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Dualitede yaşarken,
tüm gücümle de ondan
kurtulmak istiyordum
nedense!
Bir hikaye vardır sevdiğim. Bir çoban varmış (her yerde olabilir). Ve bu çobanın her zaman otlamaya götürdüğü 100 tane de koyunu varmış. Her gün
ormana gider otlatır, dönermiş koyunlarını çoban. Birgün akşam dönerken
saymış ki bir koyun eksik. 99 koyun var ama bir tanesi yok. Çoban tüm koyunları köpeğine teslim etmiş ve o 1 koyunu bulana kadar her yeri aramış.
Bu hikayeyi bütünlük konusunun önemini bilmeden “Ne alaka?” diye dinlerdim. Ama sözü geçen yazıda hikaye burada o %1’in tamamlanmasının ne
denli önemli olduğunu anlatıyordu. Bu aynen yap-boz oyununun parçalarındaki o tek parça da konmadan tamamlanmamış sayıldığı gibi.
Bu sayımızda ana konumuz, Bütünlük.
Ve ‘Bütünlük’ deyince aklıma çok şey geliyor. Her şey geliyor. Birden geliyor.
Bu yüzden Sevgili arkadaşım Mehmet Ördekçi’nin bir yazısında dediği gibi;
“Bir konuda elinizde malzeme yoksa yazı yazmak zordur, ama kafanız tıka
basa malzeme doluysa da yazmak zordur!” Ben de malzeme dolu kafamdan
“bakalım ne çıkacak?” diyorum…
15 yıl önce 3. Göz Dergisi’ni hazırlarken çıkmıştım yola. Bütünlüğümü aradığımı bilmeden ve ona ulaşmak için çıkmışım. İki dünya arasında git- gellerdeydim. Hayal dünyam oldukça genişti. Madde dünyası çok sıkıcı, mana
dünyası ise uçsuz bucaksızdı. Çok iyi geliyordu mana dünyasının sonsuzluğunda dolaşmak, derinliklerinde gezinmek ama Dünya’ya geldiğimde
uyum sağlayamıyordum bir türlü. Başkasını bırak, ben, kendime uzaylı gibi
bakıyordum. Aradığımın bütünlüğüm olduğunu da bilmiyordum üstelik.
Bilmediğim bir şeyi ararken, iyice ayrışmış; ‘Onlar’ ve ‘Ben’ olmuştum. Anlayışım, düşünmem, konuşmam değişik, uyumum iyice sıfırlanmıştı çevremle. Derin bir yalnızlığa itmiştim kendimi. O zaman yalnızlığım acıtıcıydı, tek
başınalığın gücü ise ulaşamadığım bir ütopyaydı...
Çok uzun zaman bir, bilemedin iki arkadaşım oldu. Beni anlayan tek onlardı.
O anlayan arkadaşlarım da anladıklarından mıydı; yoksa, o zaman sevdiklerinden mi; yoksa halime üzülüp, gidemediklerinden mi yanımdaydılar
bilmiyorum hâlâ...
Anlayacağın Sevgili,
Bütünlükten uzak bir bütünleşme arayışı içindeymişim. Zamanla yol da ilerledikçe daha da çok ayrışıyordum. Neden mi? Çıktığım farkındalık yolunda
nihayet benim gibi düşünenler ve kendi bütünlüklerini arayanlarla karşılaşmıştım ama şimdi de bizi anla-ya-mayanlar oluşmaya başlamıştı. Bu kez de
‘Bizler’ ve ‘Onlar’ tanımında olmaya başladı çevrem.
Hiç unutmuyorum, yıl 2001. Labirent seminerindeyiz. Güney Afrikalı Hocamız Sevgili Vernon Frost bizi tanımak isteğiyle herkese şu soruyu sordu;
- “Niye geldiniz bu seminere, kimsiniz ve böyle bir seminerden ne bekliyorsunuz?” Sıra bana gelince, cevabım;

- “Dualiteden (ikilikten) kurtulmak istiyorum. Çıkmak
deyin, ne derseniz deyin, ben bu dualiteden kurtulmak istiyorum. Kabus gibi. Böyle yaşamak beni çok
acıtıyor!” Derken, onun cevabı şöyle oldu:
- “Bu mümkün değil, çünkü her şeyin zıddıyla var olduğu bir dünya burası. Dualite dünyası. Gece, gündüz, iyi kötü, güzel, çirkin....vb. Bu dünyada yaşarken
dualiteden çıkamazsın, dualite de yaşarsın. Acını dindirmek için de dualitenin ne olduğunu öğrenebilirsin
ve sadece kabul edebilirsin!”
Bir seminerin daha girişinde aldığım ve tüm hayatım
boyunca aradığım cevabı bulmak iyi gelmişti. Sonrasında kah ağlayıp, kah gülerken çok eğlendiğimi hatırlıyorum. O salonda 40 kişiydik ve hepsinin değerli
bir parçam olduğunu biliyordum artık. Kimseye kızmadım, alınmadım, kaynaştım, kalbimi açtım. Onları
anlamaya ve kabul etmeye başlamıştım.
Sonra da bütünlük arayışım devam etti. Daha farkındaydım bu kez.
Ve bir kıssadan hisse ile tamamlıyorum bütünlük konumu, üzerine düşünülesi bir hikaye ile;
Günün birinde, gittiği her yere elinde bir ayna taşıyan
bir keşiş varmış. Bunu gören bir rahip, keşiş hakkında
şöyle düşünmüş; “Bu keşişin yapacak işi olmasa gerek,
nasıl göründüğüne bakmak için elinde sürekli ayna
taşıyor. Oysa ki, dışardan nasıl göründüğünü umursamamalı, asıl içinde ne olduğuna bakmalı.” Bunun
üzerine gidip keşişe sormuş;
- “Neden sürekli ayna taşıyorsun?” Bu soruyla onun
suçluluğunu açığa çıkaracağına da eminmiş ayrıca.
Keşiş çantasından aynayı çıkartmış ve rahibe doğru
tutup;
- “Aynayı sorunlu zamanlarda kullanıyorum ve o bana
problemin KAYNAĞINI ve aynı zamanda ÇÖZÜMÜNÜ
gösteriyor.” demiş.
İşte buna da ‘Bütünlükten Bakış’ diyoruz. Teşekkür
ediyorum bugüne kadar bana bütünlüğümü göstermek için hayatıma giren ve vesile olan Sevgililere.
İçimdeki Öz, İçinizdeki Öz’ü selamlar
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Ağaçların mantarlar ile beraber kurduğu doğal
internet: Wood Wide Web
Sayabiliyor, öğrenebiliyor ve hatırlayabiliyorlar, hasta komşularını iyileştirmeye çalışıyor, kesilip çotuk kalmış ağaçları
yüzyıllar boyunca şekerli suyla besleyip koruyorlar, elektrik
sinyalleri göndererek düşmanlara karşı çevresini
uyarıyorlar. Ağaçlar bunların hepsini mantardan
internet ağları “wood wide web” ile sağlıyor.

Düşen su seviyeleri ile 4
milyar kişi risk altında
Bilim insanları tarafından yayınlanan yeni bir araştırma,
küresel kuraklığın daha önceki
araştırmalarda ortaya çıkan
sonuçlardan etkisinin daha
fazla olabileceğini ortaya çıkardı. Dünya nüfusunun 3’te
2’sini, yani 4 milyar kişiyi etkileyecek bu problem yüzyılın
en büyük mücadelelerinden
biri olarak tanımlanıyor.
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Gerçek yaratıcılığın sıfır limiti
Gerçek yaratıcılık ancak düşünsel birikim ve
etkinlik sonucu yeşerebilir. Düşünmeyle beslenmeyen, gücünü düşünmeden
almayan bir yaratıcılık eninde sonunda tükenecek ve yok olacaktır.
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Kendi defterini kendin yap: Artık Defter
Kendin yap projeleri tüm dünyada giderek artarken bu alanda başlattığı bireysel bir projeyi hayata geçiren Ceylan Yurdakuler, tek
başımıza defter yapmanın o kadar da zor olmadığını gösteriyor.

WiFi ile kanser arasında
bir bağlantı var mı?
WiFi tarafından çevrelendiğimiz
için, aynı zamanda WiFi tarafından yayılan radyo frekans radyasyonuna da maruz kalıyoruz.
Bu radyasyon, bazı insanları
kanser riskini arttırabileceği düşüncesiyle endişelendirebiliyor.
Acaba bu endişelerin gerçekten
bir karşılığı var mı?

Dünyanın en eski
şarkısı: 3 bin 400
yıllık Hurri ilahisi
bir tablet, tarihin
büyülü sahnelerini bize
tekrar yaşatıyor.
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Ressam Aylin Menekşe, “Disleksi” adını verdiği kişisel
sergisi ile 29 Şubat -11 Mart 2016 tarihleri arasında
VAKIFBANK İstanbul Sanat Galerisi’nde!

Vitrin

Aylin Menekşe, “Disleksi” adlı kişisel sergisinde tarihsel olarak insanoğlunun farklı dönemlerine ait kayıtları resmediyor. Kültürel ve sosyal kayıtların yanı sıra insan algısının ürettiği canlı cansız imajlardan kolajları içeren
çalışmaları insan algısının çalışma yöntemleri ve bellek oyunlarını içeriyor.
Toplumsal yargılarla oluşturulan kayıtları, kültürel ve insan algısının oluşturduğu kurguları bir arada kullanan sanatçı Aylin Menekşe, işlerinde kendine özgü yeni bir hikâye yaratıyor.

İçindeki ışığı yakmaya
var mısın?
Terapist Aylin Uyar, öğrendiklerini ve fark ettiklerini paylaşmak için birkaç yıl önce Işık Meditasyonları DVD’si çıkartmaya karar verdi. Şu an yayında
olan DVD, her seyrettiğinizde bildiklerinizi bir kez
daha hatırlayarak omuriliğinizin dikleşeceğine
garanti vererek size ulaştırmaya hazır.
Aylin Uyar, “Hayatta sağlıklı olabilmek için akışkan
bir kana ve dik rahat hareket eden bir omurilik
enerjisine ihtiyacımız var. Kanımızın hareketlenmesi için içimizdeki neşenin artmasına, bizi aşağıya çeken negatif duygular yerine bizi ileriye
götüren pozitif bakış açılarına ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Bana göre insanlar dört bedenden
meydana geliyorlar. Fizik beden, ruh beden, zihin
beden ve duygu beden. İnsanın dengede olması,
merkezinde olması için bu dört bedeninde dengede olması gerekli...” derken, “Işık Meditasyonları
DVD’sini izlediğinizde hayatımızda farkındalık yaratmayı amaçlıyorum. Amacım var olduğumuz
için değerli olduğumuzu hatırlamamıza bir parça
katkıda bulunmak. Bir kişi değişirse yanında birçok insanın değişimine katkıda bulunur... “ diye
sözlerini sürdürüyor.
Eksik parçalarınızı yeniden kazanıp, içinizdeki potansiyeli uyandırmanın vakti geldi diyorsanız, bu
DVD sizin için hazırlandı...

www.aylinuyar.com

Gönüllü
çalışarak dünyayı
gezebilirsiniz!
Kendi seçeceğiniz bir ülkede belli
bir süre boyunca yeni insanlarla
tanışmak, bambaşka bir kültürün
içine kendinizi dâhil edip, yeni yerler keşfetmeniz mümkün. Hem de
hiç para harcamadan…
Dünya üzerinde birçok gönüllü
çalışma ve karşılığında seçtiğiniz
destinasyonu gezmek, yaşamak
ve deneyimlemek adına kurulmuş
dernekler var.

