fonksiyonların hepsi bir bir yiterken bilinç belki de senaryoyu daha da dramatikleştiren bir şekilde açık kalmaya devam ediyor. Alper Kaya
bu karamsar tablonun içinde, pek de yadırganamayacak bir depresyon içerisindeyken değişim kıvılcımını
eşi Elçin Kaya’nın hamileliği yakıyor. Hastalığın teşhis
edilmesinden çok kısa bir süre sonra hamile olduğunu
öğrenen eşinin, bebeği birlikte büyüteceklerine olan
inancı Alper Kaya’nın ALS teşhisi ile değişen dünyasını
bir kez daha ve bu sefer bambaşka bir yönde değiştiriyor.
Doktorların 5-10 yıl verdikleri hastalıkla 25 yıldır mücadele etmesi ve hayatta kalması bile tek başına insanın tüylerini diken diken edebilir. Ancak Alper Kaya
hikâyedeki rolünü hayatta kalmakla kısıtlamamış. Hastalık sebebiyle kısıtlanan fiziksel imkanlarına rağmen,
pek çok yoldan başka hastalara ulaşmış ve hastalık
karşısında edilgenlikten çıkmanın yollarını onlarla paylaşmış. Kendi dönüşümünü, hastalığın getirebileceği
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bütün olasılıkları kabul ettikten sonra başarmış ve bu
süreci başka hastalarla da paylaşmak için elinden gelenlerin ötesine geçmiş bir kahramanlık hikayesi yazmayı başarmış. Başına gelenlerin “neden, niçin, nasıl”
sorgulamalarını bitirdiğinde, elinde ALS hastalığı ve
yaşanabilecek olası senaryolar kaldıktan sonra önüne
bakmayı seçmiş Alper Kaya. Bu hastalık hakkında yeni
şeyler öğrendikçe, karşılaşabileceği durumları kabul
ettikçe mücadele etmek daha kolay olmuş.
Hastalık ilerledikçe Alper Kaya’nın mücadele dozu da
artmış. Başta yürüme yeteneğini kaybetmiş, zamanla
ellerini kullanamaz hale gelmiş. Sonraki aşamada ise
nefes alması güçleşmiş ve solunum cihazı ile yaşamaya
başlamış. Fiziksel engellerini, engel olarak görmeyen
Alper Bey bilgisayar kullanmaktan, başka hastalarla
iletişim kurmaktan, kendi blog sayfasını oluşturmaktan
ve hatta kitap yazmaktan geri durmamış.
Bir blog sayfası var. Alper Bey’in. Her harfin mouse ile
tıklanarak yazıldığı bir blog bu. Üstelik hem hastalıkla
ilgili hem de bir ALS hastasının yaşantısı ile ilgili pek
çok bilgiye ulaşmak mümkün. Tecrübelerini referans
olarak paylaşıyor. Hastalığı oldukça bilinçli yaşayan
birinin tecrübelerinden oluşan bu sayfa, hayatının dönüm noktasında olan, ALS teşhisi konmuş insanlar için
önemli bir moral kaynağı.

ALS hastalığı ile savaşmak
yerine, onunla barışmakla yaşam
daha katlanılabilir oluyor. Çünkü
neye karşı savaştığımızı tam
olarak bilmiyoruz.
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Alper Kaya şu an tekerlekli sandalyede yaşıyor, boyundan altı felçli durumda. Ancak fiziki yönden engelli yaşantısı ne hayallerini gerçekleştirmesine ne de
yaşama sevincine engel olmamış. Alper Bey, aktif olarak ihtiyacı olan hastalar için kampanya düzenliyor,
hastalara internet ve telefon yoluyla destek oluyor;
ALS ile ilgili toplumsal farkındalığı arttıracak pek çok
çalışmada bulunuyor ve bu amaçla sivil toplum çalışmaları yürütüyor.
Alper Kaya’nın “İşaret Parmağım” isimli kitabı ise 2010
yılında yayımlandı. Kitap tıpkı blog gibi mouse kullanabilen tek parmakla yazılmış, ismi de bu mucizevi
uzuvdan geliyor. Kendisi kitaptan şu şekilde bahsediyor:
“Bir bilgisayar faresi ve bir tıklama ile birer birer yazılan
harfler... Kelimeler tümcelere, tümceler paragraflara,
paragraflar sayfalara dönüşüverdi. Bilgisayarda yazı
yazabilmek için gereken o tıklamaların tüm fiziksel yükünü, çalışan tek parmağım olan işaret parmağım taşı-

dı. o, benden vazgeçmedi, ben de onu terk etmedim. Bu
kitaptaki yazılarım ve yazdığım diğer yazılarımın kahramanı, işte o sol işaret parmağım.
Eskiden hiç aklıma gelmeyen sıradan, önemsiz ve düşünmeye gerek görmeden yaptığım işlerin ne denli
önemli olduğunu şimdi anlıyorum. İnsan bedeninin mükemmel tasarımı karşısında saygıyla eğiliyor ve şükrediyorum.”

ALS kaybederken kazanma
sanatıdır.
Yaklaşık 4 yılını bu kitabı yazmak için harcayan Alper Bey, kitabı ile Ulusal Engelli Yazarlar Edebiyat
Yarışması’nın öykü dalında birincilik ödülü almış. Artık, kitabında ve blog sayfasında en büyük yardımcısı
sol işaret parmağını da kullanamıyor Alper Kaya. Ancak bu onun ne bilgisayar kullanmasına engel ne de
başka hastalara ulaşmasına. Yeni sistemleri internet
üzerinden takip ediyor ve şimdilerde fiziki durumuna
uygun başka sistemler kullanıyor.
Mücadelesi öyle ilham verici ki hakkında yapılmış bir
de belgesel var. “Dört Duvar Bir Pencere”, Altın Koza
Ödülü almış bir belgesel. Amaç ALS hastaları için fark
yaratmak, Alper Kaya ise bu fark için en doğru tercih
çünkü Alper Kaya büyük bir değişim ustası. Hastalığının getirdiği zorluklarla mücadelesi apayrı bir ilham
kaynağı iken sadece bununla yetinmeyip korkularıyla
yüzleşmiş, korkanlara bunu yapmaları için yardım etmiş bir savaşçı.

Dört Duvar Bir Pencere belgeseli

Alper Kaya’nın kişisel blog sayfası:
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Yazı: Tülin Akın
“Her gün o kesildi bu asıldı haberlerine bağışıklık kazanmamız bir timsah geni kazandığımızın
belirtisi olabilir mi? Dünya da hala savaşlar devam ederken boş boş ekranlara işimize gücümüze
bakarken bir devenin vurdumduymazlığını mı alıyoruz?”
Doğa sürekli bir değişim içindeyken bizim değişmememiz mümkün mü?
Doğada her canlı türünün değişimi
kendi cinsine göre benzerlik gösterirken biz insanoğlunun değişimi tamamıyla biribirinden farklıdır.
Biz kendi gelişim yolculuğumuzu yaparken hem bitkilerinkine hem de hayvanlarınkine müdehale ederiz. GDO yu
duymuşsunuzdur. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar.
Yani soğan yetiştiriyorsun ama bir balığın veya horozun da genini taşıyor. Böcek bile yemiyor ama ortam maalesef
bu hale geldi. Böyle yapılmazsa soğan
da olmayacak neredeyse. Gerçi ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğu
için daha o kadar kirletmedik doğayı,
geliştik mi tamam. Yani nereyle kıyaslıyorsam olumlu düşünmeye yöneltiyorum kendimi.
GDO diyorum, ama bilimsel olarak
yazmak gerekirse; Herhangi bir canlıya hücre dışından uygulanan genetik
tekniklerle yabancı bir kaynaktan gen
aktarımı yapılması sonucu gelişen canlı
GDO ‘dur.

Neden?

Asıl doğalı tükettik, ilaçlarla doğanın
dengesini bozduk, şimdi bu bozuk
dengeye uyum sağlayacak yiyecekler
üretmek zorunda kalıyoruz, o kadar
bozduk ki doğayı, buna ancak abuk subuk bileşimler uyum sağlayabilir.

Ya bunları yapan İnsan?

Malesef o da ortama ayak uydurmak
durumunda kaldı, bu geçişe ayak uyduramayanlar psikolojik olarak bozuldular.
Şimdi bu bozuk dengeye uyum sağlayabildiğimizde hepimiz GDO’lu olacağız. Buna malesef bozularak ayak uydu-
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rabiliriz.
Her gün o kesildi bu asıldı haberlerine
bağışıklık kazanmamız bir timsah geni
kazandığımızın belirtisi olabilir mi?
Dünyada hala savaşlar devam ederken
boş boş ekranlara işimize gücümüze
bakarken bir devenin vurdumduymazlığını mı alıyoruz? Kötü olayları sosyal
medya da paylaşırken, kınarken güneş
kendi öttüğü için doğuyor zanneden
horoza doğru bir adım mı atıyoruz?
GDO’lu ürünleri yiyerek bu hale gelmedik herhalde, ama bize aynı süreç değdi. Etraf kirlendi ve biz bu şartlara uyum
sağlamak adına ruhsal genlerimizi değiştiriyoruz.

Peki ya doğal değişim?

Biraz doğal ve güçlü değişime değinelim ve tohumdan başlayalım.
Bir kayanın üzerine düşmüş bir tohum
sırf toprakla buluşamadığı için gelişimini durdurur mu?
Kayayı parçalayıp toprak haline getiren
ağaç olma yolunda ilerlerken bulunduğu olumsuz ortamı olumlu bir yapıya
hatta beslendiği bir yapıya dönüştüren
tohumlardan bahsediyorum. Doğanın
kalan insan eli değmemiş yapılarına
bakalım. Neyse ki ülkemiz de henüz
böyle yerlerde var. O zaman kayaların
arasından çıkan kökleri gözlerinizle
görebilirsiniz. Güçlü bir ağaç olmak için
ille de toprağa ihtiyaç duymayan bir
değişim. Yavaş, sabırlı, zorlu ama güzel
bir değişim.
Bu değişimi maalesef yetişkin insanlarda gözlemleyemiyoruz ancak çocuklarda görülebilen bir değişim. Vazgeçmeme, değişirken gelişmek, büyümek
baltalanmayana kadar büyümek...

İş Dünyasına bakalım...

GDO ‘lu mısırın polenlerinin kelebek-

lerde ölümü arttırdığı , GDO ekimi yapılması ile Pestisit* kullanımının arttığı
gibi bu çalışmalar ile birlikte GDO’lu
tarımın kimyasal ilaç kullanımını belirli
oranlarda azalttığını gösteren çalışmalar da var tabi.
Farklı kurumsal yapıların ve araştırmacıların çalışmaları incelendiğinde
GDO’nun insan sağlığı ve çevre üzerine
riskleri ile ilgili farklı sonuçların ortaya
konduğu görülmekte. Bununla birlikte
Türkiye’de yeni düzenlenen GDO pazarı dünyada farklı alanlarda hızla büyümeye devam etmektedir.

Belirsizlik...

Ancak GDO’lu bir insan veya yapının
yarattığı ticari kaygılar, böyle bilinmezlik yaratacak bir dünya dengesizliğini
kabul edebilir ve üzerine işlem yapabilir.

Peki İnsansal GDO ile nasıl
başa çıkarız?

Doğal olarak, mümkün olduğunca ve
kaçınılmaz değişimde olumlu bir şekilde yol alarak.
Sürdürülebilir bir dünya için dünyanın
doğal insanlara ihtiyaçları var. Kendini
değişimin akışına bırakan değil, ortamı ne kadar uygun olmazsa olmasın
inatla kökleriyle kayayı toprağa çeviren
ağaçlar gibi direnmeye ihtiyaç var. İş ile
yaşamı bir araya getiren bundan dünyaya fayda sağlayan yarattığı etkinin
küçüklüğüne ve büyüklüğüne bakmadan yürüyen GDO’ lu bulaşıklarla bile
mücadele ederken doğallığını koruyan
insanlara ihtiyaç var.
Peki sen hangisisin sayın okuyucu yoksa GDO’lumusun?
Sana Dünya’nın ihtiyacı var.
Değişiminde katkın olmadığını mı düşünüyorsun?
* Arı katili bir tarım ilacı çeşidi
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Yazı: Mert Güler

Yazar Gerald Jamposky; sevgiyi, korkudan arınma diye tanımlar. Ona
göre ya korku vardır ya da sevgi. Eğer
korkuyorsak, kalbimizde sevgiye yer
yoktur.
Tek başına kalmak, ayrılık, öfke, suçluluk duygusu, korku sendromunu
oluşturur.
Korkudan arınıp sevgiye sığınmak ve
bizim için sevginin sürekli olmasını
isteriz.
Biz değişimi istesek de istemesek
de mutlaka olacak; yaşam, öğrenme
fırsatıdır. Kendinizi iyi hissetmek için
her gün ne yapıyorsunuz?
Başkalarını suçlayarak ya da kurban
rolü oynayarak değişemezsiniz.
Dünyanın hızla değiştiğini çevremizden hep duyarız. Değişim de hayatın
bir parçası, her başlangıç ve bitişin
bir değişim olması gibi. Her ne kadar
hayattaki değişim sürekli olsa da bunun insandaki yansıması hızlı ve köklü olmaktan uzaktır.
Bunun nedeni ise zihinsel karmaşanın çok olması ve insandaki direnç
mekanizmalarıdır. Önyargısı ve koşullanmaları olan bir zihin için olumlu yönde değişim zordur. Kişisel değişim ve ilerleme için zihin, kalp ve
davranış merkezlerinin sağlıklı çalışması çok önemlidir. Her an, her şey,
değişerek eskisi olmaktan çıkıp yeni
bir şeye dönüşmektedir.
Öyleyse siz ne yapıyorsunuz?
3gozdergisi•com

Hayatta elde edemedikleriniz için
hala yakınmaya devam mı etmek istiyor musunuz?
Böyle gelmiş böyle gider mi diyorsunuz?
Ya da benden geçti artık mı? Bu sistem böyle başka ne olabilir ki mi?
Bile bile bahaneler üretmeye devam
mı edeceksiniz?
Eğer gerçekten değişmek istiyorsanız, değişebilirsiniz.
Artık fiziksel sağlığınızı, içinizdeki
uyumu ve huzuru yaratmaya başlayacak mısınız?
Eğer şimdi eyleme başlamadıysanız,
başlamaya niyetiniz var mı?
Kendinize şu soruyu da sorabilirsiniz;
Ben gerçekten değişmek istiyor muyum?
Detaylara takılmamayı, komplekslere
kapılmamayı, eksikliklerinizin farkına
varmayı, kendinizi ihmal etmemeyi,
sizi mutsuz ve başarısız kılan tutum
ve davranışlarınızı terk ederek yaşamınızı anlamlı ve coşkulu kılacak
tutum ve davranışlara götürecek değişimi istemez misiniz?
Sağlıklı bir toplum istiyorsak, unutmamalıyız ki sağlıklı toplum sağlıklı
bireylerden oluşur. Toplum sağlığı
için önce kendi sağlığımızı gerçekleştirmeliyiz, her bakımdan her düzeyde… Eğer gerçekten değişmek
istiyorsanız, değişebilirsiniz. Eğer bu
konuda gereken çalışmaları yapma-

ya hevesliyseniz, yapacağınız değişiklikler yaşamınızı daha da güzelleştirecektir. Değişim isteniz de istemeseniz de mutlaka olacak, yaşam; bu
öğrenme fırsatını size sunacaktır.
Bireysel gelişim; herkesin istediği,
ama bu konuda çok az kişinin sabırla
bir şeyler yapmaya cesaret gösterdiği bir olgu. Eğer bu konuda gereken
çalışmaları yapmaya hevesliyseniz,
yapacağınız değişiklikler yaşamınızda fark yaratacak.
Sizden başka bir güç yok, bunu sizin
için kimse yapamaz.
Gücün sizin elinizde olduğunu, sürekli kendinize hatırlatmanız gerek.
Ve değişimi gerçekten istediğiniz
zaman, size çeşitli fikirler verecek birçok bilgiye ulaşacaksınız.
Evren olağanüstü yardımlarını sizden
esirgemez.
Gereksinim duyduğunuz her şeyi
önünüze serer.
Eğer biraz değişebilirseniz, kısa sürede kendinizi çok iyi hissetmeye
başlayacaksınız. Bununla birlikte,
hayatınızdaki yeni ve olumlu etkilerin getirdiği değişiklikler sizi başka
başka farkındalıklara taşıyacak. Bir
noktada, geçmişi geride bırakıp yeni
bir hayata, yeni bir dünya ya başlama
seçeneği yaratacak. Ve siz değişimi
isteseniz de istemeseniz de mutlaka
olacak. Yaşam, farkında olanlar için
olumlu değişim fırsatıdır.
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şehrin yoğun temposunda sizin yerinize
organik, sertiﬁkali, tüm ürünleri geniş seçenek
ve çeşitleri ile en taze halinde
sizler için bir araya getirdik...
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saglik ürünleri

günlük taze organik ev yemeği.
kafemizde atıştırabilir ya da
taze sebze ve meyvelerimizi
sağlıklı yaşam için, sağlık ve
Feriköy organik pazardan ve dilerseniz paket olarak ta alabilirsiniz. kilo kontrolü için destekleyici
özel günleriniz için de
sertiﬁkalı üretim yapan üretipek çok ürün çeşidi
sipariş verebilirsiniz.
cilerden tedarik ediyoruz

kozmetik &

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

Akatlar Mah., Zeytinoğlu
Cad. Uğur Apt. No:74/C
Akatlar / Beşiktaş /
İstanbul
0212 351 30 07

Akmerkez’den 800m

ev ürünleri

bambu/bambu tozu ile
üretilmiş sağlıklı mutfak
gereçleri ve mısırdan
üretlimiş bebek ürünleri,
porselen bıçaklar ve seramik
tencere setleri
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Yazı: Yeşim Özlem

Bu sayının konusu olan “Dönüşüm”le ilgili Osho Zen Tarot
kartları ‘ne der acaba?’ diye yoğunlaştığımda, tek bir kartla
değil, bir açılımla ilhamın geleceği yönünde aktı enerjim ve
‘kanatlarını açmış kuş’ açılımı masa üstündeki yerini alıverdi.
Malum Tarot, istediğimiz her konuda bize işaretleri ya da cevabı verir ve doğal olarak, kartlara istediğimiz her şeyi sorabiliriz. Ama asıl olan, tarotun, bildiklerimizi ya da hissettiklerimizi
açığa çıkarma araçlarından biri olduğuna aymak. Bir konuya
ilişkin çekilen her kart ya da gerçekleşen her açılım, aslında
o anda fark etmeye biraz gönülsüz olduğumuz ancak derin
düzeyde tam da görmeye niyetlendiğimiz şeyin doğrudan
yansıması.
Bu açıdan baktığımda, kolektif bilincin ya da ortalama bilincimizin tam da şu anda “Dönüşüm”le ilgili bulunduğu noktaya
ilişkin çok net, yüzleştirici ve hatta acımasız vurgular yaptığını
söyleyebilirim masa üstündeki bu açılımın.
“Öyle zamanlar gelir ki, yapılacak tek şey vardır. Tohum ekilmiştir ve çocuk rahimde büyümektedir. Yapılması gereken tek
şey uyanık ve bir o kadar da sabırla, olanı beklemektir. Tatmin
içinde, hiçbir sabırsızlık göstermeden, uykulu ya da umursamazca değil, önemli bir şeye hazır olarak beklemek… Aynı
gebelik gibi… Doğacağından emin olarak… İçimizde gittikçe
büyüyen dönüşümün tüm evrelerine şahit olarak… Ve bu gizem dolu bir zaman, aynı şafaktan önceki saatler gibi.
Tüm varoluş ‘doğru an’ı bekler ve beklemek, belki de unuttuğumuz bir yeti.
Beklemeye ve sabretmeye direnç gösterdiğimizde ne olur?
Dönüşümün bize getireceği o muazzam hediyeyi, başkalarının gözündeki onay ve başarımızla takas ederiz. Ödün vermeye başlarız. Kafamız karışır. O teknik, bu teknik, yarı teknikler
ve çabalarla kendi gerçeğimize sırtımızı döneriz. Bir şey, birçok şey kazanmaya çalışırız. Dönüştüğümüzle ilgili kanıtlara,
alkışlara ihtiyaç duyarız.
Ve aynı anda birçok şeyi başarmaya, becermeye çalışırız.
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Dinlemek
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Özellikle mükemmelci olanlarımız, o kadar savunmasız kalır ve strese girer ki… Önemli ve özel olduğumuzu hissetmek için, bu başarı hazzı için… Oysa ‘dönüşüm’ bütünden
ayrı olmadığımıza uyanmakla başlar ve tüm kişisel hedefler
nevrotiktir. Çaba göstererek, mücadele ederek, herhangi bir
şey için savaşarak dönüşümün gerçekleşeceğini düşünmek
ne büyük gaflet. Onun yerine gevşeyip, olacağına varmasını beklemek, benliklerimizdeki gerilimi azaltır ve dönüşüm
enerjisi, sadece gevşemiş ve boşlukları olan yerleri sever.
Sezgilerimiz bizi bu konuda destekliyor olsa da, açılımın
vurgu yaptığı şeylerden biri de mukayeseli zihinsel kalıplarımız… Hala kendimizi ya da diğerlerini başka bir şeyle karşılaştırıyoruz. Zihnimiz, üstünlük ya da düşüklük yargılarımız,
kimin daha güzel, daha yetenekli, daha güçlü ya da daha
zeki vs. olduğuyla ilgili tanımlar üretmeye devam ediyor.
Dönüşüm ya da ruhsal büyüme yolculuğunda birbirimizle
olanca bir yarışa giriyoruz. Kendi potansiyellerimizi tam aktive edemememizin sebebi de bu gibi görünüyor. Kendi mevcudiyetini ve varoluşunu başka hiçbir referans noktasına dayandırmadan, karşılaştırılamaz şekilde tekil, tam ve kusursuz
oluşumuza aymak konu içindeki en önemli ayak gibi...
Ve tam burada ‘bilinç’ devreye giriyor. Zihnen anlamaya çalışmak, dönüşümün önündeki en büyük engel gibi görünüyor. Dönüşecek olanın bilinç olduğu ve bunun sonsuzluğu, bu yolculukta nihai bir hedef arayan zihne dur diyor.
Kuşku duyarak, sorular sorarak, bitmek bilmeyen çile dolu
yanını doyurmaya çalışarak, acele edenin, sabırsız olanın
zihin olduğu çok açık. Ve ne yazık ki istediği yere hiç ulaşamayacak. Zira yorulacak, yaşlanacak ve ölecek olan bedenin içindeki zihin, sonsuz olan benlikle yarışacak kulvar
bulamıyor.
Ve zihin aynı zamanda fena halde politik. Planlamak, durumları ve insanları istediği gibi kullanmak, böylece istediğini elde etmek, zihnin doğasında var. Dönüşüm yolculuğunda, sevgiye bürünmek, diğerlerini affetmek, kabul