Bir yıldır hiçbir
şey satın almayan
Selma Hekim ile
tanışın
Dünyanın dört bir tarafında, özellikle Amerika ve Avrupa’nın büyük
şehirlerinde tüketme üzerine kurulu dünya düzenine kafa tutan
örnekler görmeye alıştık artık. Çöp
atmayan restoran, vejetaryen şehir, hava temizleyen kaldırım gibi
aykırılığı ile gezegene yarar sağlayan örneklerle eskiye göre daha
çok karşılaşıyoruz. Peki İstanbul’da,
burnunuzun dibinde bir yıldır hiçbir şey satın almayan biri olduğunu
söylesek tepkiniz ne olur?
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2016:

ateş maymunu yılı
(8 Şubat 2016 – 27 Ocak 2017)
Yazı: Ferda Ünsal- Işıl Aftar
Doğanın bir parçası olan insan, yaşadığı mekanda, doğadaki denge ve uyumu arar. Kişisel özelliklerimizden yola
çıkıp mekan ve zamanın birbiriyle olan
ilişkisini dengeleyerek hayatımızdaki
beklentilerimizi yönlendirebiliriz. Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan Feng Shui
öğretisi, insanın varoluş özelliklerine
uygun yaşam alanlarını düzenleme
sanatı olarak bize yol gösterir. Böylece
daha sağlıklı yaşar, mutlu ilişkiler kurar,
kendimizi geliştirir, kariyer beklentilerimize ulaşabiliriz.
8 Şubat tarihinde, Ateş Maymunu Yılı
başlıyor. Yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni
planlar, yeni fırsatlar demek... En güzel
dileklerle karşılarız her gelen yeni yılı.
Olumlu, olumsuz ne getiriyor demeden; sağlık, mutluluk, başarı, bereket
gibi nice beklentimiz vardır yeni yıldan.
Her yılın bir misyonu, bir kişiliği vardır.
Onun kişilik özelliklerini bilmek, kendimizi ve mekanlarımızı ona göre hazırlamamızı kolaylaştırır. Çin zodyağı 12
burçtan oluşur ve bu burçların her biri
3gozdergisi•com
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farklı yıllara tekabül eder. Batı astrolojisinde burçlar aylara göre yerleşirken Çin zodyağında senelere göre isimlendirilir. 12 yılda bir burçlar kendilerini tekrar eder. Her
yıl, bir burç ve 5 elementten biriyle eşleşir.
Ateş, toprak, metal, su ve ağaç. 60 yılda bir
aynı element ve burç yan yana gelir.
2016 Ateş Maymunu Yılı’nda, “Kendinle barış, hayat seninle barışmaya hazır” sloganıyla yola çıkıyoruz.
Maymun, Çin zodyağının 9’uncu sırasında
yer alır. Hırslı, özgüvenli, azimli, merhametli, karizmatik, dost canlısı ve eğlencelidir.
Maceraperest ruhu ile bizi, ani ve hızlı değişimlere, sürpriz yeniliklere uyum sağlamaya
davet eder. Zaman zaman tutarsız davranışlar sergilese bile hedeflerini gerçekleştirmek
için her yolu ve yöntemi dener. Yılın enerjileri, bize, bireyselliğin ön plana çıkmasını,
içimize yapacağımız yolculukta kendimizle
barışmanın, sorunlara sıra dışı çözümler
üretmemizi ve yaşamla barışmaya hazır olduğumuzu gösteriyor.
Yılın ateş elementi özelliği; heyecan, özgürlük, coşku ve neşe arayışına olan özlem
duygusunun yükseldiğini işaret ediyor.
Maymun burcunun doğuştan aldığı metal
özelliği ise birlik, beraberlik, keşfetme ve düzen arayışımızı tetikliyor. Hüzün ve neşenin,
yakınma ve kabullenme duygularımızın,

2016 Ateş Maymunu
Yılı’nda, “Kendinle
barış, hayat seninle
barışmaya hazır”
sloganıyla yola
çıkıyoruz.

tüm karşıtların birlikte yaşanacağı, sürprizlerle dolu, heyecanlı
bir yıl bizi bekliyor.
Ateş ve metal elementlerin çatışan döngüsü, bireysel ve toplumsal ilişkilerde problemlere neden olabilir. Anlayış, sabır ve
fedakarlıkta saklı olan çözümlerin, kişisel beceri ve gayretlerimizle desteklenmesinin çok önemli olduğu bir dönem.
Elementlerin özelliklerinden yola çıktığımızda;

Ateş elementi Metal elementi
Gezegeni: Mars (Erkekler)
Rengi: Kırmızı
Duyu Organı: Dil
Vücut Organı: Kalp
Duygu: Neşe
2016 Enerjisi: İlişkiler

Gezegeni: Venüs (Kadınlar)
Rengi: Beyaz
Duyu Organı: Burun
Vücut Organı: Akciğerler
Duygu: Üzüntü
2016 Enerjisi: Maddi Zenginlik

Bu tablo, karşıtların birlikteliğini, ateş ve metalin çatışan döngüsünün toprak elementiyle dengelenmesi gerektiğini gösteriyor.
İlişkilerimizin maddi ve manevi beklentilerimizi desteklediğini, bunu başarmanın ise akıl, yaratıcılık ve güven duygusunun
yükselmesiyle mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda,
denge ve uyum için toprak elementini temsil eden renkleri, doğal taşlar ve kristalleri hayatımıza katmalıyız. Toprak, bizim, hem
evrenle hem de kendimizle olan ilişkimizde, enerjimizi dengeleyen bir element olarak bu yıl karşımıza çıkıyor.
2016, başarı tohumlarının toprağa ekilerek verimli sonuçların
alınacağı, çok çalışmanın, kişisel beceri ve gayretimizi göstermenin zamanı. Evrenin bizim harekete geçmemizi beklediği bir
dönem diyebiliriz.
Yılın enerjileri, her ne kadar suistimale açık ve kıskançlık duygusunu tetikleyen bir özellik gösterse de dostlukların, elimizdeki
değerlerin kıymetini bilme zamanı. Yeni ilişkilere yelken açma
yerine hayatımızdaki dostlarla yola devam etmenin önemi yükseliyor. Yılın ilk yarısı her ne kadar stresli bir dönem olsa da ateş
enerjisinin yükseldiği yaz döneminde daha huzurlu hissedebilme şansımız var. Destek ve güç arayışımız çok yüksek. Hayatımıza şöyle bir uzaktan bakmayı denemek, rahatlamak ve
ilerlemek için adım atmanın tam zamanı…
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yaratıcılık duygusunun merkezi:

Pelvis Çakra
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Yazı: Meral Bakır
İkinci Çakra, Pelvis Çakra (Svadisthana Çakra)
Yeri: Pelvis çakra, kök çakranın üzerinde, göbek deliğinin altında, kasık bölgesinde yer alır.
Yaratıcı üreme, pelvis çakranın temel ilkesidir ve yaratıcılık duygusu ile bağlantılıdır. Bu merkez, hayat vermek ve hayatı korumak ile bağlantılıdır. Bir aile düzeni oluşturmak, aile bağları ve
ilişkileri ve aile sorumluluğunu kapsar.

Pelvis çakra kapandığında/bloke edildiğinde
Cinselliğe bağlı duyguların bastırılması ve suçluluk duygusu pelvis
çakra merkezinin bloke edilmesine neden olur. Bu çakra bloke olduğunda yaşam gücü de bloke olur. Bloke edilmiş çakra durumunda
kişi;
Pelvis Çakranın
Davranış Sorunları

Pelvis Çakranın
Fiziksel Sorunları

Pelvis Çakranın
Psikolojik Sorunları

Para sorunları ile
yaşar.

Dolaşım sorunları

Kıskançlık

Kendini değersiz
hisseder.
Yaratıcılığını
gösteremez.
Cinsel gücü zayıflar
veya kendisine
hayal kırıklığı
yaşatır.
Cinsel dürtüsü
azalır. İlişkiden uzak
durmak ister.
Önemini ve
çekiciliğini yadsır.

3gozdergisi•com

Cinsel sorunlar, iktidar- Cinsel ilişki kurasızlık
mamak,
Sperm üretiminde
bozukluklar, kısırlık

Kendi bedeninden
utanmak

Prostat, rahim ve
yumurtalıklar ile ilgili
rahatsızlıklar

İntihara eğilim

Regl döneminin
sorunlu geçmesi, hormonal dengesizlikler

Kötümserlik

İdrar yolları rahatsızlıkları, idrar tutamama,
böbrek sorunları ve
idrar yolları enfeksiyonları

Gösterişçilik
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Ses titreşimi tekniği
- Dik bir şekilde, yerde bağdaş kurarak oturun dikkatinizi nefesinize getirerek rahatlayın.
- Sol el sağ elin içinde ve başparmaklar birbirine değiyor olmalıdır.
- Dikkatinizi cinsel organlarınızın bulunduğu yere, yani pelvis çakra merkezine getirin ve 2-3 dakika kadar bu merkeze
odaklanın.
- “Vam” ses titreşimi tekrarlamaya başlayın. (Nefes alın ve
“Vam” titreşimini sesli olarak tekrarlayın. Titreşimi hissetmeye çalışmayın sadece sesi dinleyin. Zaman içerisinde titreşimi tüm bedeninizde hissedeceksiniz. Kelime anlamını sorgulamayın. Bu kelimenin gücü titreşimindedir.)
- “Vam” ses titreşimi, bir süre sesli olarak tekrarlanmalıdır.
Elementi Su
Rengi Turuncu
Salgı bezi Yumurtalıklar ve erbezleri
Beden Üreme sistemi, idrar sistemleri,
bölgeleri cinsel organlar, alt sırt
Organları Yumurtalıklar, leğen kemiği,
erbezleri, böbrekler, mesane
Duyusu Tat alma
Burçlar Yay, balık
Gezegeni Jüpiter
Ses Vam
Değerli taş Kırmızı akik, ay taşı

Etkileri
• “Vam” ses titreşimi, pelvis çakra merkezindeki blokajları temizler ve enerjinin serbestçe akmasına olanak tanır. Bu bölgede oluşan rahatsızlıkları giderir. Ses titreşimi bilinçaltını
arındırır ve yeniden yapılandırır.

Aromaterapi Sandal ağacı, aromaterapi

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

Pelvis çakrası, pelvis ve leğen kısmında
bulunmaktadır ve bu bölgedeki
organları etkilemektedir. Bunlardan
bazıları cinsel organlardır. Pelvis
çakrası bu bölgeyi etkileyerek, bu
bölgedeki organların fonksiyonlarını
etkilemektedir.
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Çakra merkezini canlandırmak için renk terapi
- Sessiz, sıcak ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere sırtüstü uzanın.

Bu aura resmi ve çakraların
incelemesini yaptığımızda
ikinci çakra, yani pelvis
çakrasının renginin turuncu
olması gerekir. Oysa bu
resimde neredeyse renksiz
görünümdedir. Aynı zamanda
çakralar genel olarak yuvarlak
olması gerekirken bu kişide
dikdörtgen şeklini almıştır.
Bu incelemenin bize kişinin
ikinci çakrasında sorunlar
olabileceğini gösterdiğini,
ve bu bölge ile ilgili olarak
bir yandan hemen doktora
gitmesi gerektiği gibi, bizim
de bulabileceğimiz çözümler
olduğunu söyleyebilirim.