vermek ya da tırnaklarını çıkarıp hayatın hayhuyuna ahenk
göstermek, savaşmak vs. bunların hepsi bir oyun. Bu oyunu oynayıp oynamadığınıza bir bakın. Oyun oynamaya
devam etmek, kendinizle yüzleşmekten daha kolay olabilir. Ancak unutmayın dönüşüm, çıplaklara, ikiyüzlülerden
daha yakın. Herhangi bir imaja tutunmak, politik davranmak ya da ödün vermek yolu uzatan ve hatta tekrara düşüren etkenlerden sadece bir kaçı.
Ve son olarak, zihninin yerine saf alıcılığı yerleştirmiş, dişil,
pasif, sürekli kendini boşaltan, sonra dolan, taşan, sonra
yine alan, evrenin mükemmel ahengine uyum gösteren su
kraliçesi. Yaşam ne getirirse getirsin, beklenti ya da talep
olmadan, ne erdem, ne görev, ne de ödül düşünmeden,
kaynağını sadece yaşamdan alan varoluş biçimi. Duyarlılık,
sezgi ve şefkat, bizi birbirimizden ve bütünden ayıran tüm
engelleri yok ediyor.
Dinlemekle başlıyor her şey. Dinlediğiniz zaman, tüm mücadele bitiyor. Söylenecek sözün, kanıt ve alkış aramanın
yerini sevecenlik alıyor. Osho şöyle diyor: Dinlediğiniz zaman bir geçit olursunuz. Bir rahim olursunuz. Dişil olursunuz.
O zaman yeniyi, dönüşümü doğurursunuz. Varmak için, dişil
olmanız gerekir. Tanrı’ya, saldırgan istilacılar, fatihler olarak
ulaşamazsınız. Daha doğrusu, ancak dişil bir alıcılığınız olduğu zaman Tanrı size ulaşabilir. Kapı ancak o zaman açılır.
Dönüşüme niyet ediyoruz ve bir dolu simge devreye giriyor. Yanılsamayı kesen kılıç, deri değiştirerek kendini baştan yaratan yılan, parçalanmış zincirler, ikiliği aşmanın ve
bütünlenmenin yin&yang figürü vs… Dönüşüm yolculuğu içinde bize yön veren tüm bu işaretler ya da teknikler,
olumlamalar, çalışmalar, her biri mutlaka bu yola hizmet
ediyor. Bununla beraber hakiki dönüşüm; ancak zamanı
geldiğinde, üstelik çabaların bir sonucu olarak da değil,
her birimiz için çok kişisel ve derin bir bırakışın sonucunda
gerçekleşiyor. Dönüşüm de ölüm gibi, sadece zamanı geldiğinde geliyor.
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Çağatay Uzun:

Mucizenin Doğumu
röportaj: Güler Pınarbaşı

Çağatay Uzun doğum sırasında annesinin doğum kanalına sıkışınca
kafatası kemikleri üst üste geçtiği için büyük bir beyin hasarı ile başladı
hayatına. Yaşanan durum oldukça ciddi olmasına rağmen teşhis de geç
olunca, modern tıp için “umutsuz bir vaka” oldu Çağatay. Ancak anne
ve babası ondan umutlarını hiç kesmedi… Çağatay şu an 3 yaşında ve
bu yolculuğa başladığında hiç kimsenin ondan beklemediği kadar iyi.
Baba İsmail Uzun, 1961 yılında Bulgaristan’da doğdu. Yaklaşık 17 yıldır Edirne Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev yapıyor.
Kendi deyimiyle ikinci eşi Özlenen Deniz Uzun ile evlendikten sonra
yaşamı ve hayata bakış açısı tamamen değişmiş. Anne Özlenen Deniz Uzun ise 1977 yılında Edirne’de doğdu. Kendini bildi bileli ezoterik, mistik ve felsefi olaylara daima ilgi duyan biri. 11 yıl önce okuduğu bir kitabın peşine düşüp kişisel gelişim konularında eğitim almaya başlamış. Yedi yıl önce Edirne’de kurduğu Carpe Diem Gelişim
Merkezinde ve çeşitli illerde eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.
Hikâyenin kahramanı Çağatay Uzun, 27 Eylül 2011’de dünyaya geldi. O, büyük bir aşkla evlenen kafa dengi anne- babanın çok istenilen çocuğu. Aslında ikisi de önceki evliliklerinden çocuk sahibi olan
İsmail ve Özlenen Deniz Uzun çiftinin “çok istenilen tekne kazıntısı
çocuğu”… Doğum öncesi süreç genel olarak iyi geçmiş, tüm kontroller düzenli yapılmış. Doğumuna 3 gün kala yapılan son kontrolünde doktoru, her şeyin çok iyi olduğunu söylemiş. Annesine kolay,
zevkli, sıkıntısız bir hamilelik yaşatmış. Doğum öncesinde Çağatay’ın
bütün hazırlıkları zevkle ve sevinçle yapılmış. Hatta hamilelik sürecinde Hindistan’a yolculuk yapılmış ve orada kutsanmış... Annenin
en büyük isteği eşine bir erkek çocuk doğurmak olunca, aldığı eğitimlerdeki tavsiyeleri bir kenara bırakmış ve doğan bebeğe İsmail
Toprak adını vermişler.
Beklenen gün geldiğinde ise hiç beklenmeyen bir durum hayatlarını
bambaşka bir yöne çevirmiş. Özlenen Deniz Uzun, Çağatay’ın doğduğu geceyi şöyle anlatıyor: “Evde suyum geldi, apar topar sezeryana aldılar. Doğduğu gece doğumu çok zor olmuş, Çağatay sularım
gelince doğum kanalına sıkışmış, doktor kanaldan başını çıkarmada
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zorlanmış. Çağatay hemşirenin kucağında iken
hemşirenin ayağı kaymış oğlumu zor tutmuşlar. Ben ayıldığım zaman oğlum yanımdaydı
ama yüzü simsiyahtı, morluk artık siyahlaşmaya dönmüştü. Memeyi baştan emdi, sonra
halsizleşti. Başı çok şişti hatta kocamandı. Her
şeye rağmen çok mutluyduk. Geceyi tek kişilik
yatakta eşim, kızım ve oğlumla geçirdik, onun
doğumu bizim için harikaydı.”
Çağatay’ın dünyaya gelişinde, bu beklenmedik sorunlu buluşmada yaşadığınız duygular nelerdi? Gerçekle karşılaştığınızda
neler oldu? Bugüne kadar geçirdiğiniz tüm
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süreçlere baktığınızda hayatınızda neyin
dönüştüğünü düşünüyorsunuz?
Ö.D.U: Çağatay doğup eve döndükten sonra
iyice halsizleşti ve hastane süreçlerimiz başladı.
Yoğun sarılık ve hipotoni oldu. Babası birçok
doktor arkadaşına Çağatay’ı gösterdi; onlar da
anlayamadı. Sarılık olduğunu yakında iyileşeceğini söylediler. Babası sanki içine doğmuş gibi
kafa ultrasonu yaptırdı, ultrasonda da hiçbir şey
çıkmadı. Ta ki, 45 günlük olup kafasındaki şişlik
inince kafatası kemiklerinin üst üste geçtiği anlaşılana kadar. Tabii o anda başladık beyin cerrahlarına, nörologlara gitmeye. Beynin % 85’i
hasar görmüş. Şok olduk! Tüm bildiklerimizi
unuttuk, dünya başımıza yıkılmıştı. Benim daima iyimser bir yapım vardır, tüm öğretilerden
çıkardığım bir gerçek. “Vardır bir yolu” mantığını taşıyordum, bir yandan da içim yanıyordu.
Kendimi dünyanın en çaresiz insanı hissediyordum. Eşim yıllarca öğrenmiş olduğu tıp bilgileriyle bir açmaza girmişti. Bu açmaz, beyin felcinin yeterince iyileşemeyeceği ve gördüğümüz
beyin MR’ına göre durumumuzun çok kötü ol-

duğuydu. Bir anlamda kurtuluşumuz yoktu.
İ.U: Hastalığın tam teşhisinden sonra ilk anda şok oldum, hiç kabul
edemedim, isyan ettim. Bir doktor olarak bu işin başıma nasıl geldiğini sorguladım. Kendimde sürekli hata aradım. Acaba nerede bir
şey kaçırdım diye düşündüm. Bugüne kadar geçirdiğimiz tüm süreçlerde Çağatay’ın durumundan sonra bir arayışa girdim. Ne yapacağımı düşündüm ancak tıkandım kaldım. Bir tıp doktoru olarak aciz
hissettim kendimi ancak eşimin çabaları ve bilgileriyle birçok bütüncül yöntemi denemek durumunda kaldım. Bunlardan en inanılmazı
Joao Deus ile tanışıp mucizeye şahit olmamdı. Dünyanın sadece bizim bildiğimiz ve aklımızın aldığının üstünde bir yer olduğunu fark
ettim. Çağatay hayatımda en çok inancımı ve Allah’a bağlılığımı arttırdı, tüm engellilere karşı bakışımı ve sabrımı değiştirdi.

“Konuşamayan, yeterince
göremeyen birinin kalbini
hissetmeyi öğreniyorum.”
Çağatay için şifa ararken ilişkinizde neler değişti; birlikte geçirdiğiniz yıllara bakınca kendinizde gördüğünüz değişiklikler neler? Neleri bilinçli şekilde değiştirdiniz hayatınızda?
Ö.D.U: Çağatay için şifa ararken en büyük şansım sistem dizimi eğiti-
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mine devam ediyor olmamdı. Hocamın ve arkadaşlarımın yanımızda
olmasıydı. Bizi ayakta tutmak için çok ciddi çaba sarf ettiler. İlişkimizi ayakta tutabildik. Birbirimize bağlandık; ben düştüğümde eşim
destekledi, o düştüğünde ben destekledim. Zor oldu. Ailelerimiz çok
destek verdi ayakta kalabilmemiz için. İlişkimizi ayakta tutabilmek
için çok çaba sarf ettik çünkü Çağatay’ın iyileşebilmesi için bizim
birlikte ve mutlu olabilmemiz önemliydi. Onca hengâmenin içinde
birbirimize zaman ayırmaya eskisinden daha fazla önem verdik. Hala
da böyle devam ediyoruz.
İ.U: Öğrendiğimiz onca bilgi sadece bilgiymiş, bilgelik bambaşka
bir şey. Bildiğimizi ya da bildiğimizi sandığımız ruhani bilgileri zorlanarak, canımız acıya acıya hayata geçirmek zorunda kaldık. Tanrı
sanki bize başka bir seçenek bırakmadı. Çağatay’ın sürecinden sonra
eşimle ortak bir mücadeleye başladık. Elimizde ne varsa tüm bilgileri birleştirdik. Bu bizim ilişkimizi daha güçlendirdi ayrılmaktansa
birbirimize daha çok bağlandık. Ortak bir hedefimiz vardı oğlumuzu iyileştirmek ve insanlara yardım edebilmek. Rusça bilmem işime
yaradı. Tüm Rus sitelerine girerek Rus ekolünü takip ettim. Bilgileri
oğluma uyguladım. Bulgaristan’da 2 yıl homeopati eğitimi aldım ve
bizim oğlana uyguladım.
Hayata bakışımızı değiştirdik. Maddi ve manevi hırsımızı azalttık.
Daha ılımlı ve sevgi dolu olduk. Bilinçli mi oldu bilmem ama hayat
boynumuzu başak tanesi gibi eğdi bir anlamda. Engelli biriyle anlaşmayı öğrenmeye çalışıyorum. Konuşamayan, yeterince göremeyen
birinin kalbini hissetmeyi öğreniyorum.
Güçsüz kaldığınız yerler; dayanma noktanız neresiydi; kırılma
noktanız neresi oldu?
Ö.D.U: Bilmediğin her şey zorlayıcı geliyor. Çağatay’ın hastalığı bizim
hiç bilmediğimiz bir süreçti. Ağır engelli bir yakınımız olmamıştı. En
çok zorlandığımız konu öncelikli olarak hastalık süreciyle birlikte
hasta yakını olarak travmatize olmamızdı. Bana göre insanlar hastalıkla ilgili bilgi verirken çok acımasız oluyorlar. Çağatay’a öyle ağır
tablolar çizdiler ki! “Beyni gitmiş bunun.” “Yürütüp ne yapacaksınız
etrafa zarar mı versin? “Bu çocuktan hiçbir şey olmaz.” Ve daha nice
acımasız söz...
Tabi ki çocuğunuzun engelli olması, birçok şeyi yapamaması zorlayıcı. Benim dayanma noktam hep Allah oldu, mucizelere inanmam
oldu, aldığım eğitimler işime çok yaradı. Dönem dönem kırılma noktalarımız oluyor. Sürecin çok yavaş işlemesi benim gibi daha önce
hayatı çok hızlı yaşayan biri için başarısızlık duygusu getiriyor. Sonra
bir kitap sözü, bir ayet beni kendime getiriyor. “KÜN FE YEKÜN; OL
der hemen oluverir” sözü mesela...
İ.U: Birçok kırılma noktam oldu. Çocuk nöroloji doktoru MR’ı okuduğunda yıkıldım. Çaresizlik hissi beni yıktı. Gözlerinin görmediğini
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söylediklerinde mahvoldum sanki. Dirilme noktam ise Joao Deus ‘tan gelişimizin ilk ayında,
oğlumuzun annesine bakıp gülmesi oldu.
Peki, Çağatay’ın fiziksel durumu şu an nasıl;
halen devam ettirdiğiniz şifa çalışmalar var
mı?
Ö.D.U: Yıllar önce Zero Limit kitabını okumuştum ve Dr. Hew Len ile tanışmayı hayal etmiştim. Dr. Hew Len ile tanıştım hatta oğlumla
defalarca eğitim aldım Ho’onoponopono’dan.
Keşke böyle tanışmasaydık ama benim devam
ettirdiğim en düzenli çalışma Ho’oponopono.
Hergün defalarca ho’o ponopono yaparım. Brezilyalı şifacı Joao Deus, oğlumuzun hiçbir ışık
algısı olmayan gözlerini açtı. Bizim tekrar hayata bağlanmamızı, en önemlisi oğlumuzu her
haliyle kabulümüzü destekledi. Düzenli olarak
sadece şifa çalışmasında Joao Deus’la irtibattayız ve Brezilya’ya gidiyoruz. Çağatay’da mucizelere tanık olduk, düzenli olarak şifa Esma ül

SAYI: 5 • DÖNÜŞÜM

Bu durumu yaşayan ailelere önerileriniz ne, neler yapmalılar;
nereden başlamalılar?
Ö.D.U: Bana göre bu soru çok güzel ve çok önemli, sorduğunuz için
çok teşekkür ederim. Önce şunu söylemeliyim herkesin süreci, talebi
ve herkesin yolu, seçimi başka. Tavsiye vermek bizim haddimize mi
bilemiyorum ama öncelikle böyle bir şey başımıza geldiğinde mutlaka yaşama bağlanmamıza destek verecek bir terapistimiz olmalı
hatta düzenli devam edebilmeliyiz. Dünyanın en zor sınavı evlatmış.
Allah kimseyi evladı ile sınamasın ama sınav geldiyse başa, ruhani
çalışmalar yapıp, evrenin işleyişini de anlamak bizim maneviyatımızı
ve inancımızı güçlendirir. İyi niyetli inançlı bir doktor bulmak şart.
Eğer bizi travmatize eden, sürekli kötü tablo çizen biriyle çalışıyorsak, onun şu anda bildiği gerçekliği bizim gerçekliğimiz oluyor. Normal tıbbi yöntemlere devam etmek gerekli. Anat Benial çok etkili bir
yöntem, Rolfing, NCR hayat kurtarıcı olabilir erken teşhiste. Dünyanın başka ülkelerinde, özellikle Rus ekolünün içinde beyin geliştirici
ilaçlar var. Benim düşüncem Rus ekolünü de takip etmeleri. Beyin
kanamalarında çok kısa sürede kanamayı durduran homeopatik bir
ilaç var, eğer bilebilseydik bize çok yol açacaktı başlangıçta mutlaka.
Doğru ellerde şifa çalışması çok önemli. Bilinçaltı temizlemesi yapılmasını tavsiye ediyorum, çok önemli.
Hüsnaları çekerim. Ayrıca NCR adlı bir yöntem
uyguluyoruz; Türkiye’de genelde bilinmeyen
yöntemler. Anat Benial ve Rolfing adlı bir yöntemler uyguluyoruz. Rehabilitasyon merkezine
devam ediyoruz; Berard yöntemi uyguluyoruz;
düzenli ozon terapi ve babasının uyguladığı
homeopatik yöntemlerle hayatımıza devam
ediyoruz.
Çağatay nasıl?
Ö.D.U: Çağatay genel olarak çok mutlu ve sağlıklı bir çocuk. Spastitesi ve gelişim geriliği hariç
kolay kolay burnu bile akmaz. Bizi en çok sevindiren durum aldığı tüm çalışmalara Çağatay’ın
bedeninin iyi cevap veriyor olması, aklının ve
duygularının yerinde olması.

“Aileler, çocuklarının
sevgi ve inançla
yol alabileceğini
öğrenmeliler.”

İ.U: Öncelikle birlik olmayı, kabullenmeyi, aile kalabilmeyi başarmalılar. Her yönden tedaviye açık olmalılar. Aileler, çocuklarının sevgi ve
inançla yol alabileceğini öğrenmeliler.
Klasik tıbbı ve bütüncül tıbbı denerken neleri fark ettiniz; ülkemiz bu konuda ne durumda, dünya ne durumda?
Ö.D.U: Bana göre mutlaka ikisi paralel yapılmalı. İki tarafta da insanları sömürenler karşımıza çıkabiliyor. Doğru ve güvenilir ellerde, iyi
niyetli kişilere denk gelebilmek çok önemli.
Türkiye’de engele ve engelliliğe bakışı çok sığ buluyorum. Binlerce
engelli ev hapsinde yaşıyor. Her yaştan, her gruptan insan tarafın-
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dan dışlanıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde engelli ve engelsiz entegrasyonu çok fazla. Burada ise haftada 2 saat rehabilitasyon harici pek
bir seçeneğimiz yok. Oysa normal durumdaki sağlıklı insanlara göre
masraflarımız çok yüksek. Farklı yöntemleri Türkiye’de bulamıyoruz,
bu yöntemlere bakış da çok kapalı. Birçok insan bu yöntemlerin ismini
bile bilmezken bilmediği bir şeye direkt olarak şarlatan işi bunlar deyip
geçiyor. Eğer gücün yoksa hepsine uzaktan bakabiliyorsun. Neredeyse her yerde ikinci sınıf muamelesi görüyorsun ya da pozitif ayrımcılık
yapılıyor. Pozitif ayrımcılığı da tehlikeli buluyorum çünkü kişiyi engelli
bırakabilen bir duruma dönüşebiliyor. Bütüncül tıp yaklaşımı mutlaka
daha konforlu geliyor bana. Niye derseniz; bütüncül tıpta kişiye her
açıdan bakmak, kişiyi ve geldiği tüm genetik sistemini bütünün içinde
kabul etmek, her şeyin olabilirliğine inanmak var. Bu da sonuca destek
veren bir tutum sergiletiyor kanaatindeyim.
İ.U: Türkiye’de bu dönemde bütüncül tıp daha çok dikkate alınıp bazı
yöntemler yasallaşmaya başladı.
İş olarak seçiminiz farkındalık yaratmak; kişisel gelişim, ruhsal
farkındalık ve tıp camiası da dahil olmak üzere bu konuya ilgi duyanlarla paylaşmak istedikleriniz nelerdir?
Ö.D.U: Bu gibi durumlar bize iki kapı aralıyor; ya hayattan nefret ediyorsun, sevilmediğini, Allah tarafından cezalandırıldığını düşünüp
batağa sürükleniyorsun ya da böyle bir şeyin başına neden geldiğini

3gozdergisi•com

ve ne öğretmek istediğini anlamaya çalışıyorsun.
Eğer evrende her şey bir plan dâhilindeyse Allah,
“min alak” diyerek “Ben sizi sevgi ve alakadan yarattım.” diyorsa burada bir suç ve ceza yöntemi
olamayacağını, başka bir dinamiğin işlediğini
fark ederek bu görevde var olmanın güzelliğini
keşfediyorsun.
Bu yolculukta kişisel gelişim merkezlerinin önce
durumunu kabule çalışmasını , uzun bir yolculukta olduğumuzu kişilere idrak ettirmesini güzel ve yapıcı bir yaklaşım olarak görüyorum. Tıp
camiasındaki arkadaşlarımdan istediğim, bilimin
her gün geliştiğini kişilere biraz daha anlatmaları ve daha empatik olmaları. Çünkü kişiler büyük
bir yangın içinde kavrulup gidiyorlar, bu yangına
bir kıvılcım daha eklememek sağlığa giden yolu
daha da güçlendirecektir kanaatindeyim.
İ.U: Keşke iki camiada birbirinin parçası olduğunu, tek amaçlarının hayat kurtarmak olduğunu,
hep beraber sonucun çok daha iyi olabileceğini
görebilseler. İlim ve bilimle birlikteliği gerçekleştirerek mucizevi sonuçlar elde ettik. Birbirimize
daima katkıda bulunalım.

Bu hayat sizin!
Ne arzu edersiniz?

Kuantum Çalışmaları
Kurumsal Koçluk
Öğrenci Koçluğu
Hipnoz
Aile Dizimi
Nefes Teknikleri
Refleksoloji
Reiki
Bolluk ve Bereket Çalışmaları
İlişkiler

Carpe Diem

Gelişim Merkezi

Şükrüpaşa Mah. Arda Cad. Karabıçak
Rezidans F Blok Kat:1 Edirne
Tel: 0 284 225 34 22 Fax: 0 284 225 34 22
www.carpediemgelisim.com
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Öz’e Güvenmek
Yazı: Altan Akay
Topluma açık mecralarda yansıtılan kişisel fikirlerin, yazılan
yazıların yahut yapılan herhangi bir sanatın, ulaştığı
kişi veya kişilere bir yerden
dokunmasını, onlarda bir
fikir ışığı yakmasını tercih eden biri olmaktan
vazgeçemeyenlerdenim.
Konu değişim ve dönüşüm olunca, yazarak
yapmak istediklerimle
birebir örtüşüyor sanırım.

gerçekleştiği gibi, o hallerin meydana gelişi gibi derinden ve zamanla da olabilir. En önemlisi de; makro
anlamdaki çoklukların değişimlerini tutarlı ve sürekli
kılmanın, mikro anlamda o çokluğu oluşturan zerrelerin köklü değişiminden geçtiğidir. Toplum ve birey
olan insan gibi...

Değişim ve dönüşüm,
içinden geçtiğimiz dönem içerisinde birçok
yerde ve farklı farklı şiddette gerçekleşmekte.
Olumlu ya da olumsuz
etkilerini hep birlikte
kendi pencerelerimizden
farklı şekillerde görüyor ve
algılıyoruz. Konuyu genel
olarak irdelemenin, yazımı
faydasal hallerden uzaklaştıracağını düşündüğümden,
bakış açısını biraz daha sadeleştirmek isterim. Böylesi bir
konuya da sadelik iyi gelecektir
sanki.

Kişisel olarak yaşanmak istenen dönüşümü, süreç
içerisinde devamlı kılabilecek etkenlerinden bana
göre en önemlisi kişisel bir özellik olarak sağlıklı öz
güvendir. Çünkü bu değişim süreci içerisinde takip
edilmesi planlanan faktörlerin dış etkilerden etkilenmeden kalmasını sağlayacak olan, bu öz güvenin kişiye sağlayacağı dik duruş halidir. Bu da ancak para gibi
verilince alınmayan karakteristik değerlerin, zaman
içerisinde kişisel gayret ile sürekli kılınabilmesinden
geçer. Tabi bu nokta da anne-babalara düşen görev
çok çok iyi hatırlanmalıdır.

Toplumlar içerisinde, vicdan mefhumundan uzak kalmış kanayan
derin yaraların kapanması ve yerini
vicdani cennet bahçelerine bırakması
mutlaka ki büyük çoğunluk tarafından
arzu edilecek bir durumdur. Derinden ve
zamanla oluşmuş menfi hallerin olumlu duruma geçişi; zaman zaman ani iniş çıkışlarla
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Einstein bir sözünde, yaşanılan problemin, içinde
bulunulan bakış açısı ile çözülemeyeceğinden; problemin zaten bu bakışın bir sonucu olduğundan bahseder. Bu bakış açısı, bugün toplumsal olarak yapılan
genel davranışlarla zaman zaman ters düşmektedir.
Peki ya değişim ve dönüşümü başlatmanın ve baki
kılmanın anahtarı nerededir?

Bize öğretilen nicelikli değerleri ile var olunabileceğini zannettiğimiz ama aslında asıl aradığımız mutluluğa bu niceliklerle değil de, daha nitelikli hallerle ulaşabileceğimiz henüz bilemediğimiz müthiş kırılgan
bir dönemden geçiyoruz. Egoyu yok etmek istiyoruz
fakat var oluşumuz için bize verilen bu muhteşem
kaynağı kontrol altında tutmanın etkisini henüz tam
olarak yaşayamıyoruz.
Sözcüklerimin çok şeyler ifade etme arzusu paragraflarıma yansımış olsa gerek, yazıya geri dönüp
baktığımda kendimce birçok farklı şey gördüm. Gördüm de bir bütünlük yoktu sanki. Kim bilir belki de
böylesi en güzeli, seçmece olsun, isteyen istediğini
görsün...

SAYI: 5 • DÖNÜŞÜM

yoga yolunda değişim:

‘‘ben’’değilmişim!

bu,

Zamanı öznenin algısına göre eğip büken, gel gör
ki değişim denen canavardan hep ama hep ürken,
o yüzden devamlı dağların etrafından dolaşmaya
çalışan sen, ben, biz... Oysaki yoga matının başına
geçince topu topu birkaç metrekarelik bir alanda;
Nereye gidiyorsun? Geçmişten geliyor yarınlara
mı uzuyor yolun? Şimdi buradan mı geçiyor?
Değişim, değişmek deyince ‘‘şimdinin zamanı’’
başlıyor, geçmişin gölgesiyle yarınların güneşi
uzak. Şimdi, nefes al, şimdi, nefes ver. Her yoga
asanası (duruşu) giderek nefesle eşzamanlı bir
melodiyi söyledikçe beden, zihin ve ruh, su olup
akıyor. Şamanlara öykünmek işten bile değil! Şekil değiştirmek esas! Ardha Chandrasana’dan (Yarım Ay Duruşu) Garudasana’ya (Kartal Duruşu) ve
sonra Vrksasana’ya (Ağaç Duruşu) geçerken nefes
ve beden suyun ta kendisi değil de ne? Sudur
konduğu her kabın şeklini alan ve kaptır her defasında kırılan.
Her nasılsa hareket halinde olup akışın enerjisiyle dans etmenin, ya da yeri geldiğinde toprağın
bağrına kök salıp şöyle bir duraklamanın, yaşam
o anda neyi gerektiriyorsa, yapılması gerekeni
yapmak yerine bazen müthiş bir direnç yükselir
içimizden. Yeni yanlıştır, kötüdür; eski güvenli ve
iyi, tanıdık, bildik. Kimisi seyahat etmekten, yeni
kültürlerle karşılaşmaktan, yeni yemekler tatmaktan, bambaşka coğrafyalarda farklı iklimlerde nefes almaktan korkar. Toplayamaz bir türlü valizini.
Hatta kendi hayrına olmayan işlerde, ilişkilerde,
sözde dostlukların sevgilerin içinde kalır da kalır.
Cesaretle göz göze gelmemiştir hiç. Kimisi de yerinde duramaz, köklenemez, kalamaz, iki dakika
hareket etmese dünya başına yıkılıyor sanır.

Yazı: Çiğdem Toskay

‘‘Yoga’ya ters düşen düşünceler
belirdiğinde tam aksi olan düşüncelerin
ekilmesi gerekir.’’
‘‘Bedensel olarak yapılmış duruş, sabit
ve kolay olmalıdır.’’
‘‘Duruşta sabitlik ve kolaylık, sürekli az
çaba ve sınırlı olmayana aklın
konsantre edilmesiyle sağlanır.’’
‘‘Buna ulaşıldığında, zıt kutuplar artık
sınırlamaz.’’
Yoga Sutra, Patanjali, II. Kitap, 33, 46-48.
Her alışkanlığın kutbundan tam zıddı olan diğer kutba giden
yol öğretici olmasına öğreticidir de artık birinden diğerine gidip gelmenin tatlı rehaveti, dört mevsimin döngüsünü sabırla
izlemenin sükûnetinden doğan bıkkın bilgelik! Ahhh! Eninde
sonunda toprakla suyun aynı olduğunu keşfetmek ve dolayısıyla sen, bendesin, ben sende; biz, biriz, biriciğiz. Nesnel evrenin biçemlerinden yoga asanaları aracılığıyla geçmeden, şekil
değiştirmeden, kendini bir başkasının yerine koymadan, yüreğim yüreğinin özündeki seni selamlamadan, selamını almadan
nasıl olacak? Yoga yolunda değişim matın üzerinde dünyalar
kurup un ufak ettikçe her gün biraz daha farkına vardığımız bir
daha bir daha yok, bu, ‘‘ben’’ değilmişim dediğimiz tatlı bir macera!

45

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

46

bilinmeyene
Yazı: Banu Kalaycı

açılmak

Dönüşüm bilinmeyene açılmak, potansiyelin kullanılmayan alanlarını da hayatın içine katarak yaşama
açılmaya, yaşamı deneyimlemeye izin vermektir.
Dönüşüm bilinçtir, bilinçlidir.
Dönüşüm kişinin kendi hayatını, kendi farkındalığıyla yapılandırmasıdır; toplumun ona verdikleriyle
hayatını sürdürmeye devam etmek yerine.
Dönüşüm, “Ben kendimi tanıyorum, ben kendimi
biliyorum, olmak istediğim her şeyi olabileceğime
inanıyorum ve bunun için ve buna uygun davranışları hayatıma çekmeye izin veriyorum.” diyebilme
gücüdür.
Dönüşüm hayatın her anının, bizden akmasına izin
verirken onunla birlikte akabilme esnekliğidir.
Dönüşüm hayata karşı değil, hayatla birlikte yürüyebilmektir sadece kendi özüne bağlı.
Doğduğumuz andan itibaren olduğumuz ortam
ve beraber olduğumuz insanlar bize hayatı ve bizi
tanımlıyorlar. Hiç durmadan ve sürekli... Kendi filtrelerinden, kendi inançlarından, kendi yaşamsal
deneyimlerinin bütünlüğünde...
Oturuyor... İçimize oturuyor yaşantıları izlemek,
zihnimize oturuyor öğrenilenlerin bilinci… Bedenimizde izler bırakıyor tüm bu inanç yapısının oluşturduğu koca çınarın altında otururken kafamıza
düşenler...
‘’ Hayat böyledir ve ben de böyleyim, buyum işte”
diyenlerin işi değildir ‘Dönüşüm’...
Dönüşümün ilk adımında önce bildiklerimizin öte3gozdergisi•com
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sinde bir hayat ve kendimizin, bildiğimizin çok ötesinde bir potansiyelimiz olduğuna dair inanç gerekiyor...
Bu inancı yaratabilmenin en kolay yolu ne mi?
Daha önce dönüşen, dönüşebilen insanları görmek; görebilmek; görmeye izin vermek... Sonrasında da kendine kişinin
inanması gerekiyor. “O Yaptıysa ben de yapabilirim” hissi en
derinde...
Zihin, en belirgin zindanları yaratabilirken kişinin hayatında
en büyük özgürlükleri taşıyabilmesi için de ilk merkezi. Yapamayacağına inandığın bir şeyi yapamazsın… Olamayacağına
inandığın bir şey olamazsın... ‘Sahip olamayacağını düşündüğün bir şeyi eline alamazsın, alsan da keyfini çıkaramazsın’ gibi
bir dünya kısıtlamaları yaşatıyor sevgili zihnimiz bize hayatın
içinde.
O yüzden...
Dönüşümün en temeli, en temel ilkesi: İnanç! Kendine inanç.
Hayata inanç. Dönüşüme inanç. Tanrının yaratımlarının zenginliğine, bu zenginliklerden biri olduğumuza, sınırsız olasılıklarına imkânlarına dünyanın bize sunduğu, kendi sınırsızlıklarımızla ulaşabileceğimize dair inanç. Var oluşun zenginliğine
ve muhteşemliğine inanç. Kendi var oluşumuza hayranlık ve
bunu boşa harcamamak için tüm oluşumun muhteşem ağında kendimizi ortaya koyabileceğimiz tüm gücün de içimizde
saklı olduğuna dair inanç…
Bu inanç sağlamlaştığında, dönüşümün ilk ve önemli kısmı
halledilmiş oluyor...
Ama bu inanca dair davranışlar alışkanlığa dönüşmediği sürece, bu inanç hayatın içinde kişiden var oluş olarak akmadığı
sürece dönüşümden bahsetmemiz pek mümkün değil. Bildiklerimiz, inandıklarımız madde dünyasında var olmadığı sürece
zihinsel çöp ve egosal kalınlıktan başka bir şey olmuyor içimizde. Ve tabi ki dışımızdaki tüm yansımalarında da...
İşte o zaman işin ikinci aşamasına geçiyoruz; sabır ve sebat...
Neden mi?
Dönüştürmek istediğimiz her neyse hayatın içinde o an sebep
olan inancın bizde yarattığı tavrın dönüştüğü bir davranış,
bu davranışın artık düşünmeden harekete geçtiği alışkanlıklar silsilesinde yaşarken, inancı değiştirip davranışa dökmeye
kalktığımızda dönüşümün başlıca bileşenlerinden biri olan
ego devreye giriveriyor. Dönüşümü ölüm olarak algılayan ego,

yeni alışkanlıklar oturana kadar bizi zorluyor, kendince ölmeyelim diye bizi korumaya çalışırken aslında
olmak istediğimiz şeye doğru ilerlemememiz için bizi
durdurmaya çalışıyor korkularıyla. Zihinsel- bedensel
ve duygusal marazlar yaratarak “gitme oralar güvenli
değil” hissi yaratıyor...
İşte burada; bunun bilinciyle hareket edebilmek, hareket etmeye devam edebilmek gerekiyor. Eski kalıplar çatır çatır kırılıp, yerine yenileri oturana kadar
inancımızı sabit tutarken, sabretmeyi ve sebat etmeyi
bilmemiz, destek almayı öğrenmemiz, açıklığı deneyimlememiz, gerçek olanı unutmadan, egonun sanalının içinde kaybolmamak için gerekirse yol arkadaşlarıyla olmayı öğrenmemiz işin bir parçası olabiliyor...
Sonra ne mi oluyor?
Yeni davranışlar bedende his yaratırken kodlanıyor.
Güven hissi daha da oturuyor.
Dönüşüm gerçekleşiyor.
Dönüşümü gerçekleştirdiğimiz konuda artık dönüşüm yaşamak isteyen insanların, ‘’O yaptıysa ben de
yapabilirim.” cümlesindeki ‹ O› olmaya başlıyoruz...
Ne güzel, değil mi?
Uzun yıllardır tüm bilgi ve birikimimi dönüşüm koçu
ve eğitmen kimliğimle danışanlarımla paylaşıyor olmanın en büyük ödülü; bana bir zamanlar kişilerin
hayali olanların içinde yaşayışlarına şahitlik etmek, bu
yolda onlara yoldaşlık etme onuru...
Bu yılların, bu kalabalığın, bu çalışmaların içinde bildiğim ne?
Dönüşüme karar veren ve inanan kişilerin uygun
adımlarla ilerlemesi durumunda başarı kaçınılmaz...
Hayallerin gerçek olduğu dünyanın içinde var olmanın keyfi ise ruhta paha biçilmez değerde...
Gerçek olasılıkların içinde var olmayan hiç bir şeyin
hayalini kuramaz kişi, özleminde olamaz...
Her birimizin dünyaya getirdiği tüm değerleri parlatabildiği, yaşayabildiği, doğru insanlarla karşılaşıp, onların değerini bildiği, kendi değerinin hep farkındalığına uyandığı sabahların bütünü olsun ömrümüz...
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Ölüm, dönüşümün en önemli olgularından biri. Neye ve
nasıl dönüştüğümüz konusunda bilgilerimiz sınırlı ancak
ölüm hayatın en vazgeçilmez kısmı ve en az aldığımız
nefes kadar gerçek. Ölüme bakış açımız ise onun var oluşu
kadar kesin değil. Kimi zaman büyük bir düşmanla savaşırcasına mücadele edilen ölüme, aslında tercihen, daha
keyifli bir şekilde ulaşmak mümkün…

ölümün

hazzı
Yazı: Murat Baş

Bir hekimin ‘zevkli ölüm’ den bahsetmesinin size şaşırtıcı gelmesi doğal. Yeryüzünde ölüm tecrübesini anlatabilecek varlık
olmadığından, ölümü sadece anlamaya çalışıyoruz.
‘Her nefis ölümü tadacaktır’ gerçeğinin propagandasını yapmak, ölümün kötü propagandasını yapmaktan iyidir. Zira nice
hayatın, yaşayan saatleri, ölümün gizemli korkusuyla harcanmaktadır. Her canlının yaşamak zorunda olduğu ölümü bırakın
konuşmayı, düşünmekten bile korkuyoruz.
Ölüm düşüncesi birey ve toplumu öylesine korkutuyor ki, çok
az insan ölümü konuşmaya ve tartışmaya cesaret ediyor. “Ağzınızın tadını bozan ölümü çokça anın” ilahi doğrusu, ahiret
inancına sahip toplumların ölülerle (yani mezarlıkla) iç içe yaşamaya itmiştir. Sonradan başlayan sekülerleşme, ölümü toplumun hayatından dışlamıştır. Karadeniz’de köylülerin ölülerini
bahçelerine gömmeleri beni hayli etkilemişti. Düşünebiliyor
musunuz, evvelden odada karşınızda oturan yakınınız şimdi
de evin bahçesinde toprağın altında ve yine sizinle beraber öte
dünya ile iletişiminizi sağlıyor.
Ölümün fısıltılı tonlarda konuşulması, kültürümüzle oldukça
yakından ilişkilidir. Kırsal alanda yaşayan ve ölüsüne birkaç
yüz metre mesafede duran bir toplumun, mezarlığı şehrin kilometrelerce dışında olan bir topluma göre ölüm algılaması ve
farkındalığı oldukça farklıdır. Modern ve seküler insan, ölümü
doğanın korkunç bir cezası ve adaletsizliği olarak görürken,
inançlı bireyler ölümü, adalete götüren doğanın harikulade bir
olayı ve gerçeğe kavuşma olarak algılamaktadır.
Ölüme nasıl bakıyoruz? Doğumdan itibaren başlayan eğitim
ve yetiştirilme müfredatımızda bırakın nasıl öleceğimiz ve
ölümün nasıl olacağı; nasıl yaşayabileceğimiz dahi mevcut değildir. Yani yaşayabilme yöntemlerine dair temel bilgileri bile
eğitim sistemimiz bizlerden esirgemektedir.
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Tıp eğitimine gelince ölüm varsa yoksa hücresel düzeydeki ‘biyolojik’ ve ‘mekanik’ bir olgu olarak kabul edilir, yani ‘EX (dışlanmış, canlılık dışına çıkmış)’ terimi ile ifade edilir. Ölüm hayatın
dışına çıkma değil, bizatihi daha doğru ve derinlikli bir hayata
duhul olmalıdır. Tıp fakültelerinde ‘ölüm’ü biyolojik, felsefi ve
kültürel düzeyde öğreten 1 saatlik bir ders bile yoktur, tek bir
seminer dahi verilmez.
İnsanlar ölür, hayatlar ölüm korkusuyla mahvolur, ama tıp bu
vakayı görmezden gelir. Zira ölüm tıp için ‘başarısızlığın bir
göstergesi’ olarak kabul edilmektedir. Ne müthiş bir hata! Hekimlerde bu sinsi tuzağa düşerek, ölümle mücadeleye girmektedir. Oysa hekimin mücadele etmek zorunda kaldığı şey ölüm
değil, hastalık olmalıdır. Bireyi ve toplumu ‘hastalıksız, sağlıklı
ve kaliteli (acısız, ızdırapsız) yaşatmak ve mutlu olmalarını sağlamaktır. Bu mümkün olmadığında ise onların mutlu ölmelerine yardımcı olmaktır.