3gozdergisi•com

- Ayakların arası yaklaşık 50 cm kadar açık, avuç içleri yukarı bakacak şekilde ve kollarınız vücudunuzdan 15-20
cm uzaklıkta gevşeyin.
- Dikkatinizi nefesinizde tutun. Zihninize gelen düşüncelere takılmayın. Zihin sakin ve durağan hâle gelmeye
başladıkça konsantrasyonunuzu fiziksel bedene doğru
yönlendirin.
- Tüm vücudunuzu gözünüzde kademeli olarak gevşetin.
Bedeninizde herhangi bir gerginlik varsa bunu bedeninizden uzaklaştırın ve rahatlayın.
- Tüm bedeni gevşettikten ve zihniniz huzurlu ve rahat
bir hâl aldıktan sonra konsantrasyonunuzu nefes alıp verişleriniz üzerine yoğunlaştırın.
- Zihniniz boşalttıktan sonra farkındalığınızı pelvis çakranıza getirin.
- Bunu saat yönünde dönen turuncu bir ışık girdabı olarak görün.
- Nefes alırken turuncu rengi ayak tabanlarınızdan aldığınızı ve turuncu renkle dolduğunuzu imgeleyin, turuncu soluklar alın, turuncu soluklar verin. Alışta ve verişte
parlak turuncu renk görene kadar tekrarlayın. Renk parlaklaştıktan sonra nefesinizi kendinizi fazla zorlamadan
bir süre içinizde tutun.
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Etkileri
• Turuncu renk gücün, canlılığın ve enerjinin sembolüdür.
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• Renk terapisi hastalıkları iyileştirmeyi hızlandırır.
• Renkler, bilinçaltı zihni etkilediği için bedeni canlandırır,
motivasyonu arttırır.

pelvis çakra merkezini canlandırmak için yoga duruşları

supta baddha konasana

trikonasa

utthita parşva konasana

prasarita padsana

utthita eka padasana

anantasana

salabasana

hasta utthanasana

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

yeni dünya’nın sakinleri:
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ışık çağı çocukları

Yazı: Şebnem Özkan

“Işık Çağı Çocukları”, 1970’lerden beri dünyamıza gelmekte olan yeni kuşaklara verdiğim isim. Bu çocuklar ve
gençler, çok önemli görevlerle dünyamıza doğuyorlar.
Onlar, çok daha insana yaraşır zamanları getirmek için
buradalar. Özellikleri, yetenekleri, oluş ve düşünce şekilleri önceki kuşaklardan çok farklı. Dolayısıyla bize ve
dünyaya göstermek istedikleri, anlatmaya çalıştıkları
şeyler de bir o kadar farklı oluyor. İşte bu yüzden yeni
kuşakları çok iyi tanımamız ve anlamamız gerekiyor ki
onların öğretmeye, değiştirmeye çalıştıkları şeyleri görebilelim. Ve daha da önemlisi onlara engel olmak yerine, doğru desteği sağlayabilelim.
Işık Çağı Çocuklarını tanıtmaya çalışan bu yazıda, çokça sorulan iki soruyu da cevaplamak isterim. Birincisi,
neden Işık Çağı terimini kullandığıma dair. Bu tabiri seviyorum. Çünkü bu çocuklar ve gençler, yetişkinlerden
daha yüksek frekanslılar. Diğer bir deyişle, daha ışıklılar.
Bilge bir havalar var. Araştırmalar, bütüncül olarak daha
zeki olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla Işık Çağı Çocukları
isminin, yeni kuşakları daha iyi tarif ettiğini düşünüyorum.
“Benim çocuğum şu senede doğdu. Şöyle özellikleri
var... Çocuğum Işık Çağı Çocuğu mu?” sorusu da çok sık
sorulan diğer soru. Hemen belirteyim ki bazı çocuklar
Işık Çağı Çocuğu, bazıları değil gibi bir ayırımımız kesinlikle yok. Bu çocukların ve gençlerin hepsinin çok
güzel yetenekleri ve önemli özellikleri var. Işık Çağı Çocukları kitabında onların sekiz grubunu detayıyla anlatıyorum. Rahatlıkla söyleyebiliyorum ki bu çocukların
hepsi bu sekiz gruptan birine muhakkak dahil oluyor.
Dolayısıyla hepsi de Işık Çağı Çocukları başlığı altında
toplanıyorlar.
Şimdi gelin grupların özelliklerini de kısaca tanıyalım…

İndigo Çocuklar
İndigolar ilk grubumuz; 1970’lerden beri yeryü3gozdergisi•com
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züne gelmekteler. Eskiyi değiştirmek ve Yeni Dünya’yı oluşturmak için buradalar. Dolayısıyla eski düzeni kırarak, yeniyi getirmeye çalışıyorlar. Kuralları, rutinleri sevmiyor, çabuk sıkılıyorlar.
Belli bir konuya uzun süre odaklanmak yerine “yaygın dikkat”
özeliğine sahipler. Mevcut düzeni değiştirmeye geldiklerinden
faaliyet odaklılar. Bu özellikler yüzünden onları çoğunluklar dikkatsiz veya hiperaktif olarak tanımladık ve hâlâ da tanımlıyoruz.

Kristal Çocuklar

1999’dan sonra doğmaya, 2002’den sonraysa daha yoğun olarak yeryüzüne gelmeye başladılar. Kristal Çocuklar, insanların duygusal gelişimlerini, farkındalık ve bilinç düzeylerini artırıcı enerjilere sahipler.
Ruhani konularla çok ilgililer. Çok inançlı veya çok spiritüel (ruhani)
olabiliyorlar. Onlar da dikkat eksikliği, hiperaktivite, hatta otizm spektrumlu bozukluklar tanısı ile teşhis edilebiliyorlar. Hayali arkadaşlarıyla, meleklerle oynar, onlardan bahsedebilirler. Kristaller, doğal taşlar
ve suyla oynamayı çok sever, doğada vakit geçirmeye ihtiyaç duyarlar.

Gökkuşağı Çocuklar

Bu gruptaki çocuklar korkusuzdurlar; anne babalar ve öğretmenlerin, daha önceki nesillerde uygulamaya çalıştığı korkutma yoluyla
disiplin, onlarda bir etki yaratmaz. Gökkuşağı Çocukların çoğunluğu şifa yeteneğine sahiptir. Bazen gelip size sarılır veya ellerini
hasta olan bölgenize koyar, işlerini bitirince ise oyunlarına devam
ederler… İçgörüleri, sezgileri çok kuvvetli olur. Ayrıca güçlü psişik
yeteneklere de sahip olabilirler. Yemeğe ve/veya uykuya pek “bağımlı” değillerdir. Renklerden ve renkli nesnelerden çok hoşlanırlar.

Yıldız Çocuklar

Yıldız Çocuklar teknoloji ve bilimlere meraklıdırlar; okumak,
öğrenmek, bilimsel konularda çalışmak isterler. Uzaya, paralel boyutlara, yıldızlara, gezegenlere ve dünya dışı canlılara
büyük ilgi duyarlar. Dahası, bu gibi konularda sizin de bilmediğiniz ve nereden öğrendiklerini anlayamadığınız bilgiler verebilirler. Etraflarındaki elektronik aletlerin çalışmalarını etkileyebilirler. Hatta bazen arızalanmalarına sebep olabilirler.

Melek Çocuklar

Melek Çocuklar insanlara yardım etmek, onlar için faydalı bir şeyler
yapmak isteyen ve bunun için ellerinden geleni yapmaya çalışan çocuklardır. Bu çocuklar ve öncelleri, “dünya hâllerine” alışık olmadıkları
için zor hayatlar geçirebiliyorlar. Özellikle maddi konularda sıkıntılı
testlerden geçmek zorunda kalabiliyorlar. Bu çocukların hissettiği
ortak bir duygu var; bu dünyadan değilmiş gibi hissediyorlar. Çoğu
insanın meşgul olduğu şeyler ilgilerini çekmiyor. İnsanlar arasındaki
vahşete, kavgaya, savaşlara hiçbir anlam veremiyorlar ve bu yaşananlar onları derinden üzebiliyor, motivasyonlarını kaybettirebiliyor. Bu
gibi durumlarda depresyon, melankoli vb. ile teşhis edilebiliyorlar.

Altın Çocuklar

2005’ten sonra doğmaya başlayan Altın Çocuklar, çok güçlü karakterlere sahipler. Genel olarak
Işık Çağı Çocuklarının ve özellikle de Kristal Çocukların enerjilerini aktive etmek, onlara destek
olmak üzere yeryüzüne geliyorlar. Bu çocuklar
küçük yaşlarından başlayarak bireyselliklerini
ifade ediyor, gerektiğinde kendi fikirlerini canla
başla savunuyorlar. Mucizevi bir şekilde hayata
gelme öyküleri var. Zorlu tüp bebek çalışmaları,
riskli ameliyatlar, çocuk sahibi olamayan anne
babalar ve doktorların umutlarını kesmeleri vb.
olayların ardından birdenbire ve beklenmedik
bir şekilde oluveriyorlar.

Yunus Çocuklar

Yunus Çocuklar, 2005 sonrasında doğmaya başladılar; özellikle 2012’den itibaren yoğunluk kazandılar. Gürültülü ortamlardan (AVM’ler gibi),
kalabalıktan, çok fazla ışıktan, kıyafetlerin etiketlerinden ve pürüzlü kumaşlardan rahatsız olan
hassas çocuklar oldukları için “Yüksek Hassasiyetler” tanısı ile en çok teşhis ettiğimiz çocuklar
bu gruba dahiller.
Çok neşeli oluyorlar; sürekli gülümsüyor veya kıkırdıyorlar. Su ve denizler onlar için çok değerli
ve gerekli. Özgür ruhlu ve bağımsızlıklarına aşırı
düşkünler. Çok empatikler. Yüksek telepati kabiliyetleri yüzünden genellikle geç konuşuyorlar.