“Ölüm, bizi hayata
bağlayan, haz duyduğumuz
bir deneyim olmalıdır.”
Ancak, doktorlar henüz ölümle barışık değillerdir. Bu nedenle
hastalarını bu harika şarkıdan mahrum etmeye çalışıp duruyorlar. Ölüm, tıbbiyeliler için en rahatsız edici gerçektir.
Hastanın ölüm sürecine gittiğini hisseden hekim, agresif bir tutum takınarak ‘elimden geleni yaptım’ rahatlığını yaşamak ister.
Acil durumlarda, müdahale edildikten sonra, çabalar başarısızlıkla sonuçlansa bile, herkes elinden geleni yapmıştır denilir.
Oysa çoğu kez bu hastayı kurtarmaya yönelik yoğun çabalar
son ‘kahramanlık gösteri’ sinden başka bir şey değildir. Bu da
tıbbın, ölüme sağlıklı bakmamasından kaynaklanmaktadır.
Ölümün harikulade bir (biyolojik ve sosyal) olay olduğunu görmemek tıbbın hayati bir zaafıdır.
Hekim, ölümcül bir hastalık karşısındaki hastasının ölüme
bakış açısını ve inancını bilmek ve araştırmak zorundadır ki,
onunla ölüme ilişkin işbirliği yapabilsin. Ölüm gerçeğini kabullenmiş, tevekkül sahibi bir hastayla ölüme ilişkin yapılabilecek
işbirliği ayrı olacaktır. Hasta bireyin inanç sistemi, hiçliği, ölümden sonra dirilmeyi, sonsuzluğu önerebilir veya reddedebilir.
Ancak hangi inanca sahip olursa olsun, bunları bilmek, hekimle hastasının ölüme yönelik birlikteliklerini kolaylaştırır. Bazen,
ölüm tedavinin bir parçası haline getirilebilir. Hasta, hekimle
ölüm duygusunu paylaştığında mutluluk ve yakınlaşma duyabilir. Hekim ölümü hastasıyla paylaştıkça, onun yaşama daha
da bağlandığını görür.

Bazen yaşamda, ölümü tercih edilebilir kılan, hastalığın değişik boyutları tezahür edebilir. Ayağı kesilen
bir hasta, ölümü kendisine topal ya da sakat denilmesine, ya da hastalığı nedeniyle dışlanmasına tercih
edebilmektedir. Ben hekimlik hayatımda bunlarla sık
karşılaştım.
Doktor, meslek hayatına başladığında ölüme nasıl
yaklaşacağına, içinde bulunduğu toplumun inanç ve
kültürel dinamiklerini dikkate alarak, karar vermek
zorundadır. Ölüme yanıtları edebiyat ya da felsefede
aramak yeterli değildir. Hastalara yaşatılan ‘yalnızlık’
onları ölümden daha fazla etkilemektedir. Bir hasta
için ‘ziyaretçi’nin önemliliği hatırlatıldığında, bu düşünceyi doğrular.
Zevkli ölüm ile rahat ölüm, birbirinden uzak şeylerdir.
Zevkli ölüm, inancına, yaşamına ve arzularına göre
olan ölümdür. Maalesef rahat ölüm anlayışı (yani acısız, ızdırapsız) zevkli ölümün yerini almıştır. Bir dindarın ‘Allah yolunda ölmesi ya da öldürülmesi’ onun için
zevkli bir ölüm iken, bir başkası için zor, rahat olmayan bir ölümdür. Rahat ölüm, yatağında, yakınlarının
yanı başında olduğu, ağrısız ve ızdırapsız bir ölümdür.
Bundan ne kadar haz duyulduğu şüphelidir. Ölümün
hemen öncesi ile sonrasındaki seremonilere ilişkin
tartışmalar bir yana, ölüm hakkında ne kadar çok şey
bilinirse, o kadar az endişe duyulur. Bu nedenle ben
zevkli ölümün ateşli savunucularından biriyim.
Doktorlar ve sağlık çalışanları dahi, hastanede ölmeyi istememektedirler. Kanımca ölüm biçimlerinin en
kötüsü, hastanede ölmektir. İnsanlara kendi ölümleri hakkında karar hakkı verilmeli, ne düşündükleri
sorulmalıdır. Onları ölümden korumaya çalışmak
yerine, bilinçli bir çaba ile ölüme hazırlanmalarını
sağlamalıyız. ‘Zevkli ölüm’ derken, herkesin kendi
idealleri ve koşulları içerisindeki ölümü, yani kendi ölümlerini kastediyorum. Amansız hastalıklarla
pençeleşen hastaların ‘ölüm kursları’ ile hazırlanmasında yadırganacak bir durum yoktur. Bu kişiler
kendi ölümlerini planlayabilmelidirler (burada, kendi canlarına kıymayı, ötenaziyi falan asla kastediyor
değilim). Ölümü zevkli bir hadise haline getirip, en
azından bu konuda insanları özgür bırakmak, ölümden istedikleri şekilde ve derecede haz almalarını
sağlamak gerekir. Bu hazzı seremonilerle boğmak
samimi bir davranış değildir.
Ölüm, bizi hayata bağlayan, haz duyduğumuz bir
deneyim olmalıdır.
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parça
100
eşya ile

yaşamak
Yazı: Müjde Apay

Dave Bruno’nun 2010 senesinde yazdığı ve tüketim
toplumu Amerika’da geniş yankı uyandıran kitabını
henüz okumadım ama radikal bir moda başlattığı
kesin.
Amaç, kullanmadığımız eşyalardan kurtulmak,
sadeleşmek, hafiflemek. At kurtul, eşyaların seni
sahiplenmelerine izin verme, kullanmadığın odaları
olan büyük evlerde yaşama, giymediğin kıyafetleri
gardırobunda tutma, evinin büyük bir depo haline
gelmesine izin verme. Böylece, toplumun sana
dayattığı geniş evlerde gereksiz bir eşya kalabalığı
ile yaşamak ve tüketmek kodlarını dönüştür.
Harikaymış.
Fikir ilginç, ancak Türk toplumu buna ne kadar hazır
emin değilim.
Örneğin o yüz parça sayılırken 96 parçalık yemek
takımı tek kalem mi sayılacak, ya da 24 parça
dantel takımı, 12 rakı kadehi, 12 kahve fincanı, 12
kutudan oluşan baharatlık seti? Kadın kısmında
ayakkabılara, elbiselere; erkek cephesinde alet
edevat kutusundakilere; ortak dvd/dergi/kitaplara
hiç girmedim daha. Her grubu alt küme sayısını
dikkate almadan 1 birim saysak bile, örneğin 96
parça yemek takımı tek eşya desek bile durum
toplumumuz açısından umutsuz.
İlaveten, çeyizlerde gelen kenarı işlemeli onlarca
havlu, yatak takımı, halılar, kilimler… Eş dost
tarafından getirilen çanak-çömlek, biblo, tablo
hediyeler, seyahatlerde hatıra olarak alınan
objeler… Misafir gelince çıkarılmak üzere
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dolaplarda, raflarda tutulan yemek takımları ve
yatak çarşafları, “modası gelince yine giyerim,
zayıflayınca giyerim, giymesem de dursun
seviyorum ben onu” kıyafetleri… Eski telefonumuz,
eski müzik çalarımız, eski fotoğraf makinemiz
ve tüm eski elektronik eşyalarımıza ait şarjlar,
kablolar… Antika desen değiller, hatta çoğu
çalışmıyor bile belki de…
20 sene önce gittiği kursların kitaplarını tutan, 10
sene önce çöpe attığı ürünlerin garanti belgesini
saklayan insanlar tanıyorum ben!
İtiraf edelim: Neredeyse hepimiz dolap içlerinde
istiflenmiş ölü eşyalarla yaşıyoruz.
Gerçi yeni nesilde alışkanlıklar değişiyor. Evde
misafir ağırlamak yerine dışarıda buluşmak, kırk
yılda bir gelecek misafir için tutulan stoklardan
kurtarıyor insanı. Ancak yine de hemen hepimizin
içinde gizli bir stokçu var.
Biz de üç sene önce, üç oda bir salon yayla gibi
eski evimizde bir odayı sadece ardiye olarak
kullanmaktaymışız. Taşınma esnasında yeni
evimizin iki oda bir salon olduğu gerçekliği
karşısında mecburen eşyaların büyük bir kısmını
attık. Aman ne üzüldüm bilemezsiniz! Hatta belki
de bir oda bir salon bir ev bakmanın vakti gelmiştir.
Sığmayınca ayıkla at, ferahlayınca yine iki oda bir
salona dönersin.
İşin şakası bir yana, 100 eşya ile yaşamak çok radikal
bir karar, kabul ediyorum. Yılların alışkanlığının
yarattığı zinciri kırmak ve yeni bir alışkanlık
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kodunu devreye almak da bugünden yarına kolay
olmayabilir. Yine de bu eşyaları düzenli/temiz/
kullanılır/ulaşılır tutmak için harcanan enerjiye
bir bakalım. Sadece onları sığdırmak için ilave
bir odası daha olan evlere ödediğimiz bedelleri
hesaplayalım. Belki sadece bu bakış açısı bile bize
gerekli motivasyonu sağlayabilir.
Biriktirmek aynı zamanda, sahiplenme ve dünya
malından ayrılamama sebebiyle saldırgan bir enerji
de barındırıyor. Saldırgan enerjinin ne demek
olduğunu algılamak için, müzayedelerde aynı
eşya için kıran kırana mücadele edenleri, indirim
günlerinde mağaza içinde aynı t-shirt için gözü
dönmüş bir şekilde çekişen kadınları vs gözünüzde
canlandırabilirsiniz. Benim, hepsi benim olsun,
krizi geçtikten sonra muhtemelen “eee naapıcam
ben şimdi bu abuk sabuk kıyafeti/bibloyu/tabloyu”

fazında son pişmanlıklar bir anlamda alış-veriş
çılgınlığımızın sonucu bir çeşit mani sonrası
depresyon gibi iki uçlu duygu durum bozukluğu
yaratarak da psikolojimizi bozuyor olabilir. Sonuç
itibariyle neresinden bakarsak bakalım, yemek
tükettiğimizde nasıl bunun bir de boşaltım
mekanizması varsa ama aşırı tükettiğimizde
fazlalıkları kolay tahliye edemiyorsak, aynı şey
alışveriş için kendimizi kaybettiğimizde de geçerli.
Fazlalıklar birikiyor, ünlem. Sağlık ve dengenin yolu
her anlamda az tüketmekten geçiyor, nokta,
Önerim şudur: En azından 2 senedir
kullanmadığımız ne varsa helalleşmek, bir gün
lazım olur diye stoklamaktan vazgeçmek! Çok
kullanımlı eşyalara yönelmek mümkün.
Kendi adıma hala ara ara kullanmadığım eşyaları
atıveriyorum. Özgür hissettiriyor, bu kesin. Yine de
100 eşyaya dediğim gibi alt küme sayısını dikkate
almadan ancak inerim o da ayrı. Tek bildiğim, benim
gibi insanlar çoğalıyor. Az tüketmek bir toplumsal
dönüşüm. Ne kadar çoğalırsak, ne kadar hızlı
çoğalırsak… Bir gün bir eşik atlanacak. Toplumsal
kod dönüşümlerinin kritik eşiği hep böyle geçilir.
İyi de olur.
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Farkındalık Okulu’nda

Beden, zihin, ruh bütünlüğü…

Hayat amacınızı bulduğunuz ve
hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz ‘O’
noktadan başlıyoruz!
‘FARKINDALIK OKULU’ 2000 yılında aynı isimle çıkan 3. Göz Dergisi’nin büyüyen, şekillenen
ve uygulamaya geçen hayalidir. Pek çoğumuzun hatırladığı ve ulaşmaya çalıştığı hayali olan
farkında yaşamak anayasası temeli üzerine kurulmuştur.

Hayaline ulaşanların, hayaline ulaşmak isteyenlerle el ele verdiği, ilerlemek
için birlikte yürüdüğümüz, birikimlerin paylaşıldığı bir Yaşam Okuludur!...

Güler Pınarbaşı ile ZAMANDA YOLCULUK
“Sevgi ve güven birbirinden ayrılamaz. Biri olmadan diğerine
sahip olamazsınız.”
Geçmişten geleceğe doğru yürürken tutulacak bir el ister insan; ister tut, ister tutulan el ol!
Bu yanılsama dolu dünyada, önemli bir şanstır bu eli bulmak.
“Ol ya da bul”

Beril Özdoğan ile TRANSFORMAL NEFES
Transformal Nefes Tekniği’nin benim yaşamımda dönüştürdüklerine ve yaşam içerisindeki sisteme kendi sistemimi uyumlu bir
şekilde aktife etmemde anahtar işlev görmesindendir ki, benim
kullandığım ve danışanlarımdan da olumlu sonuçlar aldığım
mükemmel seviyede çalışan bir şifa ve dönüştürücü bir tekniktir.

Ol Hüseyin Akdağ İle TAROT İLE İÇSEL YOLCULUK
Kendi İçsel Gücümüzü aktive ederek Yüreğimizi OKU’ma
Çalışmasıdır. Yüreği bilen Mahrek ( Küresel Zaman )’ı bilir.
Bilen Biliş OL’up dillendiğinde O’nu Yaşama çekebilir. Bu
Hepimizin Hepimiz OL’an YOL’culuğudur.
Bana değil Yüreğinize gelin !
Beni değil Yüreğinizi bilin !
Şimdi !

Yasemin Polat ile BİLİNÇLİ NEFES FARKINDALIĞI
Sadece nefesinizi düzenlemenin tüm yaşamınıza coşku, neşe,
sevgi, güven ve başarı getireceğini söylesem ve bundan
emin olduğumu söylesem ne yapardınız? Yaşamınız hayalini
kurduğunuz gibi olsaydı, tüm hakimiyetini elinize alsaydınız
nasıl hissederdiniz; nasıl biri olurdunuz? Ve nefes alma
alışkanlığınızı değiştirerek tüm yaşamınızı değiştirebilmenin
mümkün olduğunu bilmek ister miydiniz?

Gülden Zengin ile RUHSAL ŞİFA
2008 yılında ışığımın farkına vararak yola çıktım. Görevimin
ilimle yaşamı dillendirmek ve şifaya aracı olduğunu anladım.
Ruhun çığlıkları bedenin mesajlarıdır. Ben her bedenle
bütünleştiğimde verilen mesajlarla ruhsal katta çalışarak
bedende şifanın gerçekleşmesine destek oluyorum.

Tamer Aydos ile DOĞAL SES VE DOĞAL BEDEN
Doğru sesle ve doğru nefesle konuşmanın etkisi büyüktür.
Burada amaç şarkıcı olmak ya da süper bir diksiyona sahip
olmak değil sadece doğru konuşmaktır. Herkes bedenini
ve sesini acele kullanıyor. Çünkü kendini ifade etmek için
acele ediyor. Acele etmeden konuşacaksınız. Aşırı heyecanlı
biriyseniz bunun üzerine gidip biraz yavaşlamak gerekiyor.
Diksiyonunuz iyi olabilir ama yanlış yerden konuşuyorsanız
tüm etki gider.

Bireysel seanslar, kurumsal danışmanlık ve atölye çalışmalarımız hakkında bilgi alınız.
3.Göz Farkındalık Okulu / İletişim, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
05362140838 www.ucuncugoz.org
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sağlıklı yuva alternatifleri:
Yazı: Özgül Öztürk Aksu
İnsanlar, yerleşik düzende yaşamaya başladıkları dönemlerden beri barınma gereksinmelerini karşılamak için topraktan
yararlanmışlardır.
Her ne kadar yaşadığımız çağın teknolojik gelişmeleri ve kentlere göç gibi
toplumsal hareketler, insanın toprakla
ilişkisini kopartmış olsa da, uzmanlar
insanın bedensel ve ruhsal sağlığı için
toprağın önemine vurgu yapıyorlar.
Toprak yapılar, uygulama olanağı sağlanabilen her ortamda toplumun her kesiminin bütün güncel gereksinmelerini
en üst düzeyde karşılayan, en az enerji
tüketen ve çevreyle en uyumlu olan yapı
türüdür.
“Neden Toprak Yapı?” sorusu ana hatlarıyla şöyle yanıtlanabilir:
• Yaşam konforunu en iyi düzeyde sağlar.
• Toprak, doğal bir malzemedir. Doğadan
alındığı haliyle kullanıldığında bazı sakıncaları ve yetersiz kaldığı yönler olabilir.
Bunlar, ucuz ve kolay tedarik edilebilen
katkılar ve basit işlemlerle giderilebilir.
• Pazar oluştuğunda, nitelikleri geliştirilmiş hazır toprak karışımlarıyla, seri blok
üretimi yapılabilir, karışım hazır beton
gibi çevre şantiyelere taşınabilir veya torbalanarak satılabilir. Ve maliyette büyük
indirim sağlar.

3gozdergisi•com

toprak yapılar atölyesi

• Yapının en büyük ve en ağır öğesi olan
toprak duvar, yapım sürecinde ve yapının kullanıldığı sürede önemli ölçüde
yakıt tasarrufu sağlar.
• Konut yapımı kolaylaşır.
• İşyeri, kümes, besi ahırları gibi farklı
amaçlar için kullanılacak yapılar yapılabilir.Tarımsal ürünlerin depolanması,
küçük ve büyük baş hayvanlar için ahır
ve ağıllar, özellikle tavuk besi yapıları için
toprak yapılar, en uygun türdür.
• Soğuk hava depoları için toprak çok uygun bir yapı malzemesidir.
• Kırsal yörelerde bilinen yapım teknolojisinden ve iş gücünden yararlanma, onu
geliştirme olanağı sağlanır. Yeterli sağlamlıkta bina yapılabilir.

yapılar, geleneksel toprak yapıların yetersiz kaldığı yönlerini tamlayan ve sakıncalarını gideren gelişmiş bir yapı türüdür.
Geleneksel yapıların sahip olduğu niteliklerin hepsine sahip olmanın ötesinde,
diğer gelişmiş türler gibi, yapım sürecinde ve yapının kullanılması süresince, ülke
ekonomisi, enerji tasarrufu, çevre kirliliği
ve kullanıcı sağlığı yönlerinden önemli
boyutlarda yarar sağlar. Alkerin öteki gelişmiş tekniklerle üretilen yapılardan farkı
alçı katkının sağladığı yararlardır. Geleneksel kerpiçten farklı olarak Alker karışımına katılan alçı ve kirecin üretiminde
küçük miktarda enerji tüketilmesine karşın, ürünün fiziksel ve mekanik niteliklerinde önemli ölçüde iyileştirme sağlar.