Elmas Işık Çocuklar

2014’te doğmaya başladılar ve bu ilk dünya hayatları. Enerjileri çok saf ve güçlü. Temizlemeleri
gereken karmaları yok ve herhangi bir ego blokajı yaratma olasılıkları sadece dünya üzerindeki
yaşamlarıyla ilgili. An’da kalmayı başarabiliyorlar. Çok yetenekli ve zekiler. Sessiz ve derinden
dünyanın frekansını yükseltmek için çalışıyorlar. Yüksek özgüven sahibi yetişkinler olacaklar.
Işık Çağı Çocukları dünyamıza gelmeye devam
edecekler ve bizler de onların güzel özelliklerini keşfetmeye ve onlardan öğrenmeye devam
edeceğiz. Bir sonraki yazıda buluşuncaya kadar
sevgiyle kalın…
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tasavvuf geleneği’nde

“akıl” ve “arayış”

2. Bölüm

Yazı: Çağrı Dörter
Tohumun filizlenmesi; kimi zaman, sonunda
koca bir hiç olacak hedeflerin peşinde kendini
kaybetmişçesine koştururken, düşünmesine
yol açan ani ve şaşkınlık verici bir olayla başlayabilir. Kimi zaman içinde hep o sezgiyi taşıyan
birey, belirli bir olgunluğa geldiğinde, hayatı
boyunca gerçek olan soruları aslında sadece
çocukken sorduğunu ve büyümüş görünürken aslında hep yerinde saydığını anlayarak,
hayatını bu anlayışın gösterdiği yön üzerine
kurmayı seçebilir. Kimi zaman doğduğu andan
itibaren bu sezgiyi taşıyıp, en ufak fırsatları bile
bu yönde kullanarak o tohumu ağaç yapmaya adayabilir hayatını. Ancak eninde sonunda,
zamanının gelmiş olması gerekir... Zamanı gelmeden -diğer tüm şartlar uygun olsa dahi- baki
kalan ve artan iç sıkıntısına rağmen bu yönde
bir adım atma iradesini kendinde bulamaz. Yanı
başında; alıştığı, bildiği ve güvendiği haplar,
hep daha çekici görünecektir ona...
Ancak, haplarla ilgili önemli gerçek, hemen
hepsinin bir süre sonra eski etkilerini kaybetmeye mahkûm olmalarıdır. Haplar etkilerini
kaybettikçe, artan iç sıkıntısı yine duyulur hale
gelecektir. Bundan, ancak “daha güçlüsü”yle
kurtulmak mümkündür. Motosikletle iki takla
atmışsa üçüncü taklayı denemelidir. Turistik
ülkelerin hepsini gezmişse artık savaşın olduğu yerlere gitmelidir. Tek hapla eskisi gibi
hissetmiyorsa dozu iki katına yükseltmelidir.
Ve elbette renkli ekranlarda “daha fazlası”nı
yapma bağımlılığı, “bir başarı” gibi sunulur.
Çocuklar “uykudan önce”yi izledikten sonra
yatarlarken, ebeveynler için farklı isimler altında “ebedi uyku ve onun yüceltilmesi” vardır. Kölelik özgürlük, ağaçlar-arası atlama ise başarı ve
3gozdergisi•com

dinamizmi olmuştur.
Maddi dünyanın tüm nimetlerine sahip olan hemen her bireyin adeta intihar meyilli veya tamamen uyuşturulmuş bir yaşamı seçmeleri,
haplarla nereye kadar gidilebileceğinin göstergesidir... Ancak, bu
yaşamlara dışarıdan bakanlar, o hayatların nasıl sıkıntılı, karanlık ve
depresif olabileceğini hayal dahi edemez ve kısa fragmanlarını görerek cennet sandıkları o yaşamları kurabilmek için hayatlarını cehenneme çevirir ve enerjilerini o yolda tüketirler...
Yol boyunca hedefe varamamış olmanın mutsuzluğu, o hedefe varılana kadar devam eder ve yolu da bir sıkıntıya döndürürken, bu
hedeflere varanları ise başka bir sürpriz beklemektedir: Hiçbir şey
değişmemiştir... Nasıl derler; “kaybet-kaybet”. Bir “kaybet”, hedef
odaklı yaşamak nedeniyle o hedefe varana kadar gerçek anlamıyla
tat alınamayan yaşam için; öteki “kaybet”, hedefe varmanın kısa esrikliğini takiben “bu muydu?” sorusu için... Aslında hiçbir şey değişmemiş değildir. “Artık kaçacak bir yerin kalmaması” ve “artan iç
sıkıntısı” hariç, hiçbir şey değişmemiştir.
Kendi derinliklerinden kendine bildirilen o şüphesiz mesaja kulak
kabartan ve bir şeylerin eksik olduğunu hisseden bir birey, sadece
yaşamın bu dinamiklerini görmekle kalmaz, bu iç meseleyi halletmeden hiçbir insan için gerçek bir rahatlama veya ferahlama olamayacağını da kavrar. O varlıksal sıkıntı, sonunda ölümün olduğu bu
yaşamın ne olduğu üzerine gerçek bir cevap bulmadan her şeyin
temelde anlamsız ve her eylemin temelde boş olacağının sezgisiyle
evini bulana kadar varlığını sürdürecektir.
Kıblesini bulan bireyin o yönde atacağı bir adımın bile boşa gitmeyeceği söylenir. Her adım, olumsuz davranışlarına kaynak olan bir
düğümü daha çözer ve onu sağaltırken, anlayışının genişlemesiyle
birlikte huzuru ve tatmini de artacak; içsel gökyüzü, her yeni anlayışın hayata geçirilmesiyle biraz daha aydınlanacaktır. Anlayışının
kapsamının genişlediği, maneviyatının derinleştiği her an, o gözlerin arkasında duran varlık daha güzel bir hâl almaya başlayacak, o
gözlerle gördükleri de daha başka bir görünüme bürünmeye başlayacaktır. Ve ancak o zaman “nefes alma”nın nasıl bir şey olduğunu idrak edecektir. Bir kez bu “nefes”in ferahlığını duyumsadıktan
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sonra daha evvel nasıl nefessiz yaşayabildiğine
şaşarken, aynı zamanda ilk defa dışarıdan bakabildiği o alemin karanlığını da görebilmeye
başlayacaktır. Perdeleri kapalı bir evin içinde,
güneşin varlığından habersiz yaşayan birinin,
ilk kez kapıdan çıkıp gökyüzünü gördükten
sonra içinden çıktığı kafese bakması gibi... Veya
bir bebeğin çıkmamak için başta direndiği, ancak hayallerinde dahi göremeyeceği o aleme
çıktıktan bir müddet sonra daha evvelki yaşantısını hayal dahi edemeyeceği gibi... Yolcu, o dar
ve karanlık hapishanesine bir kez daha bakacak
ve ardından önünde uzanan patikada yürümeye başlayacaktır...
Hakikat arayışına giren ve bu yönde yürümeye
karar veren bireyin kendi özüne ve köklerine
dönmeye başlayan aklına tasavvuf geleneğinde “Akl-ı Mead” denir...
Bu akıl, beşerin içindeki “insan” tohumunun
suyunu sağlamak üzere faaliyet gösterir. Faaliyeti, ikinci nefs mertebesi olan “Nefs-i Levvame” ile başlar. Tüm alemleri kapsayacak idrakı
doğurmak üzere düzenlemiş, ancak bir çocuğun idaresinde sağa sola çarpılarak tüketilen
bedenin dümeni, bu aşamada, olgunluğa yönelmiş bir kaptan tarafından teslim alınmıştır.
Bu kaptanın nihai hedefi, kullandığı muazzam
makinayı tam kapasitesine yükselterek içindeki
yolcunun evine ulaşmasını sağlamaktır.

Tasavvuf ve diğer batıni
gelenekler, irfan öğretileri, bilgelik
yolları, dinler, düşünce ve felsefe
tarihi, insaniyete ait ifade bulmuş
kadim değerler, keşifler, anlamlar
ve gelenekte bahsi geçen
diğer akıl mertebeleri, “akl-ı
mead”ın ereğine yolculuğunun
meyveleridir.

Bir zaman sonra anlayacaktır ki en başından
beri ona eşlik ederek bu yola girmesini sağlayan o içsel sıkıntı, aslında doğmaya çalışan ama
sürekli boğulan “insan”ın açığa çıkma çabalarıdır. Ve gerçek varoluşu hakkında hiçbir şey
bilmediği bu denizde, ona atılmış tek can simididir.
Tasavvuf ve diğer batıni gelenekler, irfan öğretileri, bilgelik yolları, dinler, düşünce ve felsefe
tarihi, insaniyete ait ifade bulmuş kadim değerler, keşifler, anlamlar ve gelenekte bahsi geçen
diğer akıl mertebeleri, “akl-ı mead”ın ereğine
yolculuğunun meyveleridir.
Anka’nın Kanatları serisinin yayına hazırlanan
üçüncü kitabından alınmıştır.
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Tomatis Yöntemi ile
Tomatis metodu işitsel bir tedavi yöntemidir. Kullanılan filtrelenmiş müzikler; ruhsal,
duygusal, fiziksel bedenimizde ve vagüs
siniri üzerindeki etkilidir. Bu sayede kronik
enerjisizlik, uyku problemleri, reflü, migren
gibi psikosomatik kökenli rahatsızlıklar ile
başa çıkabilmemizi sağlar. Konsantrasyon güçlüğü, dikkat dağınıklıkları, duygu durum bozukluklarının giderilmesinde
güçlü bir destek terapi metodudur.
1950 ‘li yıllarda Fransız kulak- burun- boğaz doktoru Alfred Tomatis tarafından
Paris ‘de geliştirilen ve dünyanın her yerinde kullanılan Tomatis Metodu, 2003
yılında Iris Steinfeld tarafından Türkiye’ye
getirilmiştir.
Tedavinin temelinde bir frekans testi bulunur. Bu testin sonuçlarına göre kişilerin
bireysel ihtiyaçlarına göre filtrelenmiş
müzik, özel üretilmiş kulaklıklar aracılığı ile
dinlenir.
Tomatis Yöntemi ile yapılan dinleme terapisi ortakulak kaslarının egzersizleri, ve
kalın-ince frekans arasındaki döngü yüze
canlılık getirirken, Ventral Vagus’un aktivasyonunu sağlayan bu yöntem böylece
kendinizi güvende hissedip bağ kurmanıza olanak sağlar. Orta kulak kaslarının
aktif çalışması, kulak zarının gerilmesine
ve böylece orta ve yüksek frekanslara
(500- 5000 Hz arası) odaklanarak iletişim
ve bağ kurmayı kolaylaştırır.

sistemik dinleme
Tomatis metodunun uygulandığı alanlar ;

Bebek ve çocuklar için:

Yetişkinler için ;

• Kolay doğum
• Stresli hamilelik dönemi
sonrası ve doğum travmaları
• Konuşma ve ifade
yeteneklerinin güçlendirilmesi
• Davranış ve iletişim
bozuklukları
• Disleksi
• Konsantrasyon eksikliği
• Bedensel ve fiziksel gelişime
destek
• Otizm
• Hiperaktivite

• Yorgunluk, enerjisizlik
• Uyku problemleri
• Korkular
• Psikosomatik hastalıklar (Migren,
reflü, panik atak , v.s)
• Kulak çınlaması
• Vertigo – Baş dönmesi
• Konsantrasyon eksikliği
• Sporcularda bedensel performansı
yükseltmek
• İletişim ve ifade zayıflığı
• Kolay lisan öğrenimini sağlamak
• Yaratıcılık potansiyelini yükseltmek
• Meditasyonda derinleşmek

İncesu Sokak Konyalı Apartmanı
No: 5/3 Etiler İstanbul
Tel: 212-352-10-05
iris@irisailemerkezi.com
irisailemerkezi.com

Bütün olmak istiyorsan,
eksik olmana izin ver.
Doğru olmak istiyorsan,
eğri kalmana izin ver.
Dolu olmak istiyorsan,
boş olmana izin ver.
Yeniden doğmak istiyorsan,
ölmene izin ver.
Sana her şeyin verilmesini istiyorsan,
Her şeyi bırak.