Şu anda dünyada yaşayan, “Yapı Konusuna Vakıf Mimar” olarak bilinen Prof.
Dr. Ruhi Kafesçioğlu’nun çok uzun yıllar
verdiği emeğe ve yaptığı araştırmalara
dayanan icadı ALKER, kohezyon niteliği
olan killi topraklara, kullanılacağı yer
ve amaca göre belirlenen oranlarda
alçı, kireç, su ve gerektiğinde bir priz
geciktirici katılarak, pişirilmeden oluşan, fiziksel ve mekanik nitelikleri geliştirilmiş stabil toprak kökenli bir yapı
malzemesidir. Alker karışımıyla üretilen

İTÜ Vakfı Toprak Yapılar Çalışma Grubu III.
Dönem Atölye Çalışmaları 22-23 ve 2930 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
Çalışma Grubu atölye çalışmaları sürekli
düzenlenmektedir.
Atölyelere başvuru adresi:
burhan@toprakyapilar.com
Kaynak:
“Çağdaş Yapı Malzemesi TOPRAK ve ALKER” Prof.Ruhi Kafesçioğlu

Hayaller gerçekleşmek
için vardır. Kalbinin
çizdiği yolu izle…
-NLP’nin kurucularından Richard Bandler NLP Sertifika Programı
-NGH Hipnoz Sertifika Programı
-Simya Atölyesi
-Tasavvuf ve Yeni Bilinç Farkındalığı
-Nefes Atölye ve Çalışmaları
-Holistik Nefes Koçluğu Programı
-Temel Şaman Eğitimi
-İlahi Dişil Farkındalığı ve DNA
-Reiki
-Hunab-Ku Kalbin Şifası
-Zamanda Yolculuk (Regresyon)
-Bilinçaltı Çalışmaları
-Para Sevgidir
-Aile Dizimi
-Enerji Çalışmaları
-Meditasyonlar
-Yoga

Kalbin Yolu

Kişisel Dönüşüm Merkezi

iletisim@kalbinyolu.net - www.kalbinyolu.net
Tel: 0212 265 40 49 – 0539 408 74 38
Ulus Mahallesi, Küçük Çamlık Sitesi, Esra
Sokak, H1, Daire 1 Etiler / İstanbul
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enerji kabını

güzelce doldur

röportaj: Feryal Çeviköz

Artık tüm Dünya’da kabul gören şudur
ki, her şey enerjidir ve onu istediğimiz
gibi yönlendirebiliriz... Aşağıda, mağara
duvarlarından çıkıp, günümüze gelmiş
enerji kapları; Mandalalar’la ilgili bir röportajımız var. Kendi hayatının Mandala’sını yapmış ve şimdi oluşturduğu desenleri yüzeylerde, objelerde, takılarda
ve giysi ve tekstil ürünlerinde kullanarak
her yere ulaştıran Gülben Gönüldelen’le
bu mucizevi dairesel enerji kapları üzerine konuştuk.
“Mandala resmetmektir, içimizde barındırdığımız iyiliği, güzelliği, saflığı hayata
geçirebilmemizi ve dileklerimizin gerçekleşmesinde isteklerimize odaklanmamızı
sağlar. Olayın merkezinde olup beklemeyi
öğretir. Hani halk dilinde “Hıdırellez“ olarak bilinen her yılın 5 Mayıs gecelerinde
dileklerimizi kâğıtlara çizip gül ağaçlarının altlarına gömdüğümüz zaman o
dileklerimize odaklanıyorsak mandala-

larımızı giydiğimiz zaman da onların en
kısa zamanda gerçekleşeceği enerjisi ile
yaşamak bunları manadan maddeye
çevirmez mi; ne dersiniz?” diyor Gülben
Gönüldelen...
İsterseniz ilk önce Mandala nedir; nasıl ve neden, nerede ortaya çıkmıştır
onun yanıtını verelim?
“Mandala“, kelimesi, yalın olarak daire
veya çember olarak ifade edilse de basit bir şekilden çok daha derin manaları vardır. Evrendeki her şeyin birbiriyle
olan bağlantısını temsil ederken, madde ile mananın dengesini kurar. Önce
bütünlüğü simgeler, bir ucu sonsuza
diğeri de bedenimiz ve aklımızın içine
kadar uzanır. Hayatın tüm yönlerinde
görülür; Evrendeki her şey bir yuvarlaktan bir noktadan meydana gelmiştir.
Dünya, güneş, ay ve diğer gezegenler
de yuvarlaktır ve bir döngü içindedirler
hepimizin hayatında olan devinim ve
dönüşümlerde bunların küçültülmüş
örnekleridir.
Mandalanın farkındalığı kendimizi nasıl
gördüğümüzü, gezegenimizi ve belki
de hayat amacımızı bile değiştirme potansiyeline sahip olabilir.
Aslında Mandala 40.000 yıl öncesinde, yaşama çekilmek istenen şeyleri
elde etmek amacıyla mağara duvarları-
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na çizilen daire içine alınmış resimlerde
görüldü. “Manda“ enerji ve öz, “La“ ise
kap anlamına gelir ve Sanskritçe kökenli
bir kelimedir. Mandala’ya özetle enerjiyi
tutan, saklayan kap diyebiliriz. Bende
Mandala’nın bu anlamından yola çıkarak dairesel form şeklinde bir takım desenler oluşturdum. Bu desenleri oluşturan semboller hayatımıza çekmek istediğimiz şeylerde mıknatıs görevi görüyor yani bizim düşüncemize, arzularımıza ve dileklerimize odaklanabilmemizi
sağlıyor. Desenlerin hepsi ayrı anlamlar
içermektedir. Örneğin; Buğday Başak –
Bolluk bereket mandalası; Kaplumbağa
– Yuva, aile ve uzun ömür mandalası;
Salyangoz – Evrensel bilgi veya yaşam
döngüsü; Big-bang (Büyük patlama) –
Yaradılış, yeniden doğuş mandalası vb.
Toplam şu anda tasarım tescili alınmış
24 adet desenimiz bulunmaktadır. Bu
desenleri kendi tasarladığım kıyafetlere, nakışlarla uyguluyorum, yüzüklerde,
yastıklarda, havlularda, sabunlarda ve
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diğer tekstil ürünlerinde bazen baskı
olarak da uyguluyorum. Kısacası üzerinizde taşıdığınız ve kullandığınız her
mandala desenli kıyafetler size istediğiniz güzellikleri yaşantınıza çekmeniz de
mıknatıs görevi görür.
Mandala hayatınıza nasıl girdi? Nasıl
etkiledi sizi?
İş hayatına 20’li yaşlarda yüzde yüz yabancı sermaye olan kurumsal bir şirkette başladım. İşimin temposu yoğundu.
Hem öğreniyor, hem gelişiyor, hem de
para kazanıyordum. Maddi olanaklarının yanında manevi kazandırdıkları
beni işime daha çok bağladı, daha çok
insanlarla iç içe olmam ve aldığım eğitimler benim, hayatı yorumlamamı
değiştirirken köşelerden bakabilmemi
gösterdi. İnsanları yargılamamayı öğretti, biz olmayı ve sorunları bütün olabilirsek çözebileceğimizi görmemi sağladı.
Bu arada gerek iş için gerekse yoğunluğun arasındaki molalarda çıktığım
seyahatler benim kendimi dinlememe
ve hep şimdi de kalabilmeme yaradı.
Zaman zaman şimdilerden çıktıysam
da bu dönemlerde okuduğum kitaplar
beni tekrar an’a döndürebiliyordu. Fakat
zaman geçti ben büyüdüm yaptıklarım
bana yetmemeye başladı. Bir gün içimdeki ses bana “yeter artık bence burada
kes“ dedi. Herkesin bir içsel yolculuğu
vardır. Kimimiz bunun peşinden gide-

riz kimimizse erteler, normal hayatın
temposunda gider geliriz arada bir içimize dönmeye çalışır ama tempomuz
ve yapmamız gereken o kadar çok şey
vardır ki yine erteleriz. İşte bir dönem
bende böyle içsel yolculuğumu sürekli
erteleyip yoğun bir tempoyla koşuşturup duruyordum.
Ne oldu ondan sonra? Nasıl bir süreç
başladı?
Ben istedim Evren verdi. Yukarıda anlattığım, o mutluluk oyunum, işim, konumum hiç bir şey zevk vermemeye
başlayınca hayatımı sıfırlamak istedim
ve değil sevdiğim işi, arkadaşlarımı,
oturduğum şehri, ülkeyi terk etmek
istedim ve Paris... Yine işe endeksli bir
plan çizildi. Paris’e gittim 2 yıl geçirdim,
karar aldım. Paris öncesi ve sonrası...
Döndüm. Yeni iş değişiklikler, isteklerime odaklanarak beklemeye başladım.
“Evren bana ne sunacak?” derken, evlendim ve ikiz oğullarım dünyaya geldi
Allah bana kendi kendime dilediğim
şeyi verdi. Sistemin nasıl çalıştığını daha
iyi kavramaya başladım. Evrenin sesini
daha iyi duymaya başladım ve bu ses
bana “yeter artık“ bu iş bitti dedi ve 3 yıl
çocuklarla daha güzel düşünmeme sebep oldu ve kendi Mandalamı yarattım
hayata geçirmeye başladım.
Herkes yaratabilir mi kendi Mandala’sını?
Her şey bir bütün ve biz bu bütünün
içindeyiz, maddeyi manaya, manayı
maddeye döndüren de bizleriz. Mandalalar çizip hayatımızın içine yerleştirebileceğimizi görünce bunu herkesle paylaşmak istedim. Benim mandalalarım
böyle doğdu. Amacım bunu bütüne
yaymak ve her alanda mandalarımı kullanarak bir marka yaratmak. Su içtiğimiz
bardakta, yemek yediğimiz tabaklar-
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da, nevresim takımlarında, koltukların
kumaşlarında bu desenlerin olması ve
evrenin sunduğu tüm güzelliklerle beraber bu fikri beynimizin bir köşesine
yerleştirerek, ‘daha huzurlu bir yaşama’
bu fikirle bir katkım olsun istiyorum.
Bu bilginin eğitimini de veriyorsunuz, neler gerçekleşiyor bu eğitimde?
Mandala eğitimleri, aynı eğitimin içinde
sağ-sol beyin denge çalışmaları ve çizim
teknikleri uygulamalı olarak verilmektedir. Bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yapıyoruz. Mandala sadece bir
çizim tekniği değildir, içsel bir düzelme
ve denge kurma sağlar, düzen içinde disipline dayalı olarak gelişir, olaylara farklı
bir açıdan bakarken büyük bir değişimi
ve dönüşümü beraberinde getirir. Hiçbir zorlama içermez. Dersler çok keyifli
bir akış halindedir. Mandala çalışmalarında resim çizebilme becerisi ön koşul
değildir. Çizimlerimizi yaratırken tamamen bir zihin jimnastiği yapmış oluruz.
Unuttuğumuz sağ beynimizi kullanmayı ve sol beyin ile iş birliği yapabilmeyi
öğreniriz.

www.mandala.com.tr
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Yazı: Melhi Solha

kutsallığı

İnsanoğlunun tüm gelişim tarihi boyunca evrim ve devrim süreçleri olmuştur.
Yerinde sayan ve gelişemeyen süreci çok
nadir görürüz. Teknolojik, bilimsel, psikolojik, sosyolojik, inançsal, mistik ve daha
sayamayacağım gelişmeler insanoğlunu
bugünkü haline getirmiştir. 2000’lerde
yaşadığımız büyük teknolojik sıçramalar ve gelişimleri saymasak dahi tarihin
her alanında bu reformların yapılış ve
oluş şekli barizdir ve aynıdır. İnsan her
dönemde alışıldık sistem ve sürecin dışına çıkmasıyla bugünkü medeniyetimizi
oluşturan gelişmişlik düzeyini inşa etmiştir. Gerisi var olan sistem ve süreci devam
ettirmedir ki bunu bir müziğin döngüsü
olarak sembolleştirebiliriz. Birçok modern
müzikte loop denilen döngüler vardır. Var
olan ve çalan parça belirli bir döngüde
tekrar eder. Bu müziği tamamlayan bir
süreçtir. Lakin asıl güzellik parçadaki yeni
notalardır...
Tarih yükselişi ve gelişimi her daim yeniliği cesaretle getirenlere vermiştir. Cesaret
akıntıdan kurtulmak için gereklidir. Oysa
köleler her zaman var olan sisteme boyun
eğerek sistemi sürdürmüştür ve döngüden kurtulamamıştır. Her günü diğerinin
aynısı olmasını artık istemeyen cesur köle
canı pahasına da olsa bu döngüden ve
sistemden kendini çıkarmak için ilk atılımı yapmıştır.
3gozdergisi•com

Burada ilklikten bahsetmek istiyorum. Gelişimin, reformun, evrimin,
medeniyetin yapı taşları her zaman bu döngüden çıkmak isteyenlerden oluşmuştur. Bu insanlar ne pahasına olursa olsun (kendisiyle alay edilen Newton, Einstein, Gauss, Pisagor, Arşimet, Tesla gibi
niceleri) hiçbir şekilde enerjilerini kaybetmeden dik durup devrimlerini yaptılar ve insanlık şu anda günlük hayatta dahi onların
eserlerini(devrimlerini) kullanıyor ve onlarla etkileşim halindedir. Bu
insanların tek bir ortak özelliği vardır oda akıntıya karşı yüzmektir.
Kimsenin akıl etmediği, kimsenin düşünemediği ve özelliklede kimsenin cesaret edemediği şeyleri yapmaktır. Herkes sağdan bakıyorken soldan bakmak, kimse bağırmaya cesaret edemiyorken bağırmaktır. Değişimdir ve değişimden korkmamaktır. Bir tablo düşünün
bu tablo yıllardır aynı ve kimse üzerine uzun zamandır bir tek çizik
dahi atmamıştır. Onların yaptığı tek şey var: Henüz var olmayan bir
resmi var etme aşkı, azmi ve cesaretidir. Herkes karşı çıkabilir, kimse onaylamayabilir, alay edebilir ve hatta ölüm veya hapis ile tehdit
edebilir. Çünkü artık alışıldığı için o resim onların kutsalı olmuştur
ve kutsal bozulmamalıdır, kimse onun yıllardır hiçbir gelişime maruz kalmadığını ve “eskidiğini” anlayamamıştır. O yüzden o resme bir
çizik atan kişinin onaylanması beklenemez. Herkes değişimi, yeni
renkleri ve yeni notaları kaldıramayabilir. Oysa özgün insan hiç kimseye bakmadan sadece içinde ki aşkı ve kalbinin sesini dinler. Bu ses
ona doğru yolu gösterir ve sanki bunu yapan kişi dünya da ki her şey
yanlış sadece kalbimin söylediği doğru diye düşündüğünden isterse
Dünya tersine dönsün umursayacağı tek şey kalbinin sesi olacaktır.
Bundan ötürü bugünkü tüm gelişimimizi ve uygarlığımızı sadece
ama sadece tek bir kavramdan biliriz; Özgünlük. Buna peygamberler ve mistiklerde dâhildir. Tüm peygamberler henüz insanların idrak
etmekte zorlanacağı anlayış ve bilgeliği getirmiştir. Oysa peygamberlerin getirdiği şeyler kutsal ve hayırlı olsa dahi insanlar tarafından şiddetle reddedilmiştir, kötülüğe maruz kalmıştır, dışlanmıştır.
Hiçbir zaman davalarından vazgeçmeyenler ne olursa olsun yolları-
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na devam etmiştir. Bu yolları kendileri açmıştır ve kendi yollarından
dönmemişlerdir. Bilim reformlarında, mistik reformlarda, sistematik
reformlarda ve diğer tüm yeniliklerde olan, biten şey aynıdır.
Yeni bir insan, yeni bir düşünce ve yeni bir anlayış… Tüm bu insanların yaptığı tek şey yeni bir yol açmaktı… Peki, biz şu anda elektriği
bulan devrimcinin, fizik kanunlarını hesaplayan devrimcinin, sanal
dünyanın kapılarını aralayan devrimcinin, mistik âlemin ışığını getiren devrimcilerin ve nice devrimcinin açtığı yollardan gitmiyor
muyuz? Sabah uyandığımız da gördüğümüz her şeyin ardında farklı
bir devrimcinin imzasını taşıyan farklı bir görüntü görmüyor muyuz?
Hangi devrimci özgün olmadan bunu başarabilirdi? Oysa Özgünlük
hiçbir insanın aynı olmadığını, farklı parmak ve göz izlerine sahip
olduğumuz gibi farklı kişilik, düşünce ve ruhumuzun da farklı olduğunu gösteren bir vasıf değil mi? Peki sormak istiyorum niçin
hiçbir benzerliği olmayan farklı farklı, renk renk insan aynı şeyleri
yapmaktan öteye gidemez? Niçin milyonlarca insan sabah kalktığında geriye kalan milyonlarca insanla aynı şeyi yapar? Aynı şeyi
konuşur? Bu kadar benzer değilsek benzerlikten öte aynı şeyleri
yapmamızın tek bir sebebi olabilir. O da henüz içimizde ki cevheri çıkaramamak. Cevher ancak özgünlükle çıkar. Öz cevher ile
çıkarılan ışık kimsenin yapamadığı, yapmadığı, cesaret etmediği,
görmediği, duymadığı, hissetmediği aklınıza gelebilecek her şeyi
yapar. Ancak öz cevher ile ortaya çıkan bu ışık ile dün ışığı bulan
insan ertesi gün hologramı bulur. Ondan sonra ki gün ise uzayda
yaşamı bulur. Bugün aklımıza gelince imkânsız dediğimiz her şey
bizim henüz ona akıl erdiremeyişimizdendir. Akıl, akıldan üstündür
atasözü bize kimsenin inanmadığı şeyin, olmadığı sanrısını söyler.
Sadece yirmi yıl önce hayal edemediğimiz her şey bugün standardımız olmuştur. Bu hayallerin gerçeğe dönüşmesi herkesin aklında
imkânsız kavramına bürünen hayallerin birilerinin aklında gerçeğe
dökülebileceği inancı ile olmuştur. Cesaret özgünlüğü, özgünlük
ise cesareti getirir. Var olacağına inanan insan onu var eder ve şimdiye kadar var olmamış şeyler bugün dünyayı ışıklandırır.
Cevherini ortaya çıkartmak isteyen insan önce kendi içinde ki
Rönesans’ı yapmalıdır. Herkesten farklı olduğuna ve herkesten
farklı bir şeyler başarabileceğine bunun her insanın içinde var olan
bir mevhum olduğuna ve hatta böyle yaratıldığımıza inanarak ve
en önemlisi de şu an içinde bulunduğu iskeleti kırarak başarabilir.
Bugünün dünden farklı geçmesini isteyen her insanın hayatını diğer milyonlarca insanın kopyası bir hayat yaşamaktansa, hayatın
kıymetini bilen ve bu cevheri amaçsız ve boş bilmedikten sonra
elbette dolu ve Özgün yaşamak isteyecektir. Bunu başarmak için
başarmayı istemekten farklı bir şey yapılmasına lüzum yoktur. Her
devrim ve gelişim istek ve inanç ile gerçekleşmedi mi? Öyleyse
Dünya’yı var eden ve bugünkü halini veren cevherlerin dışarı çık-

masından daha önemli ne olabilir ki?
Dünya yenilikler olmadan yaşanmaz,
eski, ölü bir kütle yığınına dönüşür. İnsanoğlu Dünya üstünde var olduğundan
beri gelişim içerisindedir. Gelişmeyen
insanlığın böyle bir lüksü olmadığını her
daim gelişmeye ve yeniliğe açık olmak
zorunda olduğunu görüyoruz. Dünya’da
ki tüm insanlar aynı anda gelişemese
dahi mutlaka tüm Dünya aynı anda gelişimden geri kalamaz mutlaka insanlık
yükselir ve yükselmeyen insan yükselen
insanın peşinden gider ve onun cevherinden çıkan ışık altında aydınlanır. Bu
günümüzdeki modernlik ve medeniyet
farklılığını, dengesizliği ortaya çıkartır.
Oysa gelişmeyen her toplumun, gelişen
toplumların cevherlerini kullanmasıyla
cevherlerin ne kadar değerli olduğunu ve tüm insanlık tarafından ne kadar
ehemmiyet verildiği anlaşılabilir. İnsanlık bir gün dengesizliği kapattığı ve aynı
anda dost ve kardeşçe tüm bu cevherlerin ortaya çıkması için seferberlik ilan
ettiği gün, gelişen toplumlar dünyası
değil, gelişen Dünya olacağız. İşte o gün,
her gün yeni bir cevher çıkacak ve bizim
gelişimimiz ve Dünya’nın aydınlanışı birkaç bin yıl, yüzyıl ya da on yıl değil de
her gün yaşanacak, Dünya’yı Cennet’e
çevireceğiz. O gün geldiğinde bir insan
değil tüm Dünya her sabah kalktığında
dünün aynısını değil yarının farkını görecektir gün doğumunda. Emekleyen
dünya “O gün” bir roketin hızında seyreden bir dünya olacaktır. İşte O kutsal
gün herkesin “ÖZ” “Gün” olduğu, özünde
olanı her gün dışarı çıkarttığı, Dünya’yı
Dünya yapan insanın gerçek kendini
tanıyıp kendini bulduğu, özüne ulaştığı
gün, herkesin Dünya’yı dünya yapan insanın özüyle kendini, Dünya’yı ve Evreni
aydınlattığı gün olacaktır.
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Arketip

yazı: Nalan ve Nicolas Lecerf

Metot Bilgeliği

Tarot’ denince çoğu kişinin aklına maalesef hemen ‘fal’ gelir. Ancak öz-keşfi ve
şifayı amaçlayan Arketip Metot Bilgeliği,
insanların bugüne kadar tecrübe ettiğinden çok farklıdır. ‘Gelecekten haber
veren faldan farklı olarak Arketip Metot
Bilgeliği sadece 22 büyük orijinal arkanayı (kartı) kullanır. Her ikisinin ele alış
biçimi, hayata bakış açısı birbirinden
çok farklıdır, bununla birlikte doğurdukları AĞIR sonuçları da…

illüstrasyon: Cosmo Mulford
3gozdergisi•com

‘Fal’ yaklaşımı KORKULARDAN beslenir. Sahip olmamak, başarısız olmak,
acı çekmek, ölmek, vb. gibi birçok korkumuz var. Toplum, mal-mülk için savaşılan, rekabete dayalı, kıtlığı çıkar
grupları tarafından kontrol edilen bir
dünya yaratarak, korku içinde yaşamamıza neden olur. Ekonomik düzen, malı
mülkü paylaşmaktan ziyade borçlanma üzerine kurulmuş olup, sefalet ve
tatminsizlik yaratır. Sonuç olarak korkularımızla büyüyerek “varlığımız’ın ve
‘sahip olduklarımız’ın arasındaki uçurumu görebilir, ‘olamadığımız’ ve ‘elde
edemediklerimiz’e ilişkin bitmek bilmeyen bir hasret duygusu yaşarız. Bu hasret
içimizde bir boşluk yaratır, bizi ‘zihinsel
bir hapis’e mahkûm ederek içinde bulunduğumuz durumu görmekten alıkoyar… Böylece bilinmeyene göz dikerek
“her şeyin yoluna gireceğini” umut eder,
Gurdjieff’in (http://www.gurdjieff.org/)
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sözleri ile “yarının hastalığı” olmayı bekleriz!
İçsel uyanışı amaçlayan Arketip Metot Bilgeliği ise çok eski nesillerden, yaradılışın
mucizesini inceleyen doktor ve bilim adamlarından günümüze gelmiştir. Simya, astroloji ve homeopati bu araştırmaların alt dallarıdır. Bu bilge erkek ve kadınların izi Orta
Asya’ya, özellikle Mısır’daki İskenderiye’ye
ve
İstanbul’un
fethinden
öncesine,
Konstantinapol’e kadar sürülebilir. Onların
‘yukarıda ne ise, aşağıda odur (as above, so
below)’ yasasını temel alan bilgisi, çok büyük
ve çok küçük arasındaki eş duyumlara yönelik yapılan araştırmaların meyvesidir. Filozof
Pascal’in de vurguladığı gibi, insanoğlu iki
sonsuzluğun kesişimidir… Biz evrenin işleyişine katkıda bulunarak büyük, ancak aynı
zamanda biyolojik ve doğal hayatımızda var
olarak küçük düzlemde yaşarız. Her şey kozmik ve atomik düzeylerin arasındaki eş duyum üzerine kuruludur.
İnsanoğlu bu evrenin yasalarına tabidir, örneğin yerçekimi ve eylemsizlik (inertia) gibi.
Bu yasalar çerçevesinde her şey bir etkinin
mantıklı sonucudur. Görmediğimiz bir şeyin var olmadığı anlamına gelmez. Örneğin
yerçekimi: yerçekiminin kendisi görülemez,
ancak objelerin yerçekimi etkisiyle düşmesi
bize onun varlığını kanıtlar.
Maddi bir dünyanın yanı sıra enerji çevremizi sarar. Dinamikler, tekrar ettiğimiz alışkanlıklar, kalıplar, vb. görünmez yasaların meyveleridir ve beklenen sonuçların doğmasına
sebep olur. Dünya ‘arketip’ diyebileceğimiz
yaratma-yok etme, çekme-geri itme, uyumuyumsuzluk gibi güçlerle yönetilir. Arkanaların imgeleri, söz konusu güçlerin özelliklerini tarif eder, içinde barındırdıkları birçok
ayrıntıyla sözlü veya yazılı bir ifadeden çok