Tao Te Ching
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bardaktaki su
Yazı: Mine Madenoğlu

“Bardağın yarısının
dolu veya boş
olması, onu
doldurmakta mı
yoksa içmekte mi
olduğunuza
bağlıdır.”
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Bir bardak bir bardağa, “Bre bardak, gel beraber bir bardak
su oyunu oynayalım” demiş…
Kazanan?
Tabii ki de iyimserler olacak!... mı acaba?
İlkokulda sınıf öğretmenim, lisede edebiyat, üniversitede
felsefe öğretmenim, evde annem, şirkette müdürüm… Rüyalarım bu soruyla haykıran sesle uyandırıyordu beni uykumdan artık. Bardağın yarısı boş mu, dolu mu? Okudum,
düşündüm, taşındım, üşüttüm. O bardak buraya gelecek!
Ellerimle dolduracağım.
Hayatı çerçeveleyenin bakış açılarımız olduğunu gençlik
yıllarımda öğrenmiş olmanın mutluluğu ile bu bardak sorunsalını hayata yaymaya karar verdim. Elbette doğan her
çocuk kendi mizacı ve huylarıyla dünyaya gelmekte, ancak bakış açısı dediğimiz şey bulaşıcı. Anneler ve babalar
çocuklarını büyütürken mikrobik hastalıktan ziyade bakış
açısı hastalığından korkmalı. Zira, hayata nasıl bakıyorsan
onu görüyorsun ve onu nasıl yorumlarsan ona göre yaşıyorsun.
Yıllar yılı ben ilk duyduğumdan bu yana veyahut bu konu
ilk yayıldığından beri, bardağın yarısının dolu olduğunu
söyleyenlerin iyimser, bardağın yarısının boş olduğunu
söyleyenlerin kötümser oldukları söylendi. Hatta arkadaş
ortamlarında kötümser olduğu tespit edilip, linç edilmek
üzere üzerine gidilip, illa dolu olduğuna ikna edip bu uğurda mücadeleler dahi olduğu görülmüştür. Şaka bir yana, o
bardak bir insanı ne iyimser yapıyordu ne de kötümser…
Bu daha çok, kişiye siyah-beyaz bir fotoğraf gösterip siyahın beyaz olduğuna ikna etmeye çalışmaya benziyor. Peki
ya o fotoğrafı renkli görenler? Onlar hiçbir zaman hayalperest veya sağlıksız bir beyne sahip olmadı. Sadece standart
bir ayrımcılığın, değerleri anlaşılmamış zedeleri oldular.
Şimdi devir, onların zamanı.
Y kuşağı olarak adlandırılan günümüz gençlerinin, üst yaş
grupları tarafından bu kadar hayranlıkla, beğeni ile takip
edilmesi bundandır. Çünkü onlar artık hayata siyah-beyaz
bakıp, ya hep ya hiç diyerek hayatı dar bir çerçeveyle sınırlandırmıyorlar. Onlar bardağın yarısını boş veya yarısını
dolu görmüyorlar. Temel bir farkları var. Onlar olasılıkları
görüyorlar. Bu yüzden yaratıcılar, bu yüzden renkliler, bu
yüzden enerjikler ve yaşamda, yapabileceklerinde sınır
tanımıyorlar. Çünkü siyah-beyaz, bazen netlik olsa dahi,
gerçek değildi. Doğa hiçbir zaman öyle olmadı. Dolayısıyla
insan doğası da bu değildi. Şimdi doğayla, insanın yaşamla

ve kendisiyle bütünleşme zamanı.
Meşhur sanatçı Bill Cosby bu konuda şöyle demiş: “Bardağın yarısının dolu veya boş olması,
onu doldurmakta veya içmekte mi olduğunuza
bağlıdır.” Bir çocuğu zihnen büyütecek ilk adım
durumsal bakış açısına sahip olmasıdır. Hayatta,
yaşamın içinde hiçbir şey mutlak değilken, bu
bulaşıcı siyah-beyaz (ya hep ya hiç) bakış açısı
onu asıl kötümserliğe sürükleyecek; depresyon,
korku ve kaygı daha çok artacaktır. Hayatta her
şey bir “an”lık. Seçimlerimizle, eylemlerimizle,
fikirlerimizle her şeyi değiştirebilme becerisine sahibiz, tıpkı doğanın sahip olduğu devamlı
döngüsü gibi.
Olaylar mevcut duruma göre yorumlandığında,
çözüm yaratmak çok daha kolay, ıstırapsız ve uygun olacaktır. Böylece çocuk bardağın yarısının
boş olduğunu her gördüğünde ağlamayacak,
çeşitli olasılıkları düşünmeye başlayacaktır.
Haydi birlikte düşünelim. Bardağa baktınız, yarısının boş olduğu dikkatinizi çekti ve üzgünsünüz. Kendinizi kötümser, başarısız, hâlsiz ve
ümitsiz hissettiniz. Durun! Boşluk yalnızca uzayda. İçinde bulunduğumuz dünyada boşluk yok
ki. Belki de bardak tamamıyla dolu. Boş gözüken
kısmı: Hava. Yalnız değilsiniz. Baksanıza, su bile
havayla birlikte bir bardakta.
Bardağa baktınız, yarısının dolu olduğu dikkatinizi çekti. Kendinizi yetersiz, tatminsiz, eksik,
korkmuş ve çaresiz hissettiniz. Durun! Bu bardak
nerede olabilir? Siz neredesiniz? Düşünün. Yoksa
bu bir kutlama mı? Belki de şampanya içiyorsunuz. Bir şey başarmışsınız. Tebrikler! Yalnız değilsiniz.
Fark ettiniz mi? Hiçbir şeyi asıl hâliyle görmeyiz,
olduğumuz hâliyle görürüz. Bizim içimizde ne
varsa, dışımızda o var.
Bardağa tekrar baktınız, yine yarısının boş olduğu dikkatinizi çekti. Sevinçlisiniz. Şimdi bu bardakta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Seçim
sizin! Keyfine varın.
Hayat hep bir sahneye benzetilir. Doğrudur. Senaristinin, yönetmeninin, kameramanın, oyun-
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cunun ve dekorun siz olduğu. Atalarımızdan miras güzel sözümüzü hatırlayın: “Ne ekersen, onu
biçersin”. “Her şey bu kadar kolay değil”, dediğinizi biliyor kalbim. Kolay değil, ama zor da değil.
Emek gerek ekmek için, emek gerek biçmek için.
Sevmek gerek kendimizi, değerini bilmek gerek
yaşamın, yaşamak gerek öğrenmek için.
Bir evin odasındasınız. Sadece bir bardağınız
var. Başka hiçbir eşyanız yok. Onunla ne yapıyorsunuz? Düşünün. Hayal edin. Oturmuş ağlıyor
musunuz? Allah’a dua mı ediyorsunuz? Şikayet
mi ediyorsunuz? Kendinizi mi suçluyorsunuz?
Korkuyor musunuz? Sinirden fırlatıp kırdınız mı
yoksa? Hayal edin dedim ama. Ben sizden başka
kimsenin olmadığını, evin ıssız, hiçbir şeyin olmadığı bir yerde olduğunu, evin başka odalarının
olmadığını söylemedim ki. Bunu hayal ederken
olasılıkları düşündüyseniz, durumu değerlendirdiyseniz, bardakla neler yapabileceğinizi ve
hatta onunla bir şeyler yaptığınızı gördüyseniz
ne mutlu size. Sorduğum sorulara üzüntü, korku
ve öfke tepkilerini verdiyseniz bakış açınızı genişletmenizin tam zamanı. Artık bardağın yarısı
ne dolu, ne boş. Bir bardak var ve siz onunla ne
yapacağınızı öğrenmek için can atıyor, fikirler,
çözümler oluşturuyor ve eğleniyorsunuz. Şimdi!
Artık farklı düşünmeye başladınız bile.
Bir çocuk gibi hayal kurabilmek ve bir yetişkin
olarak gerçekleştirmek sizin seçiminiz. “Yetişkinlerin dünyası zor, karmaşık, baş edilmez, yorucu,
sıkıcı, vb. olur” derler. Hayat ikiye mi ayrılmış?
Yarısı renkli, yarısı siyah mı? Bir ömrü ikiye bölen bir şey yok ki. Süregelen, devinim içinde
bir ömrü bölümlere ayıran biziz. Çocuk kalalım
demiyorum. İçimizdeki çocuğu büyüdük diye
kesip, sanki bize ait değilmiş gibi kendimizden
koparmayalım. Biraz önce kurduğunuz hayalde, inanın bana, bir çocuk neler üretir. Meraklı
gözlerle etrafı inceler, başka odalar var mı diye
bakar, varsa usulca girer, boyalar bulur mesela.
Bardağı boyar, ona surat çizer, bardak gülen bir
patatese benzer. Sonra ona bir senaryo yazar
mesela. Kendisi hem senarist olur, hem yönetmen, hem oyuncu. Zamanın nasıl geçtiğini bile
fark etmez, eğlenir. Boya bulamadı diyelim, odalar kilitli. O zaman sokak kapısından dışarı çıkar,
3gozdergisi•com

yağmur yağıyorsa bardağı havaya tutar ve içine yağmur
suyu doldurur. Güneş varsa koşar, çevreden çiçek, ot toplar, içine doldurur, bardağı tabak gibi kullanır. Dışarıya da
çıkamadı diyelim, uçak yapar, rüzgarın sesini, uçağın sesini taklit ederek onu uçurur. Araba yapar, yarışı kazandırtır.
Ters çevirir, ritim çalar. Bir çocuğun hayal gücü sınırsızdır.
Onun için bardağın içindeki suyun durumu bir sorun değildir. Yalnızca bir durumdur ve durumlar değişir, değiştirilebilir. Çocuk bunu bilir.
Şikayet edenler, renkleri görmeyenlerdir. Bir bardak düşünün yine. İçinde bir minik balık. Kuyruğu bardağın dibinde, ağzını açmış havaya, susuzluktan şikayet ediyor.
Tam tersine, suyun olduğu yere başını soksa, kuyruğunu
havada tutsa sorun çözülecek. Şikayet ederken, kızarken,
suçlarken ve üzülürken, birileri gelip bardağı sattığını söyleyebiliyor. Yaşam akıp devam ediyor. Bu defa da eskiden
var olan bardakla tartışıyor. Hâlâ fark etmiyor. Önemli olan
bardağın var olması, ötesi aslında yok.
Hayat dediğimiz, aslında biziz.
Biz var olduğumuz sürece, hayat diye tanımladığımız her
şey var. Tıpkı bardak gibi. Hayatın boşluğu, doluluğu, çapı,
eni, boyu, kısacası tüm özellikleri biziz. Biz ne diyorsak o
onu söylüyor. Bazen tersini söylüyor zannediyoruz, bizimle
inatlaştığını. Aslında inatlaşan da biziz, hayat değil. Bizim
kalbimiz ve zihnimiz. Bizim içimizdeki çocuk ve öğrendiğimiz erişkinliğimiz. Çocuk inatlaşıyor, “Sana yakın olmak
istiyorum, beni unutma, benimle ilgilen, beni sev, beni duy,
beni gör, benimle oyna” diyor. Ama öğrendiğimiz “yetişkin
kuralları” ordusuyla onu her seferinde susturuyoruz. Daha
doğrusu susturduğumuzu zannediyoruz. Bir de üstüne böbürleniyoruz. “Aslalar” ile kapıları kilitleyip, “keşkeler” ile
ömrün sonuna gelebiliyoruz. Yani çocuk aslında hiç vazgeçmiyor. Vazgeçen biziz.
Bu bardak sorunsalı, artık değişiyor. Hatta değişti bile. Ben
bir şey daha ekliyorum. Peki boş olan kısmıyla ne yapmak,
dolu olan kısmıyla ne yapmak istiyorsun? Hayatla ne yapmak istediğin, seçimlerin ve eylemlerin… Hayat denen
oyun bu. Senaryon, dekor, oyuncular, kamera çekimleri ve
bardak. Bardak…
Bir dakika. O bardak hâlâ buraya gelmedi mi?
O sensin.
Peki ya oyunu kim kazandı?
Oyun devam ediyor.