daha güçlüdürler. Kişi, zihnin ve duyguların müdahalesi olmadan arkanayı görür görmez tanır ve anlamını algılar.
Arketip Metot Bilgeliği, bu görünmez güçleri açığa çıkarır, onların dinamiklerini daha iyi anlamamızı sağlar. Böylece karar verme yetkimizi daha iyi kullanabilir, önümüze serilen tüm olanakların arasından bizim için en iyisini seçebiliriz. Gerçek özgürlük
budur. Geleceğimizi kendimiz yaratır, verdiğimiz mantıklı kararlar sonucu oluştururuz. ‘Fal’ yaklaşımı ile yapılan okumalarda ise
en muhtemel olasılık üzerinde durulur, hatta bu olasılık mantıklı
bir kararın sonucu olmaktan ziyade, kaçınılmaz bir kader olarak
karşımıza çıkar. ‘Seçmemeyi’ seçerek, kaderciliğe mahkûm oluruz. Bir gün ‘her şeyin yoluna gireceğine’ inanırız… Ancak bu
yaklaşımda hayatımızın sorumluluğunu almak için çaba gösterir
miyiz? Tabii ki hayır. Arketip Metot Bilgeliği ve ‘falcılık’ yaklaşımının arasındaki en temel fark bu: birinde hayatımızı ele alır,
diğerinde ise kadere boyun eğeriz.
Özgürlüğümüzden vazgeçip, hayatımızı adeta ihaleye açarız.
En iyi teklifi (gelecekten en güzel haberi) verenin elimizi tutarak ‘korkma, her şey yoluna girecek’ demesini (ve aynı zamanda ceplerimiz boşaltarak bütün paramızı almasını) bekleriz.
Toplumun dayatmalarına karşı çıkmak, içinde bulunduğumuz
durumu analiz etmek, yaşamımızı ve bazen sorumsuzca aldığımız kararları sorgulamak cesaret ister… Çoğunlukla bu cesareti
gösteremeyen bizler, yarı uyur-gezer halimizle kendimizi hayallere teslim ederiz. ‘Fal’, özgür olmak istemeyenlerin yol arkadaşı
olup, korku dolu bir hayatı yaşamaya devam etmelerini sağlar.
Oysa ‘zihinsel hapisten’ kurtularak korkuların üstesinden gelmek bir seçimdir.
Korkularımız ebediyen hapiste kalmamızı ister, ancak oradan
kaçmak ilk adımımız olmalı: uyur-gezer halimizden uyanmalı ve
‘gerçeği’ görmeye kendimizi zorlamalıyız, hayatımızın temellerini atmalı, toplumun gölgesinde yaşamamalıyız. Arketip Metot
Bilgeliği ‘gerçeği’ görmemizi, güçlü imgeleriyle görünmez olan
mekanizmaları ortaya çıkartarak şifa bulmamızı sağlar. Gerçeği
görerek onaylamayı, kabul etmeyi ve nihayetinde huzur bulmayı öğreniriz. Hayatımızın dinamiklerini anlayarak ve Tanrı’nın
bize bahşettiği vergiyi idrak ederek, huzur üzerine kurulu olan
bir dünyanın yaratılmasında bir birey olarak sorumluluk alabiliriz.
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Yazı: Ol Hüseyin Akdağ

ışık haktır

Yaşam yoldur insana; yolda ışıksa, insan. İnsan ışıkta Hakkı
okur, Hak olur dile gelir. Ses nefestir yaşamlara; insan ciğerleri olduğunda tüm yaşamların, ışığına har olup yaktığında.
Yaşamlara nefesiyle nefes kattığında harlanır, büyür, genişler. Yaşama doğar ve yaşamı hak eder. Hak etmek nedir yaşamı? Yaşam olmaktır; yaşamı ilahi ışığınla kodlamaktır, yıkamaktır; duvarlarını yıkmak, ışığını aşkla şavklandırmaktır.
İnsan yaşamda yürür. Yaşam yürek olup gülümsediğinde,
insan karanlığında ışığı görür. Işık yüreğe konan bir tebessümdür ve ışık aşkın bayrağını çektiğinde tüm yüreklerin
bir olduğu yerde göndere, işte o zaman göğe yükselen,
yeryüzüne kapı olan hak, hakta yaşam olan insandır.
Nice yaşamlar görmüştür yaşam sayfalarında insan. İnsan
tektir ve tekleşebildiği kadar dokunabildiği yürek zamanlarda, kök- gök olabilen ışığın evidir. İnsan doğumunu bilir,
doğan insan ölümünü bilir; ölüm ışıkla şavk olduğunda
insan yaşamı bilir; yaşamda doğan güneşi, günde gece
olanı nefesi ve gecede har olan zamanı bilir. Zaman bir
kapıdır, kapıdan geçip ışıdığında insan; barış, sevgi, umut,
insan olur kanatlanır. Kanat hak ile açıldığında yenidünya
zamanlarına; açılan kanat, yaşamda altın ışık olabilmektir.
Altın ışık yürek ışığıdır. İyi kötü yoktur yürekte, insan ve insan ışık olan zaman vardır. Zaman kapıysa yürek yoldur, yol
ışıkla açık olduğunda doğum kelam; ölüm, zaman sessizliklerine sır olup aralanan insan olur. İnsan sonsuzdur. Tektir, nefestir, haktır, helaldir. İnsan ilmini bildiğinde kendini
bilir ki kendini bilen insan bütünün ışığı olur dirilir. Duymak
görmek bilmek yeterli midir? Yeterlidir; bununla birlikte insan duyduğuna, gördüğüne, bildiğine biliş olup dillendiğinde, yaşamda ışık olup gürleyebildiğinde ve köklerindeki güçle göklere merdiven olup şarkı okuyabildiğinde yani
yaşamı hak ettiğinde, onunla titreşebildiğinde ve yolda yol
olup ışıyabildiğinde altın yaşamlar doğar yeryüzüne. İşte
bu altın yaşamlar ölümün ışığı ile nar olur kutsal kitaplarda. Kutsal derelerden akan su olur nehir olan yaşamlara.
Yaşam tekleşir ve kelam olur dillerde, bütünün tekliğinde
bir olup dilleştiği o yüce tepelerde.
Kelam olmak nedir? Kelam olmak; yaşamda ses olmak,

3gozdergisi•com

sese nefes olmak, nefesine ışık katmak, ışık dolan nefeste
Tanrının bütünlüğünden ışık yakmaktır yeryüzüne, yeryüzünü hak etmektir. “Ben Dünyayım, ben kapıyım, ben dağım.”
demektir. “Ben buradayım ki ben buradaysam biz buradayız;
o zaman seslerden ve yüreklerden ışık olur parlarız.” demektir kelam olmak ve harlanan nefesle sese ses olup çarpıştırmaktır sesleri. Örümlemektir yaşamı, yarınlamaktır. Zaman
sayfalarına kutsal kitapların ışığıyla sayfa sayfa akmaktır. Akmak olmaktır; olurken dokunmak yaşama, onun akışında bir
olmaktır dün bugün ve yarınla. Dün dündür dersek; bugün,
güllerin açtığı gündür. Tohum hasat olur bugün, zaman dürümlenir. Zamanın dürümlenmesi, açılan sayfanın ışıkla dillenmesi demektir. Taş, toprak can alır dillenir. Can alıp dillenen taş, toprak; insana insanla insan olup dilleşir. Yaşam akar
nehirlerden, yaşam olur dağlar, yaşam eser rüzgâr ve yaşam,
kaynağından yeryüzüne aşk olup çekilir.
Kavga dildedir. Dil yürek olduğunda, barış kanatlanıp yeryüzüne inen sistemdir. Mikail yoğunluğu bir sistemdir. Bu
sistem insan, yüreğiyle aşk ile dilleştiğinde; insan da yeryüzünde kelamının hakkıyla yaşam olur dillenir. Aşkın olduğu
yerde doğar kelam, kelamın olduğu yerde resim yapar insan
ve resim nefes ile harlanıp yeryüzü yaşamlarına altın ışık yıllarından çekildiğinde; insan diri olan dünyaların ışığı olur bütünde, kürzi yaşamların nefesini doğurur. Ana olur, oğul verir
ve zaman hasat olur, tohumlar; ışık olur dürümlenir.
Yaşam varsa ölüm vardır. Ölüm yaşamda kapı, kapı ışıkta
hak olduğunda; ölüm yaşama açılan kapı olur. Ölen doğar,
doğan ölür. Ölür mü? Ölmez. Doğan ölmez. Doğan doğar.
Yaşam olur doğar, yaşam olur büyür, yaşam olur ışık yakar,
yaşam olur ana olur, oğul verir; kutsal derelerden ışık yakar,
yeryüzüne çekilir. Ölüm yoktur canlar. Doğum haksa; ilim,
hak olan kapının ilmiyle yaşam olur. Yeryüzü sistemleşmesi
sonsuzdur ve insan muktediriyetini idrak edip bilişle tekliği
dillediğinde yaşam örümlenir, insan; barış, sevgi, umut insan
olup dürümlenir ve yeni yaşamlar ışık olup yeryüzüne çekilir.
Kim kimse, kim kimse değildir; bununla birlikte olan kimse;
hak, tek olanda dillenir. Ölüm kapıysa Işık Haktır denir ve öyledir. Yaşam yaşayanın sonsuzluğunda dillenir. Amin.
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yoga dünyasında neler

oluyor?

Yazı: Erol Benjamin Scott

Bundan beş yıl öncesine kadar yoga,
pek sözü edilmeyen, ne olduğu belirsiz, kendi halinde gelişen bir konuydu.
Orta sınıfta felsefesine önem verenler
ve üst sınıfta parası olup yoganın yararlarını fark etmiş olanlar sayesinde yoga
yavaş yavaş tanınmaya başladı. Doğudan batıya bir öğreti olarak yayılan
yoga, beş bin yıllık geçmişi ile tek tanrılı
dinlerden çok daha önce ortaya çıkmış
ve dinden çok farklı olan mistik yaklaşımlarıyla binlerce yılda şekillenmiştir.
Batı dünyası derinlerine inmeden, yogayı sağlık, spor, huzur diye pazarlaya
dururken, pek çok insan bu öğretinin
gücü sayesinde kendini geliştirme şansına sahip olmuştur.

Hâlihazırda, Spor Bakanlığı altında
özerk yapıda bulunan Herkes İçin Spor
Bakanlığı (HİS) bir süredir bu konuyu üstüne alarak yogayı devlet adına

daha da büyük bir çıkmaza doğru sürüklemektedir. YED başkanının Ocak
2014’te önerdiği üzere; üniversite, ilgili
bakanlık ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile yoga eğitmenleri yetiştiren hocalar, stüdyo yöneticileri ve yoga
eğitmenlerinden oluşacak katılımcılarla bir çalıştay düzenlenmelidir. Burada
alınan kararlar doğrultusunda sektörle
ilgili düzenlemelere geçilmelidir. Her
alanda bir dönüşüm oluşmaktayken,
biz de bu dönüşümün farkında olarak
ve elimizdeki uzlaşma yöntemleri kullanarak bunun bir parçası olabilmeliyiz
diye düşünüyorum.

2012 yılında bir avuç yoga eğitmeninin kurduğu Yoga Eğitmenleri Derneği (YED) sektördeki bu çalkalanmaları
çok önceden görerek uyarılarını yapmış, yoga eğitmenlerini ve bu sektörde
başı çeken insanları bir araya getirerek
çözüm önerilerini sunmuştur. Ulusal ve
yerel düzeylerde yoga adına örgütlenmelerin oluşması için çaba harcanmıştır. YED, Çalışma Bakanlığı altında yer
alan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun çalışmalarına katılarak yoganın bir meslek olarak tanınması için gerekli düzenlemelere katkıda bulunmaktadır.

Gerçek anlamda yoganın tanınması,
fizikselliğinden çok felsefesine doğru
yaklaşılması, öyle gözüküyor ki zaman
alacak. Ancak yanlış oluşan olguları
sonradan düzeltmek çok zor olmaktadır. Bu yüzden inanç sistemlerinden
uzaklaştıralım derken yoganın pazarlama ve para kazanma kaygıları yüzünden özünden saptırılma tehlikesiyle
karşı karşıyayız.

“Sertifikana sahip çık” imza kampanyasıyla yoga eğitmenleri ellerindeki uluslararası sertifikaların devlet tarafından
tanınması için harekete geçmişlerdir.
HİS kendi sunduğu antrenörlük kurslarını ön plana çıkarmak için yoganın sahipsiz kaldığını ortaya atmış ve devletin kendine verdiği yetkiyi öne sürerek,
diğer sertifikaların geçersiz olacağını
beyan etmiştir. Yogadan anlamayanların sağdan soldan buldukları danışmanlarla konuya kendi çıkarları doğrultusunda müdahale etmeleri olayları

Festivallerde, işyerlerinde, okullarda,
belediyelerde birçok yoga eğitmeni
canla başla yogayı tanıtmaya bunu bir
hizmet olarak sunmaya çalışmaktadır.
Yayın kuruluşları yoga hakkında Türkçe kaynaklar oluşturmaktadır. Yoganın alternatif tıptaki yeri yavaş yavaş
Türkiye’de de belirginleşmeye başlamaktadır. 2014 yılı yoga bağlamında
çok haraketli geçmiş olup binlerce
insanın hayatına dokunmuş durumdadır.
Görüldüğü üzere bu sektörde de bir
dönüşüm var. Bunun hangi yöne doğru olacağına yoga yapanlar ve yogayı
öğretenlerin el ele vererek karar vermeleri dileğiyle…
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fotoğraf: Adam Pantozzi

Türkiye’de de yoga para kazandıran bir
araç haline geldikçe, bir sürü stüdyo
açılmış, bir sürü eğitmenlik sertifikaları
verilmeye başlanmıştır. Yogayı gönülden öğretenlerle, yoga üstünden para
kazananlar birbirine karışmıştır. Yogayı
çok uzun süredir çalışıp özümseyip bu
konuda bildiklerini paylaşanlar kadar,
çok kısa süreli eğitmenlik kurslarına
gidip sakatlanmalara neden olabilecek
yüzeysel bilgilerle insanları yogadan
soğutanlar aynı havuzun içinde yer almaktadır. Bir de yakın zamanda basına
da yansıyan, yoga üstünden insanları
maddi ve duygusal olarak sömüren
ve yogaya hiç yakışmayacak şekilde
saldırgan tutumlar sergileyen bir şahsiyetin ve onun kurduğu cemiyetin
varlığı da bu konudaki spekülasyonları
artırmıştır.

kontrol altına almak, yoga üzerinden
para kazanmak ve spor olarak sınıflandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.
Bu doğrultuda talimatnameler yayınlayarak kendi hazırladığı “yoga antrenörlüğü” kursları açmıştır. Yoga eğitmenlerinden gelen, böyle bir öğretinin spor
olamayacağına dair itirazlar üzerine
çalışmalarına bir süre için ara vermiştir.
Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı altında
kurulan Yoga Federasyonu, Milli Eğitim
Bakanlığı’yla protokol imzalayarak kültür başlığı altında okullarda ve kendilerine bağlı stüdyolarda yoga eğitimleri
vermeye hazırlanmaktadır.
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Yazı: Ebru Esin Avcı
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Bilinçaltının

Etrafımızdaki İllüzyon

Hepimiz bilinçaltı kelimesini duyduk, bu kelimenin tam olarak açılımını anlamak için kelimeyi doğru kullanmamız gerekir. Bilinçaltı
denilen kavram aslında alt bilincimizdir. Bizim
düşük algılı, sınırlı zihniyetli, içsel bir ifademiz
vardır. Bu ruh ifadesi otomatik çalışır. Özellikleri ve içeriği biz doğduktan sonraki yaşam deneyimlerimizden, aile ve çevreden gördüklerimizden oluşur. Neyin doğru ve genel gerçek
olarak bize iletildiğiyle ilgilidir. Bilinçaltı bize
akseden doğrunun gerçekten doğru ve yanlış olduğunu sorgulayacak bir bilinç düzeyine
sahip değildir. O sadece verileri alır ve onları
yeni deneyimlere karşı bir ana temel olarak
kullanır. Tüm yaşamımızı bunun üzerine yapı-
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illustrasyon: Redmer Hoekstra

Bizler etrafımızda olan olumsuz durumlardan
ve kişilerin bize takındıkları negatif durumlardan sürekli şikâyet ederiz. Hatta bazen bunun
sonu gelmez bir şekilde tekrar eden bir döngüde olduğunu fark ederiz, bu bizi umutsuzluğa iter ve çaresiz hissederiz. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanırız. İnsanlara
iyi davranırız, olumlu düşünürüz. Ama genele
bakınca hayatımızdaki her şey aslında olumsuzdur. Değişen bir şey de yoktur. Çaresizce
katlanarak sıkıntılı ve yorucu, negatif enerji
dolu hayatımıza umutsuzca devam ederiz.
İnsanların çoğu yoğun hayat temposundan
böyle bir kısır döngüye sıkışmış ve mutsuz
yaşar. Sizlere bu negatif sistemin bizlere karşı
nasıl oluştuğunu ve üstesinden gelmek için
neler yapabileceğimizi yazıyorum. Bu bilgileri
çevrenize duyurmanız, pek çok kişiye de yardımcı olacaktır. Değerli katkılarınız ve duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

oluşumuna Etkisi:

SAYI: 5 • DÖNÜŞÜM

landırmak üzere ilk temeli atmıştır. Bilinçaltı düşük bir bilinç ifadesidir, alt
bilincimizdir ve buna rağmen tüm yaşamımızın temelinde bulunur. İçsel
çatışmalarımızı, kararsızlıklarımızı bilinçaltımızın baskısı ve otomatik yapılandırması ile yaşarız.

“ İçimizde gizli bir güç (bilinçaltı)
etrafımızda oluşan dünyanın bize
yansımasını direkt etkiler.”
Bunu nasıl yapar:
Öncelikle içinde olduğumuz dünyanın dinamik ve değişken bir enerji alanı
olduğunu kavramalıyız. İlk öğrenmemiz gereken budur. Etrafımızda yerleşik olan kişiler ve çevremiz bizim onlara verdiğimiz enerjinin aynı titreşimiyle bize geri dönüş yaparlar. Yani, olanların hepsinin kaynağı gerçekten biziz.
Bu ilk baktığımızda çok saçma görünür. Üst kattaki komşumuzun balkonumuza tozlarını silkelemesini biz nasıl yönlendirmiş olabiliriz? Bunu düşünmek çok saçmadır. Bizim alt bilincimizle yaptığımız olayların işleyiş şekline
çok daha köklü genel bir yapı vermektir. İçsel alt bilinç ifademiz diğer insanların ve özellikle yakın çevrede bulunanların bizden daha cahil, düşük zihniyette insanlar olduğunu söylüyorsa, etrafımızdaki yansımalar da aynen bu
şekilde aksedecektir. Yansımalar dediğimiz çevremizde insanlar şeklinde
gördüğümüz bilinç ifadeleridir. Yansımalarla dinamik ve sürekli güncellenen aktif bir enerji bağına sahibiz. Tüm pozitif ve negatif düşüncelerimiz,
inançlarımız yansımaların bize aksedişini direkt etkilemektedir. Alt bilinç
bize bir takım baskılar, duygusal blokajlar ve yaptırımlar uygular. Negatif etki
aldığımız miktarda geriye negatif yansıyarak bize yansıyan illüzyonun negatif
şekle dönmesine sebep oluruz. Kısır döngü bu şekilde yaratılmıştır. Hepsinde bilmemiz gereken şudur, biz bir merkeziz ve çevremiz bizim etrafımızda
bizim bilincimizden gelen enerjiyle beslenen yansımalarla konumlanmıştır.
Bilinçaltı ile tetiklenen davranışlarımız dışarıda bir yaratıma sebep olur. İnsanların davranışlarını, yaşayacağımız olayları ve duyacağımız sözleri biz
farkında olmadan bilinçaltımızla yaratırız. Yaratım düşünce ile yapılmaz. En
olağan, sığ, basit yaratım; kontrol edemediğimiz ve bilinçaltı tarafından yönetilen iradesizlik ile gelen negatif davranışlar ile yapılır.
Yaratımın olumlu şekilde yapılabilmesi için, iradesizliğe sebep olan bilinçaltını tamamen temizlemek gereklidir. Bilinçaltının temizlenmesi; bize ait
olmayan düşüncelerin sezgi ve benlik süzgecinden geçerek ayrışması ve
farkına varılması ile mümkün olur. Farkına varmadığımız her bilinçaltı etkisi,
dışarıda negatif davranışımız olarak yansıyarak, bize negatif yaratımın geri
dönüşümünü verir. İnsan, varlığının en yüksek erdemlerine tutunarak, otomatik bilinçaltı etkisinden kurtulabilir.
Bilinçaltının temizlenmesi ve yeniden sağlıklı biçimde yapılandırılması için
bize ilk gereken zihni sadeleştirmektir. Sürekli negatif düşünceleri üreten

bizim zihnimizin yoğunluğudur. Zihnimizi
sadeleştirmek üzere yaptığımız çalışmaları
biz meditasyon olarak adlandırıyoruz. Meditasyon odaksız olmaktır. Sadece oturmak ve
düşüncesizce kalabilmektir. Hiç meditasyon
yapmadıysanız size bir öneride bulunacağım.
Açık renk bir duvar önünde, yüzümüz duvara
dönük, rahat bir şekilde yere oturalım. Gözlerimiz açık veya kapalı olabilir. Bunun bir kuralı
yoktur. Meditasyon için belli kurallar vermek
ve bu kuralları arka arkaya kullanmak için zihni yormak da meditasyonu yapılamaz hale
getirir. Sadece oturun. Size ilk oturuşta 10dk.
tavsiye ediyorum. Gelen düşünceleri izleyin.
Türlü türlü düşünceler, yaşamınızdaki olaylar
ile ilgili kızgınlıklarınız, sevdiğiniz insan, çocuklarınız, işiniz, psikolojik sorunlarınız… Size
gelen pek çok düşünce olacaktır. Zamanla süreyi uzatarak, her gün belirli saatlerde bu çalışmayı yaparak, düşüncelerinizi daha yakından
inceleyebilirsiniz. Bu size hayatınızda gerçekten etki eden çekirdek alt bilinç kalıplarını izleme fırsatı olacak.
Her varlığın doğumundan ve genlerinden
gelen özellikler ile yaratılışının yüksek erdemlerinin birleşimi birbirinden farklıdır. Kişi; kendine özel erdemlerine çapalanarak kontrolsüz
yaratımların önüne geçebilir. Kendiniz hakkında dıştan bir gözle gözlemleyip, en yüksek
erdemleriniz ve karakter özelliklerinizi saptamanızı öneriyorum. Erdemlerimizi geliştirerek kendimize olan öz saygımızı yükseltebilir
ve olumlu düşünceye geçebiliriz. Burada size
gerçek bir örnek vereceğim, çalışma yaptığımız bir inisiye dostumuzun bilinçaltı kalıpları
ile ilgili olarak tespitlerimizi ve önerimizi sizlerle paylaşıyorum.
İNİSİYE: Benim annem, babamı kaybettikten
sonra geçirdiği rahatsızlığın ardından evin
içinde bile nerede otursam karşıma geçip oturuyor. Bir dakika odaya gitsem beni aramaya
başlıyor. Yapışık ikizim oldu.
YANIT: Konuşmaları sataşma şeklinde mi yoksa hep kendinden, durumundan mı şikâyet
ediyor.
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İNİSİYE: Evet. Hep kendinden bahsediyor ve
bir şey yapacak olsam engel olmaya çalışıyor.
Beni yoruyor. Hevesimi kaçıyor.
YANIT: Siz ona nasıl davranıyorsunuz?
İNİSİYE: Beni kullanmak yerine kendi istediğini yapmasını, benim yapacaklarıma engel
olmamasını, hayattan korkmamasını cesaretli güçlü olmasını söylüyorum. Cesaretimi
kırmamasını söylüyorum. Araba kullanırken
bile cesaretimi kırıyor. Babam ise hep beni
teşvik ederdi.

İNİSİYE: Hepsi doğru.
YANIT: Altıncısı anneniz yaşlılıktan huysuzdur, yedincisi hastalık hastasıdır,
her yeri ağrır, sekizincisi o size aslında annelik yapmadı, siz ona yapıyorsunuz, dokuzuncusu anneniz size muhtaçtır, onuncusu anneniz ölse belki rahatlarsınız, ama buna da gönlünüz el vermiyor, sizin bu on tane ana
kalıbınız var
İNİSİYE: Kesinlikle
YANIT: Bunlar çoğaltılabilir, ama genel olarak yaşadığınız sorunların kökeni bu on kalıptır, bu on düşünceyi bir kâğıt kalem alıyoruz ve verdiğim her
cümlenin tam tersi olarak olumlusunu madde madde on tane yazıyoruz,
bunu şimdi yapar mısınız?

YANIT: Şimdi ben size önemli bir sır vereceğim, anneniz konusunda. Onu karşınızda ayrı
bir birey olarak görüyorsunuz, ama aslında
değil; bu buranın kurgusu ve yanılsaması,
onu içi boş ruhsuz bir beden olarak düşünelim önce. Sonra onun davranışları ve konuşmasını tüm yönetimi ve gerekli yaşam
gücünü sizden alan bir robot beden olarak
düşünelim, yani sizin annenizle ilgili olan eski
geçmiş deneyimlerden oluşan ön yargılarınız ve inançlarınız size karşınızdaki bu anne
yayınını veriyor, burada alt bilinç kalıplarınız
mevcut.

Bu ön hazırlıktan sonra inisiye dostumuza bir terapi seansı uyguladık. Burada çok basit, size yardımcı olabilecek bir örnek verdim. Olumlama ile
pek çok negatif kalıp düzeltilebilir ve yeniden pozitif olarak yapılandırılabilir. Alt bilincin temizliği için pek çok farklı teknik mevcuttur. Kişiye ve
duruma yönelik en işlevsel çözümü, uzman gerekli incelemeyi yaptıktan
sonra verebilir. Alt bilinç şifalanabilir.

İNİSİYE: Ahh ah ben annemi sevmiyordum o
zaman.

Yükselmek ve negatif etkiler dışında kalarak, özgür irade ve tam kontrol
ile yaşamak için içteki öz erdemlere tek tek ulaşılmalıdır. Kişi doğum ile
getirdiği saf temiz özelliklere tekrar bu hayat deneyimine sahipken kavuştuğu takdirde, arınmış, farkındalık bilinci gelişmiş ve mutlu bir insan
olarak yaşamını sürdürecektir. Kendimizi tanımaktan korkmayalım. Kendimizi tanımak için izin verelim.

YANIT: Birincisi anneniz size bir yüktür, ikincisi sizinle uyumsuzdur, sürekli zıttır üçüncüsü
bencildir, kendini düşünür, ilk planda kendi
çıkarı vardır, dördüncüsü geçimsizdir, beşincisi gereksizce çok konuşur
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Etrafımızda dünya olarak deneyimlediğimiz illüzyon sistemi, bilinçaltı ile
direkt bağlı bir enerji ortamıdır. Negatif etkileşimi yaratmak için bu iki
parçanın birbirine bağlanması ve iletişime girmesi yeterlidir. Bu kozmik
bir bulmaca gibidir. Bu yaratılışınızdaki en büyük sırdır. Sizler bir enerji
sistemi içinde gömülü bir durumdasınız ve tüm dış dünya sizinle birlikte
aktive olur ve kurgular oluşur. Hayatınız kurgular sahnesinde enerji etkileşimli dinamik bir deneyimdir.

Toplumun kendini sevme konusunda aşması gereken bir çizgi var. Çok
kıyafet sahibi olmamız, yeni model bir cep telefonu almamız, altın bir
kolye takmamız bizi kendini seven ve mutlu bir insan yapmaya yetmez.
Fakat ruhsal şifa terapileri ve gerçek uzmanlardan alınan çalışmalar, enerji
alanımızı dengeleyerek, kendimiz ve çevremizi, içinde olduğumuz enerji sistemini tanımamıza ve onunla en sağlıklı biçimde bütünleşmemize
yardımcı olurlar. Benim dileğim tüm insanların bu konuda öncelikler yönünden bilinçlenmesidir. Bedenimize gereken özeni gösteriyor olabiliriz.
Peki ya ruhumuz, onun durumu nedir? Bir ruhumuz olduğunu hepinize
tekrar sevgiyle hatırlatmak istiyorum. Ruhumuz bizim buraya getirdiğimiz ve buradan götüreceğimiz tek öz parçamızdır. Sevgiyle selamlıyorum
ve kendinizi her zaman sevmenizi ve ruhunuzu tanımak adına cesaretli
adımlar atmanızı tavsiye ediyorum.
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kendi gücümüzü
elimize alma

zamanı
ylül ayı ile başlayan sonbahar değişim ve dönüşümün mevsimidir. Yazın
o sıcak ve bunaltıcı hararetinden çıkıp yaprakların sararmaya başladığı sıcağın yerini
hafif serin rüzgârlara bıraktığı bir dönüşüm
zamanıdır. Değişim buna alışık olan doğa
ana Gaia için çok alışıldık bir durumken biz
insanlar için o kadar da kolay değildir. Yaz
geldiğinde biraz serinlesek deriz, sonbahar
geldiğinde keşke bahar gelse… Ama doğa
öyle değildir, devinimini coşkulu bir ahenk
biçiminde dönüşerek tamamlar. Bazen keskin, bazen yumuşak…Son yıllar hem bizler
hem de dünyadaki tüm enerjiler bakımından oldukça karışık bir süreçti. Meleklerin
ve Mayaların da dediği gibi asıl dönüşüm,
21 Aralık 2012’de yeni bir yüzyılın bir ışık
kapısının açılmasıyla başladı. Ben de Melekler, enerjiler ve spiritüel yaşam ile o
yılda tanıştım. Sizce bu sadece bir tesadüf
mü? Bence kesinlikle değil. Her ne kadar
dünyanın sonu üzerine yorulan kehanetler
medyayı oyalasa da Mayaların asıl söylemek istediği şey; bir yüzyılın bitiyor olduğuydu. Her son yeni bir başlangıçtır. 2012
yılı sonu da, Altın Çağ’a giden o yolda bir
başlangıçtı tüm insanlık için. Kimi bu değişim ve dönüşümü kabul etti, kimi ise ilgilenmeyerek bildiği yoldan gitmeye devam
etti. Ancak hepimiz bu sırada pek çok ders
ve zorlukla karşılaştık.
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Yazı: Gizem Sakallı

Değişim ve dönüşüm aslında kendi içimizdeki kalıpların farkına varmakla başlıyor. Farkındalık da uygulamaya giden yolda ne yapmamız
gerektiğini gösteriyor bizlere. Benim hikâyem de öyle oldu. Uyanışım
2012 yılı başlarında başladı…
Şu anda son 2 seneye baktığımda ne kadar değişim geçirdiğime şaşıyorum. Dönüşüm içerisinde olduğumuz zaman çok da farkında olmuyoruz, üzerinden geçtikten ve geriye dönüp baktıktan sonra farkına varıyoruz. Hepimizin hayatına insanlar, durumlar, olaylar giriyor ve çıkıyor.
Kimileri kalıcı oluyor, kimileri bize öğretecekleri dersleri tamamlayıp hayatımızdan çıkıyorlar. Bazen bu süreç bizi yıpratıyor ve isyan ediyoruz.
Özellikle bazen bazı insanların bizim hayatımızdan çıkmasını istemiyoruz. Ama zamanı geldiyse ne kadar zorlasak da eninde sonunda kendimizi o değişimin içinde buluyoruz. Evrende hepimizden daha büyük bir
güç var. O güçle doğmadan önce yaptığımız anlaşmayla dünyaya gelip
derslerimizi ve tekamülümüzü tamamlıyoruz.
Meleklerin Kütüphanesi de bu tekamülün ve Meleklerle yaşadıklarımın
bir sonucu olarak kuruldu. Meleklerin yine naçar bir anımda karşıma çıkardığı geçmiş yaşamlardan birinde kız kardeşim olan kişiyle beraber
kurduk bu sayfayı. Daha doğrusu ben Meleklerle ve spiritüel hayatla ilgili hangi kitabın okunması gerektiğiyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu fark ettim. Bunların tek bir yerde toplandığı bir platform yoktu.
Herkes birbirine soruyordu veya Meleklerle ilgili her yazar tabii ki kendi
kitabını tavsiye ediyordu. Ben de bu konuda bir kütüphane kurup liste
yapalım, eski yeni, yerli yabancı çıkan tüm kitapları, kartları liste yapalım, tanıtalım diye düşündüm. Ona, ben kuruyorum var mısın dedim?
“Varım” dedi. Böylece sayfayı 2014 Ocak Ayı’ndaki Yeni Ay’la beraber
açtık. Tabii ki şu dönemlerde bu dönüşüm ve değişimden Meleklerin
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Kütüphanesi’de nasibini aldı. Arkadaşım kendi önceliklerinden dolayı
sayfayı bırakmak istediğini söylediğinde yine bir dönüşümün ve yeni
bir dersin içinde olduğunu anladım. Önce itiraz etsem, üzülsem, şaşırsam da sonra her şeyin olması gerektiği zamanda herkesin hayrına
olduğu aklıma geldi. Şimdi sayfada yoluma kendim devam ediyorum.
Bakalım bundan sonra hangi değişimler bizleri bekliyor?
Bu soruyu Meleklere sorduğum bana şöyle cevap verdiler:
“Şimdi, kendiniz olma zamanı. Kendi gücünüzü elinize alma ve bunu
tüm dünyaya gösterme zamanı Sevgililer. Dünya sizin yükselişinizi konuşuyor ve biz bununla gurur duyuyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizi
destekliyor ve çok seviyoruz. Korkmayın. Korkacak hiçbir şey yok kendiniz olmaktan başka. Artık Öz ışığınızı ortaya çıkarma vakti geldi. Köklü
değişimlere hazırlıklı olun. Hepiniz kendinizin bilgesisiniz. Bizler yardım
için hemen yanı başınızdayız. Sadece çağırın yeter… Nasıl çağırdığınız
önemli değil, sadece bizi düşünün hemen yanınızda olacağız. Şu an senin
yanında olduğumuz gibi. Ben Baş Melek Mikail’im. Ve sizleri çok seviyorum. Işığınızı kaybetmeyin dostlarım. Bizlere, Yaratana ve evrene güvenin. En önemlisi kendinize güvenin. Çünkü değişim sizsiniz. Her an ve her
saniye değişiyorsunuz. Bunu fark edin! Bu harika bir şey. Bunu kabul edin
ve hissedin. Bu duyguyu yaşayın, şükredin. Bilin ki her şey sizin hayrınıza
oluyor. Bilin ki biz yanınızdayız. Her zaman yanınızdayız. Yalnız değilsiniz! Hiçbir zaman da olmadınız! Bunu bilin, bunu fark edin ve ışık olun.
Sizleri çok seviyoruz. Şimdi, gücünüzü eline alma zamanı… Ve öyle de
oldu…”
Şifa olsun!

Meleklerin Kütüphanesi’nden
Kitap Önerisi:
Bu değişim ve dönüşüm zamanında vizyonunuzu genişletmek, Yeryüzüne ve Meleklerin dünyasına daha derin bir kapıdan
bakmak, kafanızdaki soru işaretlerine biraz
olsun çözüm olabilecek, 2012 ve sonrası değişimlere ışık tutan, çok severek okuduğum
ve takip ettiğim Atlantis, Melekler ve Orblarla ilgili çalışmalar yapan yazar, terapist ve
şifacı Diana Cooper’ın, “Meleklerden Cevaplar” isimli kitabını öneriyoruz:
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Bahçıvan Teyze’nin Yeri

Bir Girişimcilik Röportajı
röportaj: Hüsün Durvusu ANLAR
Eşimle çıktığımız tatilde, ismimi taşıyan bir köy
olduğunu öğrenince direksiyonu o tarafa doğru yönlendirdik. Asos Behramkale’ye giderken
Büyükhusun’luydu varış adresimiz. Yolda iki
bayraklı bir tezgâha denk geldik. Eşim Büyükhusun’luyu sorarken tezgâhın arkasındaki güler yüzlü teyzenin sohbeti bizi araçtan çıkartıp,
yanına konuşlandırmaya yetti.
50’li yaşların ortasında olan Bahçıvan
Teyze’nin tezgâhının hemen arkasında, yaklaşık 4 dönümlük ekili bir bahçe uzanıyordu.
Göz alıcı ayçiçekleri bizi adeta bahçeye doğru
davet ediyordu. Ayçiçeklerinin güzelliğinden
bahsettiğimizde, “Kuşlar buraya sık uğruyorlar hasat yerine bunları yesin diye ektik.” dedi
ve böylece başladı sohbet. Bahçenin en göze
çarpan bitkisi kuşlar için dikilmişti. Ve belki de
ayçiçeklerinin cazibesi olmasaydı bahçeye hiç
girmeyecek teyzeyle iki dakika daha konuşup
yola devam edecektik. Sizler de bu girişimci
teyzenin öyküsünü bilmeyecektiniz…
Bahçenizden çok etkilendik bize buranın
kuruluşunu anlatır mısınız?
Eşim bir gün yanıma geldi ve “Hanım sana harika bir bahçe buldum.” dedi. Bahçe bir arkadaşının, buraya ceviz ağaçları dikecekmiş. Eşime, cevizlerin altındaki alanı değerlendirmek
isteyip istemediğini sormuş. Böylece başladı
bizim hikâyemiz.
Ne kadar zamandır buradasınız?
Bahçeyle iki yıldır uğraşıyorum. Akşam saat 6
olunca, yaz mevsimi hariç, evime gidiyorum.
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Buraya ilk geldiğimizde, burası çorak araziydi.
Alanı tek başıma temizledim. Sulama sistemini yerleştirdik. Gübreleme kanalı oluşturduk.
Komşuların tavuk ve güvercin çiftliklerine gidiyorum oradan gübre alıp su tankerinde karıp kendi gübremi oluşturuyorum ve sulama
kanalı ile bitkilere veriyorum. Altı kişinin dört
günde çapa yapabildiği bu alanda ben tek başıma çalışıyorum. Bana buranın maliyeti bu yıl
için 2000 TL ama çok şükür satışla kâra geçiyorum. Alanın arkasında kendi tohumlarımı
yetiştirmek için denemeler yapıyorum. Bu yanımda gördüğünüz kızım; halkla ilişkiler mezunu tatilde bana yardıma geldi, Antalya’da
yaşıyor. (Kızının yüzünde başarı ve çalışmanın
o harika ifadesi olan kocaman bir gülümseme
yayıldı annesinin kendinden bahsedişiyle.)
Daha önce iş deneyiminiz oldu mu?
50’li yaşların ortalarındayım toplam dört aylık
bir çalışma hayatım oldu yalnızca, o da tarımla
ilgili değildi.
Bahçıvan Teyze’nin Yeri adını verdiğiniz bu
yerde vazgeçilmeniz nedir?
Bu araziyi ilk kurduk, bitkilerimiz hasat vermeye yakın dedim ki bunları satalım, bir tezgâh
kuralım bahçemizin önüne. Eşim de sağ olsun
kabul etti. “Ama” dedim, “önce bayraklarımı
dikeceğim sonra tezgâhı kuracağız” ve T.C
bayraklarım gelmeden tezgâha geçmedim.
Bu bahçede vazgeçeceğim en son şey, bu bayraklar.
Konuşmalarınız gerçekten hem çok akıcı
hem de çok bilgilendirici, tezgâhınızın arkasında ki kitaplığınız da çok dikkat çekici.
Bize biraz burada ekim- dikim dışında neler
yaptığınızı anlatır mısınız?
Otuz- kırk tane daimi müşterim var, yola çıkarken telefon açarlar hazırla teyze bizim sebzelerimizi diye, gün içinde çok fazla gelen giden
dostumuz oluyor insanlar buraya sohbet etmeye de geliyorlar. Gerçi konuşan ben değilim, hani şurada gördüğünüz kitaplar var ya