Aylık Gezi ve
Fotoğraf Dergisi
gezittadergi.com
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Monizm ve

dualizm üzerine
Yazı: İnci Evrensel
Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesinden 3 bin yıl öncesine kadar süren
bir zaman diliminde, Rusya’nın güneyinden Anadolu’dan Malezya’ya kadar
uzanan kısmında kalan bir coğrafyada yaşayan insanlar, “Veda”nın (bilgi) öğretilerini geliştirip oluşturdular. Vedik öğretiler, o zamanki bilgeler ve ermişlerin meditasyon yoluyla kazandıkları içsel edinimlerin birbirleriyle paylaşıp
tartışarak geliştirmesiyle meydana geldi. Böylesine geniş bir coğrafyada ve
böylesine uzun bir zaman diliminde, doğal olarak birçok farklı felsefe ekolü
oluştu.
“Ben kimim ve bu kainat ile ilişkim nedir?” gibi kadim soruların cevaplarını
ararken yaratılış felsefesi ile ilgili bazı görüşler oluşturdular. Böylelikle işlevi
ve doğası itibarıyla birbirinden farklı iki kavram ortaya çıktı. Bilinç ve enerji.
Edilgen özellik ve etken güç.
Bilinç kelimesi; kozmik bilinç, saf bilinç, öz, ruh, kozmik ruh, atman, Paramaatman, Purusa, Parama-Purusa veya Shiva gibi isimler alırken enerji kelimesi;
kozmik enerji, yaratıcı güç, dişil enerji, doğanın gücü, işlevsel güç Prakriti
veya Shakti gibi isimler aldı. Bilinç edilgen, enerji ise etkendi.
Yaratılışın ilk aşamasında, bilinç, tamamen niteliksizken etken güç enerjinin
etkisi ile bilinç çeşitli anlamlar kazanmaya başladı. Renkler ve şekiller oluştu.
Bilinçten oluşan birbirinden farklı nesneler; boşluk, hava, ateş, su, toprak ve
onlardan oluşmuş gezegenleri ve tüm nesneleri, çeşit çeşit canlıları oluşturdu. Nesnelerin içinde kendisini iyice gizleyen bilinç, canlılara sıra geldiğinde,
bu canlılardaki evrim düzeyi artmaya başladı ve bilinç yavaş yavaş kendini
görünür kıldı. Tabii ki tüm bunları yapan kozmik enerji Shakti oldu. Ancak
bunları yapabilmek için kozmik bilinç yani Shiva’ya ihtiyacı vardı. (Buradaki
Shiva kavramı, 7 bin sene önce yaşamış Tantra’nın babası Shiva değil, felsefedeki kozmik bilinçtir.)
Şimdi hangisi önemli Shiva mı Shakti mi? Bilinç mi üstün enerji mi?
Bu soru, Uzakdoğu felsefe ekollerinde hep tartışılır. Bilinç ya da öz; Atman ya
da Param-atman varoluşsal eril özellik midir; yoksa yaratılışı kendi içindeki
3 farklı kuvvet (Sattvik, Rajasik ve Tamasik, yani, duyarlı değişken ve kaba
kuvvetler) ile yürüten kozmik enerji dişil güç Shakti midir?
Bu dualite, ritüeller ve mantralarla o zamanlardan günümüze kadar taşındı.
Halen de devam etmekte ve tüm dünyada birbirinden farklı felsefe ekollerini
etkilemektedir. Kaldı ki evrimleşen insan zihni, tek bir şeyi esas güç olarak
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kabul etmek ve inanç ile bağlamak istemektedir. İkilem her bağlamda karmaşa yaratmaktadır.
Shiva Shatyatmakam Brahma, “Brahma, Shiva ve Shakti’nin tümsel oluşumudur”
Çağımız düşünürlerinden Shrii Shrii Anandamurti, Ananda Sutram adlı eserinin ilk Sutra’sında Sanskritçe bir cümle ve sade bir dil ile dualiteye bir açıklık
getirir. Bu Sutra’nın ( Sutra: tek bir satıra sığdırılan özlü deyiş) açıklamalarında ise saf bilinç Shiva ile kozmik enerji Shakti’yi bir kağıdın iki yüzüne benzetir. Kağıdın tek yüzünü yok ettiğimiz an, öbür yüzü de yok olur. Kağıdın ön
yüzü arka yüzünden ayrılamaz.
Makrokozmik boyutta da bu durum gerçekleşir. Shiva ve Shakti’nin beraberliği Brahma’dır. Brahma kelimesi, “en büyük olan” anlamına gelir. Rasyonel dil
bilgisi kuralları bize birçok iyi, ama tek bir “en iyi”nin varolduğunu söyler. Bir
odadaki en büyük, dünyadaki en büyük, peki, ya kainattaki en büyük? Sonsuz olan? Bu Brahma sözcüğünün kelime anlamıdır. En büyük olan. Kozmik
bilinç Shiva ile kozmik enerji Shakti birbirinden ayrılamaz bir bütündür.
Kainatın gerçeğini arayan fizik, araştırmalarını analitik düşünce disiplininde
yürütür. Yani küçük parçacıklara ayrıştırarak bakar. Mistisizm ise tabloyu bir
bütün olarak görmeye çalışır, yani sentezleyicidir. Tümün içinde teki anlamaya çalışır. Ancak kuantum fiziği, bu iki farklı yaklaşımın aynı gerçeğe vardığını
gösterir. Bu nedenle şimdi bir de mikro boyuta, yani insan boyutuna ineceğiz. Tüm bu sözü geçen varoluşsal bilinç ve işlevsel güç, insan bedeninde de
etkilidir.
Özü, saf bilinci insan zihni içinde anlayabilmek için zihnin oluşumuna bir göz
atmak gerekir. “Ben yapıyorum” dediğimde, öncelikle var olduğumu kabul
ederim. Ben yapıyorum, çünkü ben varım. Peki benim var olduğumun kanıtı
nedir? Tanığım kimdir? Yani, var olduğumu bilen bir tanık. Ben varım duygusunun içinde gizlenmiş saf ben, öz, saf bilinç atman. Kozmik boyutta değil de
birim boyutta. Hiçbir iş yapmayan, ama “Ben varım” dedirten öz, varoluşsal
yanım. içimdeki saf bilinç.
Enerjiyi, diğer bir deyişle Shakti’yi anlamak daha da kolay. Gerek zihinsel gerek bedensel boyutta beni hareket ettiren, bazen duyu organlarımla algıladığım renk koku ve şekillerin peşinde koşturan, bazen de öze dönme duygumu kamçılayan kuvvetler bütünü. Duyarlı, değişken ve kaba kuvvetler.
Beni bir bütün yapan içimdeki saf bilinç ve işlevsel güç. Birini diğerinden
eksik veya ayrı düşünmek mümkün değil. Dualitedeki teklik. Aynı kozmik
boyutta Parama Brahma’da olduğu gibi.
Mikro boyutta da biz insan boyutunda da minik Brahmalar olarak biz insan
türü, düşüncemizle, sözümüzle ve yaptıklarımızla bir bütün olalım. Sadece
insan olmakla kalmayıp insan zihninin en üst katmanlarına çıkarak insanlığımızı ulvi boyutlara taşıyarak tam anlamıyla bir insan olalım.

Özü, saf bilinci
insan zihni içinde
anlayabilmek için
zihnin oluşumuna bir
göz atmak gerekir. “Ben
yapıyorum” dediğimde,
öncelikle var olduğumu
kabul ederim. Ben
yapıyorum, çünkü ben
varım. Peki benim var
olduğumun kanıtı
nedir? Tanığım kimdir?
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Yazı: Nicolas Lecerf
Çeviri: Nalan Özkan Lecerf

Hasat olma hâli
Sesin olmak istiyorum,
Sezginin perdesiz hâli, akış hâlinde olan…
Gözlerin olmak istiyorum,
Her bir zerredeki güzelliğe şahit olan…
Zihnin olmak istiyorum,
Korkunun yer almadığı olasılıklar dünyasını
yaratan…
Var olma hâline erişmek istiyorum,
Daima “an”da bulunan…
Suretin olmak istiyorum,
Yeryüzünde birliği temsil eden…
O hâlde bizi şaraba dönüştürülen üzümler gibi
topla, ez ve dinlendir. Olgunluğa ulaştığımızda elbette “İlahi Aşk” namına hareket edip,
yeryüzünün ziyafetini zenginleştireceğiz.
3gozdergisi•com
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O hâlde bizi şaraba dönüştürülen üzümler gibi topla, ez ve dinlendir. Olgunluğa ulaştığımızda elbette “İlahi Aşk” namına hareket edip, yeryüzünün ziyafetini zenginleştireceğiz.
Dervişler, Allah sayılarını çoğaltsın, ‘Birliğin Şahitleri’nin dünyayı nasıl anlattığını önemsiz olan bana sordu: Onlara göre aşağı
ve üstün dünyalar, gökyüzünün ilk ve yedinci katı neydi? “Başarım ancak Allah’tandır. Ona teslim olur, her şeyi ona bırakırım.”

Tüm varlıklar sadece tek bir ağacı oluşturur.
Her iki dünyada kutsanmış ol. “Birliğin Şahitleri”ne göre tüm
varlıkların sadece tek bir ağacı oluşturduğunu bilmelisin. Tüm
katmanların katmanı olan ilk tabakası, ağacın toprağı olup sadedir, hiçbir iz taşımaz. Hareketsizliğin katmanı olan tabaka ise
bu ağacın köküdür. Her biri bir gezegeni temsil eden gökyüzünün yedi katı, bu ağacın gövdesini oluşturur. Satürn, gökyüzünün ilk, Ay ise yedinci katındadır. Satürn bize en uzak olandır.
Bize en yakın olan ise hiyerarşide daha yüksek bir basamakta
yerini alır. İnsan dört elementi; mizacı, ağacın dallarıdır. Mineral,
bitki ve hayvanlar alemi, onun yaprakları, çiçekleri ve meyveleridir. Şimdi bu ağacın derecelerini bildiğine göre, meyvelerin en
üstte olduğunu öğren. Onlar ağacın özsuyu, 5.elementi olup,
ağacın kendisine göre daha süptil ve asildirler. Bundan dolayı
meyveye yakın olan her şey daha yüce, asil ve süptildir.
Bu bağlamda ağacın toprağını oluşturan katmanlarla gezegenler, ayrıca ağacın kökü ve gövdesi, aşağı dünyayı oluşturur.
Elementlerle mizaçları, ayrıca mineral, bitki ve hayvan âlemini
temsil eden dalları, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri üstün dünyadır. Bu yüzden katmanların, gezegenlerin, elementlerin ve
mizaçların, “Korunmuş Tablet” (Al-Lawh al-Mahfoûdh), yani
Kutsal Kitap olduğu söylenir. Allah’ın kitabında yazılı olan her
şey burada tezahür eder: “Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir
kitaptadır.” (En’am Suresi, 59’uncu Ayet). Aynı şekilde ağacın
üzerinde var olan her şey, kökte ve dallarda yazılıdır.

Ağaç, kendi kendini
geçindiren bahçıvandır,
toprağı, suyu, havası,
güneşi, gölgesi ve
hayatıdır. Ağaç, ihtiyaç
duyduğu her şeye sahiptir.
Ağaç her şeydir, her şey
ağaçtır.
Bazı dereceler ise mevcut biçimlerini terk
eder, ancak başka bir şekil almazlar. Bu dereceler mineral, bitki ve hayvanlar âleminden
oluşan üstün dünyadandır. Onlar ağacın
yaprak, çiçek ve meyveleridir. Bu böyle olmalı, çünkü ağacın üstündeki yaprak, çiçek
ve meyveler her zaman aynı durumlarını
korumazlar. Bazı meyveler çiçek açtığında,
bazıları hâlâ yeşilken, bazıları da olgunlaşmışken ağacın dallarından düşer. Sonra
ağaç yine yaprak, çiçek ve meyve verir, bunlar büyür, olgunlaşır ve düşer. Ağaç ne kadar
çok büyüyüp derece anlamında yükselirse,
o kadar süptil ve ince olur. Aynı nedenden
dolayı ağaç kolay incinir. Kökün, gövdenin
ve ana dalların aksine, rüzgârla bir oraya, bir
buraya savrulur.

Ağacın tüm parçaları – kökü, gövdesi, dalları, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri – ağacın kendisinden meydana gelir. Ağaç, kendi
kendini geçindiren bahçıvandır, toprağı,
suyu, havası, güneşi, gölgesi ve hayatıdır.
Ah derviş! “Birliğin insanları”, bu ağacın derecelerinin her za- Ağaç, ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir.
man tam olduğunu ve tam olacağını söyler. Ancak bazı dere- Ağaç her şeydir, her şey ağaçtır.
celer mevcut biçimlerini terk edip, başka şekillere bürünmezler. Kaynak: Azizüddin Nesefi’nin İnsan-ı KaBu dereceler, katman ve yıldızlardan oluşan aşağı dünyadandır. mil ile birlikte yayımlanan Book of the wayOnlar ağacın kökü ve gövdesidir. Öyle olmalı, çünkü kök ve göv- stations of the Traveller kitabından bir özettir
de başka bir şekil almak için mevcut biçimlerini bırakmazlar. (sayfa 345-347).
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Yazı: Doç. Dr. Haluk Berkmen

17. yüzyılda Avrupa’da Renée Descartes
(1560 – 1650) ve çağdaşları ile başlayan Aydınlanma düşüncesi, dört temel ilkeye dayanır. Bu ilkeler şunlardır:
1) Nesnellik: Gözlenen dünyanın, gözlemciden bağımsız olduğu varsayımı.
Bu görüşe göre maddeler birbirlerinden
bağımsız olarak var olurlar ve dolayısıyla insan da kopuk ve bağımsız bir bireydir. Hiçbir bağı olmadığından ölüm her şeyin sonu
olarak kabul edilmektedir. Nesnelliğin ileri
derecesi, bencillik ve fırsatçılığın kabul görmesidir.
2) Pozitiflik: Gözlenen dünyanın, fiziksel
olarak ölçülebilir olduğu varsayımı.
Bu görüşe göre doğada ölçülebilen olaylar
veya eşyalar, pozitif bilimin konusu olabilir.
Ölçülemeyen varlıklar veya olaylar ya hayal
ürünüdür ya da hislerden kaynaklanırlar ki
pozitif bilimin konusu olamazlar. Böylece
sadece pozitif bilimde değil, sosyal bilimlerde de ölçüm (deney) ve gözlem esas kabul
edilmiştir.
Descartes ile başlayan analitik geometri, geometriye pergel ve cetvelin yerine sayıları
ve matematik denklemleri getirdi. Bugünkü
teknik ve teknoloji patlamasının başlangıcı,
klasik bilim görüşünün pozitiflik varsayımıdır. Bu inancın sonucunda klasik bilimin
şartladığı insan türü, her olguyu ölçmek ve
sayısal olarak belirlemek saplantısına düşmüştür. Pozitiflik varsayımının bir sonucu
da “aynı şartlar altında tekrarlanan her
deneyin daima aynı sonuçları verdiğidir”.
Yani, başlangıç şartları belirli ise sistemin zaman içindeki değişimi hesaplanabilir ve bilinebilir. Bu inanca da “Belirlilik” (Determinizm) denir. Her ne kadar teknik söz konusu
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Sadece
bütünlük
sevebilir
ve ancak
varoluşun
bütün olan
hâli, tüm
görkemi ile
sevgiyi içine
alabilir.
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olduğunda ölçüm kaçınılmaz olsa da insan için bu varsayım
geçerliliğini kaybeder. Çünkü duygular ölçülemez. Sevgimiz ne
tartılabilir, ne de ölçülebilir.
Pozitiflik varsayımı sosyal bilimlerde de önemli olmuş, bu doğrultuda çeşitli modeller ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Örnek olarak, Frederic Skinner (1904 – 1990) “davranış psikolojisi” modelini geliştirmiş ve davranışları ölçmek istemiştir.
Nesnellik ve Pozitiflik varsayımları Amerika’da Pragmatizm görüşünün yaygınlaşmasına neden oldular. Pragmatizm düşüncesi
ilk kez ABD’li Charles Sanders Pierce (1839 – 1914) ve William James (1842 – 1910) tarafından savunuldu. Bu görüşe göre
öneriler ve düşünceler işe yaradıkları miktarda önemlidirler.
Herhangi bir konunun pratik bir uygulama alanı yoksa üzerinde
durulmaya değmez, zira insan karşısına çıkan sorunları pratik
yöntemlerle çözmelidir. Bunun yolu da uygulamadan ve eylemden, dolayısıyla ölçümden geçer. Ölçüm yapabilmek için ise her
cismin veya olayın kendi başına bağımsız olması gerekir, bu da
nesnellik varsayımından başka bir şey değildir.
Pragmatizmin en büyük sorunu “doğruluk” kavramını tanımlamakta oldu. Çünkü “doğruluk” kavramı esasında bir idealdir.
Yani kültüre bağımlı olup toplumdan topluma hatta insandan
insana dahi değişebilen bir özelliği vardır. Pragmatizm “yararlı olan doğrudur” inancını ve “her insan kendi yararına
göre davrandığı takdirde toplum da kalkınır” görüşünü savunmuştur. Oysaki bu görüşün sonucu bencillik ve çıkarcılıktır.
Pragmatizmin pratikteki uygulaması kapitalizmdir.
3) İndirgeyicilik: Bir karmaşık yapıyı oluşturan “temel yapı taşları” bilindiğinde o yapının anlaşılabileceği varsayımı.
Her yapıyı oluşturan temel taşların var olduğu varsayımı, bilim
insanlarını bu temel yapıtaşlarını aramaya ve bulmaya yöneltmiştir. Örneğin, maddelerin temel yapıtaşları “elementer” parçacıklardır. Dolayısıyla onlar aranmalı ve bulunmalıdır. İndirgeyiciliğin sonucu nedensellik meydana gelmiş, her olayın nedeninin belirlenebileceği görüşü yerleşmiştir.
Ancak modern bilim ve özellikle kuantum kuramı, indirgeme
metodunun her zaman geçerli olmadığını ve nesnelerin hem
dalga hem parça özelliğine sahip olduklarını deneysel olarak
kanıtlamıştır. Bu kuram hem indirgeyiciliği, hem nedenselliği
hem de nesnelliği temelinden sarsmıştır.
4) Yerellik: Etkileşmelerin daima yerel oldukları, uzaktan ve ışık
hızından daha hızlı etkileşmelerin mümkün olamayacağı varsayımı.
Gündelik yaşamımızda yerelliğin rolü ve önemi büyüktür. Zira

olayların yerel (açıklanabilir) nedenleri olmasa sebep sonuç arasında bağ kopar ve
insanüstü, tanrısal nedenler ileri sürülerek
gerçekler istendiği şekilde saptırılabilir. Örneğin, depremin nedeni “tanrısal bir cezadır”
dersek yerellikten kopmuş oluruz ve dolayısıyla pozitif bilimi de bir şekilde engellemiş
oluruz. Ancak her etkileşimin yerel nedenlere dayandığını iddia etmek bir varsayımdır.
20. yüzyılda ortaya çıkan görelilik ve kuantum kuramları yerellik ilkesini çürütmüştür.
Örneğin, modern kuramlar, nesnenin yer
kaplayan, hacmi ve kütlesi olan bir yapı olmadığı, bütünsel enerji alanı içinde etkileşen ve girişim yapan bir dalga olduğu görüşünü savunuyorlar. Einstein, “Yeni fizik anlayışında hem alana ve hem de maddeye
ayrı ayrı yer yoktur. Çünkü burada ‘alan’
tek gerçekliktir” demiştir. Kuantum kuramı
da tüm var olanları soyut bir alan içinde yerel yoğunluklar olarak tanımlamaktadır.
Kuantum kuramında nesneler birer dalga
fonksiyonuyla tanımlanırlar. Bu dalga fonksiyonunun soyut bir alan içinde var olduğu
kabul edilir. Gözlem yapılmadığı sürece belirsizlik vardır. Gözlem yapıldığında dalga
fonksiyonu çöker ve belirsizlik ortadan kalkar. Parçacığın (nesnenin) bir anda ve bir
yerde bulunma olasılığını bu dalga fonksiyonunun karesi belirler. Zira dalga fonksiyonunun bir gerçel (reel) ve bir de sanal bileşeni
vardır. Bu da her var olanın bir gerçel bir de
sanal bileşeni olduğu görüşünü destekler.
Dalga fonksiyonu her ne kadar matematik
bir kavram olsa da nesnelerin birer dalga
gibi davrandıkları da gerçektir. Dalgalar girişim yapabildiklerine göre, nesneler birbirleriyle bağlar kurabilirler ve bütünsel bir
ağ oluşturabilirler. Bu ağ bir “alan” olarak
tanımlanır ve modern bilim bu alana “dalgalanan enerji alanı” der.
Etrafımızda pek çok dalgalanan enerji alanı
vardır. Örneğin, elektromanyetik alan sayesinde cep telefonuyla konuşuyoruz, radyo
dinliyor, TV izliyoruz. Yerçekimi alanı da bi-
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zim yerde durmamızı sağlıyor, havalara uçmamızı engelliyor. Bütünsel enerji alanını
kavramak kolay değildir, zira duyu organlarımız bizi onun varlığından haberdar etmiyor,
ancak aletlerimiz bize onun var olduğunu
söylüyor. Benzer şekilde her nesnenin bir
enerji yoğunluğu ve bir dalgasal yapı olduğunu da algılamıyoruz.
Oysaki kuantım kuramı evrende bir bütünselliğin var olduğunu iddia etmiş, bu bütünsellik deneysel olarak da kanıtlanmıştır.
Nesenlerin birbirleri ile bütünsel ilişkiye
bilimde dolanıklık deniyor. İki veya birçok
nesne bir bütün oluşturmuş iseler, bu nesneleri birbirlerinden ne kadar ayırsak da bütünsellikleri kaybolmuyor. Yani, anında ve
aralarındaki mesafeden bağımsız olarak etkileşebiliyor ve haberleşebiliyorlar. Bir kere
bütünsellik oluştuğunda sonsuza kadar sürüp gidiyor.
Bulunduğumuz zamanda (anda) yerellik ve
nedensellik ilkelerini aşan bütünsellikten
kaynaklanan bir birlik (vahdet) bulunur. Bu
bakımdan zaman hem sürekli, hem süreksizdir. Kuantum kuramına göre bu tür bir önermede çelişki yoktur. Yine kuantım kuramına
göre, parça-bütün kesin sınırlarla ayrılamaz.
Bu kurama göre:

Eğer bir yapı başlangıçta
bir bütün oluşturmuş ise,
o yapıyı parçalasanız dahi
parçalar arasında etkileşim
yerel olmayan bir biçimde
devam eder.
Bu sav deneysel olarak 1988 yılında Fransız
fizikçi Alain Aspect tarafından kanıtlanmıştır. Deneyinde parçacıkların dalgasal davranışlar gösterdiklerini ve ışıktan daha hızlı bir
şekilde etkileşebildiklerini göstermiştir. “Kuantum dolanıklığı” yeni bir mantık ile olayları açıklamakta ve evrende tüm var olanların
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bütünsel birliğini savunarak bizlere yepyeni bir dünya görüşü
sunmaktadır. İşte bu yüzden kuantum sözü günümüzün moda
kavramı olmuştur.
Günümüzde evrenin oluşumu Big Bang (Büyük Patlama) modeli ile açıklanıyor. Bundan 14 milyar yıl önce evren küçücük bir
enerji topu iken çok kısa sürede genişleyerek günümüzün boyutlarına ulaştığı iddia ediliyor. Eğer bu model doğruysa başlangıçta (ilk oluştuğunda) evren bütünsel bir enerji topu olduğuna
göre, bütünselliğin kaybolmadan günümüze kadar sürdüğünü
kabul etmemiz gerekir. Demek ki her var olan, en küçükten en
büyüğe kadar, bütünsel bir ilişki içindedir.
Klasik Newton fiziği bu tür bir bütünselliği yerel olarak kabul
ediyor. Klasik fizikte enerji ve momentum yerel olarak korunur,
yani sabit kalır. Bir etkileşmede enerji şekil değiştirebilir ama
miktarında değişiklik olmaz. Kuantum kuramı ise bu bütünselliği yerelden tümele (evrenin tümüne) aktararak daha farklı bir
gerçek anlayışı sunuyor.
Kuantum kuramının gerçekle ilgili klasik fizikten farklı olan anlayışı ve yorumu yeni bir paradigma olarak tanımlanabilir. Her
iki paradigmanın önemli noktalarını aşağıdaki karşılaştırmada
görmekteyiz.