onlar işte sizinle konuşan, ben işte o sözleri dile getirenim yalnızca.
(Böyle diyerek tezgâhın arkasında ki kitaplarını gösterdi; Mesnevi ile Kuran’ın, kişisel gelişimle, NLP kitaplarının yan yana olduğu
bir kitaplık.) Burada küçük bir ev yaptık yorulduğumda kitaplarımı
alıp, şu gördüğün kanepeye uzanıyorum. Kızım NLP kursuna gidecekti, giderken ona dedim ki; “Kızım biz bu güzel söz söyleme sanatını yüzyıllardır biliyoruz ama sen git bakalım.”. Kurs bitiminde, ‘
Anne sen haklıymışsın!’ diye yanıma geldi.
Bahçeyle ilgili bir anınızı anlatır mısınız bize?
“Oh, Tanrım bana ne harika bir hediye verdin” diyip şükrederken
geçen yıl kanser olduğumu öğrendim. Ameliyat olmam gerekiyordu, hastaneye yattım. Ameliyattan önceki gece çocuklarımla yemeğe çıkmak istediğimi söyledim ve o gece ailemle yemeğe gidip
harika zaman geçirdik. Ertesi gün ameliyata girerken doktor dayanamayıp bir gece önce dinlenmek yerine neden yemeğe gittiğimi
sordu. Bende; “ Doktor Bey, belki bugün son günüm olacak bunu
bilmiyoruz. Eğer bana bir şey olursa çocuklarım ve eşim diyecekler
ki evet onu kaybettik ama son gününü ne güzel geçirdi. Ne güzel
eğlendi deyip acıları hafifleyecek, benimle son zamanlarını mutlu
ansınlar diye yaptım.” dedim. Çok şükür ameliyat iyi geçti iyileşir
iyileşmez buraya geldim ve tanrıya şükrettim bu güzel bahçede
zaman geçirmeyi bana bahşettiği için.
Bize biraz yeni planlarınızdan bahseder misiniz?
Üç yıl sonra burada ki ağaçlar büyüyecek ve ben Bahçıvan Teyzenin
Yeri’ni kahvaltı yeri haline dönüştüreceğim. İnsanlar gelsin, çocuklarıyla ağaçların altında ekolojik ürünlerle kahvaltı etsin, dalından
domatesini, salatasını koparsın isteyen evine götürsün bahçemiz
şenlensin. Yakın zamana dairse; bu yıl ziraatçılar yarışması var şu
gördüğünüz alanda kendi yaptığım doğal gübreyle yeşil sebze yetiştiriyorum tohumdan hasata kadar ki dönemi kapsayan bu yarışmaya katılacağım bu projemle, bakalım belki bu sene birinci gelirim. Bir plan yaparken bardağın dolu tarafına bakıp derim ki bu boş
olan yanı nasıl dolu olan taraf gibi doldurabilirim. Yakında internet
sitesi üzerinden de satış yapmayı planlıyorum.
Eşiniz için benim destekçim diyebilir misiniz?
Bunu dersem çok az olur. Eşim benim diğer yarım ben onunla bütünleşiyor ve tamamlanıyorum.
Biraz sebze biraz da feyz almak isteyen ve yolu Assos’a düşenler
için Handan Teyze’nin adresi Çanakkale’den Behramkale tabelasını
izleyip Büyükhusunlu’ya gelmeden 1km önce, iki bayraklı yer.
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mizahın

simyası

Yazı: Mehmet Haydar

Bilinen dünya tarihindeki eski Yunanistan’da bir adam, günün birinde şehir meydanında
yüksek bir yere çıkar. O zamanki yönetici hakkında başlar verip veriştirmeye. Yönetici
gaddarlığı ve kötü yönetimi ile halk arasında nam salmış birisidir. Bu adam da tüm bunları komik bir dil ve üslup ile anlatmaya başlar. Meydanda daha da fazla insan toplanmaya ve adamı dikkatle dinlemeye başlar. Kahkahalar havada uçuşur. Hikâyemizin sonu ise
tanıdıktır. Adam idam edilir. Mizah ise doğar.
Şöyle bir tarihsel gelişimine de bakıldığında mizahın karakterinin üzerine hemen yapıştırma fikirler koymanın ne kadar basit olacağının farkına varmak lazım. Sadece komikliktir
deriz. Birileri ya da bir şeyler ile sadece dalga geçmek deriz. Sadece bir ihtiyaçtır deriz. Oysa
mizah insanlık için asla “sadece” olmamıştır.
Ciddi şekilde irdelenmesi de mizahın canını sıkar. Bunalır bundan. Beni rahat bırak diye
isyan eder. Karakteri ciddiyetsizliktir. Klişelerden hoşlanmaz. “Ağır ol da molla desinler.” lafına
itibar etmez. Şöyle bir bakar gülüp geçer.
Özü ise aslında saldırıdır. Tek kelime ile saldırı… Nerede
bir pislik, karanlık, birikmiş ve sıkışmış algılar, geri kalmış bir bilinç ve insanı bir yerinden tutup zincire
vuran bir şey varsa mizah ona saldırır. Ne kadar
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derine gömüldüğü umurunda olmaz. Ne kadar derindeyse o kadar derine
iner. Onu tutup çıkartır, yerden yere vurur. İnatla üzerine gider. Küfür yer
ama o yediği küfrün de üzerine gider. Tokat yer aldırmaz yine üzerine
gider. Öldürülür ama hemen akabinde daha güçlü olarak doğar.
İşte insan denen varlığın zihnindeki kalıpları çözmede belki de
kimsenin dikkatini vermediği kadar basit ama istisnasız herkesi etkileme çapına sahip olabilecek kadar güçlü olan tek şeydir mizah.
Bir insan olarak küçüklükten beri aldığımız eğitim bize bazı algılar
verir. Din üzerine, millet üzere, dil üzerine temel nitelik denen programlamalara tabii oluruz. Ahlak diye ayrı bir perde açarlar ve birçok
program da buraya yüklenir. Hayatında herhangi bir adım atmaya
kalktığında önce gidip beynindeki bu programa danışırsın. İzin
verirse, o adımı atarsın… Kalbinin arzusunun önceliği diye bir şey
söz konusu olamaz. Toplum olarak kalıplardan teşekkül oluruz
diye düşünürsün ki bu da bir programdır.
Sonra sahip olduğun algının ve de programın zıddı görüşlerle karşılaşırsın. Bunlar seni deliye döndürür. Hemen karşı çıkarsın. “Kesinlikle
böyle değildir” dersin. O da seninle inatlaşır. Ciddi ve sert biçimde algılarının
ne kadar doğru olduğunu savunursun ki karakterli bir insan olduğunu ortaya
koyarsın. Hayır, karşındaki insanınkiler değil senin düşündüklerindir doğru olan. Ne
kadar yazık dersin, yanlış düşünüyor. Yanlış algılarla yaşıyor. Oysa ben harikayım. İyi ki de bu
düşünce ve kalıplarla yetiştim.
Asıl olan ise muhafaza ettiğimiz programların kendisidir. Aynı şiddette karşıtı geldiğinde savunma mekanizmaları da
ona da göre hazırlanmıştır. Savaş verilir, karşılıklı ufak ödünlerle daha da katılaşmış olarak algılar varlığını sürdürür.
Sırf algının kendisini bile sarakaya almak ise insanın içini rahatlatan bir şeydir. Bunu karşıt olduğun fikirde zuhur ettiğini
gördüğünde gülersin. Hoşuna gider. İçindeki bir ağırlık hafiflemiş, bir karanlık dağılmıştır sanki. Ama senin algına saldırmasın yeter! Halbuki karşı taraf için de durum böyledir.
Öyle ise mizahın bu insani fonksiyonunu bir de bu açıdan değerlendirmek gerekmez mi? Mizah için doğru ve yanlış
yoktur. Bir yerde bir sıkıntı, bir bozukluk, bir can sıkıcılık, bir boğuculuk veya bir esaret varsa, görüş ne olursa olsun gelip
buna bir tokat atar. O algıyı koltuğundan eder. Ciddiyetini ve havasını bozar. Algının karanlığına bağlı olanlara da aynı
kanaldan bir rahatlık verir. Artık bu kadar korkutucu değildir belki de.
Özetlersek mizahın dönüştürücü gücü hayatın her alanındaki kalıplaşmış ve biz insanları geri tutan her ne ise onun
üzerindedir. Ne olduğunu bile anlamadan kalıpları alıp dönüştürür. En kızdığın kişi üzerine yapılan bir şakaya güldüğünde
o kızdığın kişi aslında seni o an mutlu etmiştir ve bunu da aslında tam olarak kızdığın işleri yaptığı için başarmıştır. Harika
değil mi?
Son olarak gülmek için illa ki bir karanlığın da olmasına gerek yoktur. Ortada bir güzellik varsa mizah onu harika bir
şeye de çevirir. Yüceltir. Coşturur. Yakınlaştırır ve “bir” eder. O artık senden o kadar uzak değildir. Mizah, aranızdaki gümüş
kordonu daha belirgin yapmıştır.
Gülmekten veya güldürmekten imtina etmek, kendimize yapacağımız en büyük kötülük olacaktır. Dünyaya iyilik yapmak istiyorsan büyük ideolojilerden önce muhatap
olduğun insanların yüzünü güldür. Gözlerindeki ışığı yakalarsan dünyaya gerçekten bir iyilik yapabilmişsin demektir.
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Lüksten ve gösterişten uzak,
kendine özgü sakinliğe sahip bir kasaba:

FLORIDA KEYS
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Yazı: Esin Ünal Memecan

Florida Keys, Miami’nin güneyinde, bir saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşılan mavi-yeşil denizi ve palmiyeleriyle ünlü adalar
zincirinin genel adı. Keys, İspanyolca Caos (adalar) sözcüğünden
türemiş. Kuzeyde Humpherey Bogart ve Lauren Bacall’in unutulmaz filmiyle ünlü Key Largo’dan ( İspanyolca: Uzun Ada) başlayan
bölge, Amerika’nın Karayipler’deki tek toprak parçası. Bugün bir
kolye gibi köprülerle birbirine bağlanan adalar, tropik bitkileri,
kuşları ve egzotik deniz canlılarıyla 1900’lerin başına kadar korsanların kontrolünde iken, girişimci Henry Flagler’in bölgeyi demiryoluyla tanıştırmasından sonra anakarayla temaslarını hızla
arttırıyor ve ünlü bir sayfiyeye dönüştürüyor. Florida’nın en ünlü
karayolu US1, bir yanı Atlantik Okyanusu, diğeri Meksika Körfezi
olmak koşuluyla Key West’e kadar geliyor ve burada ‘0 Mile’ tabelasının olduğu yerde bitiyor. Burası, özellikle Amerikalıların resim
çektirmeyi en sevdikleri noktalardan birisi.
Key West, Florida Keys’in en güneyinde ki, Amerika’ya hiç benzemeyen, lüksten ve gösterişten uzak, kendine özgü bir sakinliğe
sahip bir kasaba. Cem Karaca’nın güzel sözlerindeki gibi, alkışı
da, ihaneti de görmüş ilginç bir geçmişi var. 1800’lerin sonunda
Amerika’nın kişi başına düşen gelir açısından en zengin şehriyken,
1930’daki buhranda iflas etmiş. Bir diğer özelliği de, A.B.D.’nin en
güneydeki noktası olması. Öyle ki, buradan Miami 150 mil iken,
Küba sadece 90 mil uzaklıkta. Bu nedenle, herkesin mutlaka resim
çektirdiği “Southernmost Point” denen bir noktası var, adanın en
başlıca turist tuzaklarından biri.

Key West’in ilk yerlileri Bahamalar’dan geliyor ve bunlara Conchs (okunuşu: Konks ) deniyor. Bugün de adada
dolaşırken pek çok vesileyle bu isme rastlayabilirsiniz. Adayı turlamanın en turistik yollarından biri olan
“Conch Train” in adı da buradan geliyor. 1800’lerde
Küba’ya çok yakın olması sebebiyle, buradan göç alıyor
ve adadaki Küba kökenli nüfus yoğunluğu bu şekilde
oluşuyor.
Ünlü Amerikan Havayolu şirketi PanAm, 1926’da Key
West’te kuruluyor ve ilk uçuşunu Havana’ya yapıyor.
PanAm’in ilk ofis binası, bugün, “Kelly’s Carabbian
Bar&Grill” adında güzel bir restoran olarak hizmet veriyor.
Florida Keys ve Key West, çevredeki mercan kayalıkları sayesinde çok popüler bir dalış ve şnorkel merkezi.
Günlük yelken ve balık tutma turları da en çok yapılan
aktivitelerden. Hiçbiri size cazip gelmiyorsa, dibi cam
teknelerle yapılan turlar da denizaltını gözlemek için iyi
birer seçenek olabilir. “Fury Tours”, bu tip turları yapan
en bilinen şirketlerden ve pek çok köşede satış kulübeleri var.
Eski şehrin (Old Town), yerli halkın sınırsız özgürlük tanıdığı horozlarla dolu sakin sokaklarında, kendine özgü
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mimarili Key West evlerinin arasında yürürken, bir film setindeymiş hissine kapılıyorsunuz. Adanın büyüsüne kapılarak burada
yaşayan yazarlardan en bilinenleri Ernest Hemingway ve Tennessee Williams. İlginç bir kişilik olan Hemingway’in evini gezerken;
kitapları, aşkları ve yaptığı dört evliliği hakkında bilgi edinme
fırsatı buluyorsunuz. Hayatının büyük bir kısmını Key West’te
geçirmiş olan Tennessee Williams ‘in evi ise bugün kamuya açık
olmayan özel bir mülk.
Key West, pek çok Amerikan başkanının da favori dinlenme
mekânı olmuş. Truman, başkanlığı sırasında her yıl ortalama bir
ay burada görev yapmış. Çalıştığı eve ”Little White House” deniyor ve ziyarete açık. Roseevelt, Eisenhower, Kennedy, Carter da
adanın Başkan ziyaretçilerinden.
Key West’in en ünlü meydanı, günbatımının kalabalıklar eşliğinde
törensel bir havada izlendiği Mallory Square. Güneş batımına kadar, turistlerle birlikte meydanı dolduran sokak göstericilerini izleyebilirsiniz. Ama günbatımında mutlaka elinizde margaritaniz olsun, çünkü gün burada gerçekten çok güzel renklerle sona eriyor.
Key West denince Duval Street’ten söz etmemek olmaz. Burası
dükkânlar, kafeler ve barlarla dolu uzun, hoş bir cadde. Gündüz
daha masum. Geceleri ise içmek zorunlu, canlı müzik çalınan barlardan birinden diğerine geçip, elde içkiyle caddede turlamak
adetten. En bilinen bar Hemingway’in kankalarından “Sloopy
Joe’s Bar”. Ancak, Duval’ın paralelinde ki daha sakin “Simonton”
ve “Whitehead” caddelerini ve onları kesen “Front”, “Greene”, “Caroline Street” lerinde ki yerlere de mutlaka göz atın derim. Benim
en beğendiklerim Whitehead’ deki ”Green Parrot Bar” ve Front’ta
ki “Hog’s Breath Saloon”.
Yemek açısından da oldukça çok alternatif var. Özellikle deniz
ürünleri seviyorsanız, ilk tavsiyem mütevazı olduğu ölçüde güzel
bahçesiyle “Blue Heaven”. Beklemeyi göze alırsanız kahvaltı için
de iyi bir seçenek. Ama menüsü gerçekten orijinal, bence akşamı
tercih edin.
“Historic Seaport” ta liman manzaralı deniz ürünü yemek için,
öğlen “Dante’s” veya “Half Shell Raw Bar”, akşam “Conch Republic
Seafood Company” yi deneyebilirsiniz. “Seaport” bölgesinde “Caroline Street” te Key West’in en eski lokantası olan “Pepe” de güzel
bahçesiyle sizi bekliyor. Nerde ne yerseniz yiyin, üstüne adanın
ünlü “Key Lime Pie”ından da tatmayı unutmayın.
Key West, Miami’nin kalabalığından sadece iki saat uzaklıkta, birkaç günlük bir tatil için ideal bir durak. Kim bilir, hızınızı alamazsanız, oradan da bir Bahamalar gemi turu yapabilirsiniz.
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Yazı: Feryal Çeviköz

Mine Söğüt’ün Deli Kadın Hikâyeleri
Yapı ve Kredi Yayınları’ndan çıktı.
Kitabın kapak resmi ve çizimleri eşi
Bahadır Baruter’e ait. Her bir kadın
resmi, hikâyeler için özel çizilmiş.
Öykülerdeki gerçeküstü imgeler ve

3gozdergisi•com

ürkütücü yaşanmışlıklar, resimlerle
birebir örtüşüyor. Ayrıca, kitaptaki
‘Sinekler Sevişirken’ hikâyesi Mine
Söğüt’ün yönetmenliğinde, geçen
ay İstanbul’da sahneye de uyarlandı. Kitaba ait bir tanıtım videosu da

çevrimiçi olarak izlenebiliyor.
Neden; ‘’Kalemini zehre, kana, cinnete, ölüme ve hayata aynı lezzetle”
batırır ki bir yazar? Hangi hayatın
“aynı”sıdır kalemin bata çıka gezindiği öyküler? Olmak istedikleri

SAYI: 5 • DÖNÜŞÜM

yerlerde, olmak istedikleri kişi olamayanların ya da oldurtulmayanların; başka türlü anlatılabilmesi
mümkün müdür? Doğumla başlayan mücadelede kadın ve kadınlık, kendine zorla verilen yerde; en
doğal yaratıcılığını nasıl yaşayacak?
Elbette, meczupluktan başka seçenek tanınmamış yaşantıların ölümcül yalnızlığını anlatabilmek için
“dil”in de delirmesi gerekir. Terör,
savaş ve kanla bezenmiş hayatların
anlatımlarına özel ve özgün bir ses
gerekir.
Kendi dünyanızda, kendi küçük
kıyametleriniz ve bayramlarınızla
yaşarken nereden çıktı bu yirmi bir
kadın ve bilincinizden bilinçaltınıza
doğru tecavüz edercesine 21 şiddetinde deprem yaratıp, rahatınızı kaçırıyor? Kendi olmak isteyen,
olamadığı için de deliren kadınların çığlıklarını duymazdan gelen
coğrafyalarda depremlerin şiddeti,
o kadınların, deneyimledikleri felaketler sırasında, kan basınçlarının
yükselebildiği kadar çoktur belki
de. Şaşkınsınız, çünkü o kadınların
hepsini tanıyorsunuz, az ya da çok.
Onları yıllardır farkına varmadan
sırtınızda taşıdınız. Bunlar sıradan
insanların, sıradan hayatlarının,
sıra dışı ve bilinç dışı anlatılmış
hikâyeleri. O satırlar arasında, yüreğinizin gerçek cadılar tarafından
yerinden sökülüp, sırça bir fanusa
koyulduğunu hissedebilirsiniz. Ve
ruhunuza aşkla, daha sıkı sarılıp
Dünya’dan lanetleri kovmak ve
umutla, sevgiyi sulamak için sokaklara fırlayabilirsiniz.
Ölmeden ölmeyi başaramamış,
geçmişlerindeki lanetlerden kurtulamamış, kurtulmak istedikçe aynı
kuyuya haşince fırlatılan taş haline
gelmişler onlar. Kafanızı gözünüzü
yarmak için pusuya yatmamış, te-

vekkülle kabul etmişler bu acımasız vahşeti. Toplumsalın içindeki
handikaplarda, gayya kuyularında
yitip gitmişler. İmdatlarına, ne Devlet babanın himayesi, ne din kitaplarındaki Tanrı yetişmemiş.
Hiçbirinin kahramanı olmak istemeyeceğiniz; gazetelerin, renkli
basının, reyting medyasının manşet hikâyeleri kadar gerçek; bilim kurgu olabilecek denli gerçek
üstü… Yaratıcılığın sınırlarını zorlayıp genişleten kâbuslar… Yazarın
hayal gücünün ele geçirdiği hayat
öyküleri. Onları ustalıkla anlatmak,
o sevimsiz gerçekliğe vakıf olmak
da yazarlık becerisi istiyor. İmgesel,
zaman zaman fantastik, yer yer kafiyeli ve redifli cümlelerle bezenmiş
özgün betimlemeler, ağıt ve manzume tadı içeriyor. Çünkü her insanın süregelen yaşam öyküsüne,
ailesinin uzandığı köklerle taşınmış
yaşam öyküleri vardır.
Yorgun ve yaşlı Dünyamız bu kadar
deli midir? Aslında Dünya; karanlık
ve ölüm, acı ve kâbus dolu günleri artık geride bırakmak istemiyor
mu? Özür ve teşekkürlerle, geride
bırakmak istemiyor mu atalarından
miras kalan kan kokulu rüyaları?
Yepyeni, hoş rüyalar peşinden koşmak değil mi yeni enerjilerin gösterdiği?
Zaman zaman, Kâh Frida Kahlo’nun
acıya ayna tuttuğu resimlerinin
içinde geziyormuş, kâh Bahadır
Baruter’in kitap için çizdiği kadınların sözcüklerle bedenlenmiş metinlerini okuyormuş gibi olabilirsiniz. Okurken bir gündüz düşüne
dalabilirsiniz. Aynı kitaptakiler gibi
bir hikâyeniz varmış. Yirmi ikinci
hikâye sizmişsiniz. İçinizdeki yenilmiş kâbuslar, binlerce kez delirtilmiş, delirmiş halleriniz, elini zarifçe
uzatıp, kitabı alıyor, sizi öpüyor ve

daha geçen gün açıldığı söylenen
11.11.11 kapısından fırlatıp atıyor
kendini evrenden dışarı; geldikleri
korkunç, ölü kara deli deliğe geri
yolluyor. Nihayet kendi kendinizle kalıyorsunuz. Kitaptan kan, asla
alınamamış intikamlar, tecavüzler,
cinayet, intihar ve vahşet de sonsuzluğa doğru çıkıp gidiyor. Nihayet siz de tüm bunların, Dünya’dan
ve tüm kadınların hayatından da
çıkıp gittiğini tezahür ettiğiniz bir
rahatlık içindesiniz artık. Yeniden
sevin geçmişinizi, çocukluğunuzu
ve onları çevreleyen her şeyi.
Okuyun ve 21 rakamının amacına
uygun bir şekilde beyin nöronlarınızı yenileyip kurtulun kendi öcülü
geçmişinizden. Yirmi ikinci hikâye
olmayın. Çünkü, “gözleri kapalı bir
kedi/ Kimsenin bilmediği bir dilde/
Kadının doksan dokuz ismi var” demiş.
Hiç kimse, kâbuslarıyla yüzleşip onların içindeki korku hikâyelerinden
çıkmadığı, sanrılarıyla barışmadığı
sürece, sonsuz özgürlüğe açılan kapıdan geçemez...
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