KLASİK
Bağımsız Nesne
Bağımsız Ölçüm
Sürekli zaman
Sürekli mekân
Belirlilik
Yerellik
Nedensellik

KUANTUM
Bağımlı Enerji
Bağımlı ölçüm
Süreksiz AN
Süreksiz oluşum
Belirsizlik
Tümellik
Bütünsellik

Kuantum kuramında çelişik gibi duran kavramlar bulunmaktadır. Örneğin hem süreksizlik, hem bağımlılık, hem bütünsellik
hem de belirsizlik vardır. Klasik ya-veya mantığına göre, bir sistem hem süreksiz hem bağımlı olamaz. Hem bütünsel hem belirsiz olması da çelişkilidir. Bu tür çelişkiler klasik mantıkta kabul
edilemez. Şu halde kuantum kuramının kavramlarını yok saymak yerine bakış açımızı değiştirmemizde yarar vardır.
Artık sonlu ve yalıtık nesne tanımı yerine, bir dalga gibi etkileşen, titreşen, girişim yapabilen ve sınırları kesin olarak tanımlanamayan yeni bir nesne anlayışı ile karşı karşıyayız. Bu yeni nesne tanımı insanlara uygulandığında insanın hem beden hem de
tin sahibi bir varlık olduğu anlayışı beliriyor. Tin, Almanca “geist” ve İngilizce “spirit” kavramlarına eşdeğerdir ve insanın dal-

SAYI: 9 • BÜTÜNLÜK

gasal yönünü belirtir. İnsanın bedeni de onun maddesel yönünü ifade eder. İnsan sosyal bir varlık olduğundan çevresiyle hem bedeni hem de tini ile etkileşir. Şu halde insan yaşamı,
kuantum kuramına uygun bir bütünsellik ve tümellik içerir.
Nasıl ki bir dalganın belirli ve kesin bir sınırı yoksa insan tininin de sınırı yoktur. Yüzyıllar önce yazılmış eserler günümüzde halen etkin olabiliyorlarsa nedeni, o eseri yazmış olan
kişilerin günümüze kadar uzanabilen tinidir. Şu halde insanı
ilgilendiren olgularda süreksizlikle sürekliliğin birlikte bulunduğunu, insanın hem bağımsız bir birey hem de ailesine,
kültürüne ve tüm insanlığa bağımlı olduğunu kabullenmek
durumundayız. Ayrıca tinin sınırı ve yerelliği de yoktur. Tamamen farklı bir kültürün yazarı, eseriyle o kültürü hiç tanımamış olan bir kişiyi etkileyebilmektedir.
Kuantum kuramının yeni paradigması, bize kesin tanımlardan uzaklaşmamız gerektiğini ve ya-veya yorumu yerine
hem-hem yorumunu kullanmamızın daha doğru olacağını
söylüyor. Evrende bütünsel bir birliktelik vardır ve karşıt
kavramlar insan tanımı olduklarından bağımsız bir gerçeklikten söz etmek yanıltıcıdır. İnsanın akıl ve mantık sahibi
olduğu kadar bir tin sahibi oluşu, yeni paradigmanın anlayışıdır.
Kuantum kuramına göre gözleyen ve gözlenen, bütünsel bir
ortak bağ oluşturur. Bu bağ karşılıklı etkileşmeyi ve bütünleşmeyi sağlar. Bu bağlamda aşk bağı açıklanması çok zor
olan tinsel bir olgudur. Aşk bağı oluştuğunda güçlü bir çekim alanı ve karşılıklı bir erime duygusu belirir. İşte bu aşk
durumunu klasik fizik kavramları ile açıklamak mümkün değilken kuantum fiziğinin kavramları ile açıklamak oldukça
kolaydır. Zira kuantum kuramına göre, her nesne bir enerji
yoğunluğundan ibarettir ve enerji yok olmasa da değişip
dönüşerek bir akışkan gibi yayılabilir, farklı enerji alanlarıyla bağlar oluşturabilir.
Bilim insanları doğa olaylarını gözlerken onların ortak özelliklerinden yola çıkarak bir model oluşturup olayları açıklamaya çalışırlar. Yani, akıl sayesinde üretilen bilim ve teknoloji, sadece doğayı değil, bizzat insanın düşünce şeklini
de değiştirmektedir. Doğanın yorumu yapıldıkça yeni felsefi
akımlar oluşmakta, dolayısıyla toplum ve insan da etkilenip
değişmektedir. Bu değişime bilincin evrimi de diyebiliriz.
Kuantum kuramının günümüzde bu derece revaçta olmasının nedeni, bilincimizin (teknolojinin de katkısıyla) evirilmekte olması ve yeni bir paradigmanın oluşmaya başlamasıdır. Yeni paradigmanın temeli da hem-hem bakışıdır.

Hem-hem bakışına göre, ayrımlar yapay
olup temelde ayrım yerine birlik ve bütünsellik vardır. Bu yeni bakış açısına yeni
bir mantık da denebilir. Hem-hem mantığı
Wilhelm Hegel’in (1770 – 1831) eytişim
(diyalektik) mantığına benzese de farkı
vardır. Kuantumun hem-hem mantığında
“veya” yerine sadece “ve” kullanılması önerilir. İşte birkaç örnek:
Her nesne hem faydalı hem zararlıdır.
Nesneler faydalı VE zararlıdır.
İnsan hem iyidir hem kötü.
İnsan iyi VE kötüdür.
Zaman hem sürekli hem süreksizdir.
Zaman sürekli VE süreksizdir.
Işık hem dalgadır hem parçacık.
Işık dalga VE parçacıktır.
Gerçek hem dışımızda hem içimizdedir.
Gerçek dışımızda VE içimizdedir.
İnsanların mutlu olabilmeleri için huzur,
denge ve beraberliğe ihtiyaçları vardır.
Ayrımcı ya-veya mantığı geçerli olduğu
sürece mutluluğa kavuşmaları mümkün
değildir. Tüm savaşların ve sorunların başında “ya benden yanasın ya da düşmanımdan yanasın” ayrımı yer alır. Böyle düşünen kişiler ne kendileri huzur bulurlar,
ne de etraflarına huzur verebilirler. Çünkü
kendilerinin dışında bir düşman yaratmaktan zevk duyarlar. Bu durum gerçeğin hem
içimizde hem de dışımızda olduğunu kanıtlar. Oysaki işbirliği içinde olanlar “ben
VE sen”, “biz VE siz” düşüncesiyle hareket ederek hem kendilerini hem de çevrelerini mutlu etmekten zevk duyarlar.
Kuantum kuramına göre her türlü etkileşim, enerji alışverişi sayesinde olur. Bu
bakımdan bilginin de bir tür enerji olduğu kabul edilebilir. Zira yaşadığımız çağ
bilgi çağıdır ve çağımızın en büyük sorunu
enerji sorunudur. Birbirleriyle bağ kurmuş
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olan insanlar arasında etkileşimlerin ve
bilgi aktarımlarının anında ve ışık hızından
daha hızlı oluştuğunu kuantum dolanıklığı
açıklayabilmektedir.
Doğadaki dolanıklığı savunan İngiliz biyolog Rupert Sheldrake (d. 1942), türlerin evrimi konusuna Darwin’den farklı bir
yorum getirmiştir. Charles Darwin (1809
– 1882), kalıtsal değişim (mutasyon) ve
doğaya uyum sağlayarak seçilim (seleksiyon) sonucunda türlerin hem varlıklarını
sürdürdüklerini hem de yeni türlerin oluştuğunu savunmuştur. Darwin tarafından
1859 yılında ileri sürülen evrim kuramı,
ufak değişikliklere uğrasa da günümüze
kadar geçerliliğini korumaya devam etmektedir.
Sheldrake ise türlerin evrimine farklı bir
yorum getirmiş, morfik rezonans kavramını ileri sürmüştür. Morfik kelimesi morfoloji kelimesinden türer ve organizmaların yapıları ve şekilleriyle bağlantılıdır. Rezonans ise düzenli bir dış etki sonucu sistemin bazı özel frekanslarda aşırı titreşmesi anlamına gelir. Rezonansın oluşabilmesi
için etkinin sistemin dışından gelmesi ve
aşırı titreşimin sistemin özel frekansında
(frekans saniyedeki titreşim sayısıdır) olması gereklidir.
Her türün kendine özel davranış şekilleri
ve özel bir beden yapısı vardır. Bu ortak
özellikler türün genel morfolojisi olarak
özetlenebilir. Demek ki “morfik” sözü sadece dış görünüşle değil, iç genetik yapı
ile ve türün davranış şekilleri ile de bütünsel bir ilişkiye işaret etmektedir. Morfik rezonans kavramı, canlı bir tür üzerine etki
eden bütünsel bir enerji alanının varlığını
öngörmektedir.
Türün ortak belleğine ve genetik yapısına
etki eden bu enerji alanının, türün hem
dışsal hem de içsel değişimine yol açtığını
söyleyebiliriz. Yani, bu enerji alanı türün
doğal rezonans frekansında titreştiğinde,
türün tüm üyelerini ani bir kuantum do3gozdergisi•com

lanıklığı ile değiştirebilmektedir. Zira rezonans frekansında, nesne süreksiz ve ani bir değişimle bir tepkimeye girer
ve farklı bir yapıya dönüşebilir veya kırılabilir. Tepkimeden
kasıt, etkileşim sonucu türün kendi özelliklerini kaybederek
yeni özellikler kazanmasıdır. Morfik rezonans da bir tür genetik tepkimeye yol açarak türün tüm bireylerinde dolanık
bir etki sonucu yepyeni bir türün belirmesini sağlamaktadır.
İnsanın evrensel enerjiyi harekete geçirip yerel olmayan bir
iletişim kurması “istenç yasası” denen dolanıklık sayesinde
gerçekleşir. Duyular ötesi algılama yeteneği her insanda vardır, ama istenç olmadıkça yetenek harekete geçmez. İnsan
kendini beş duyu ile kısıtlamadığı takdirde istenç yasasını
harekete geçirerek açıklanması zor olan çok sayıda şeyi başarabilir. İstenç kavramı istek kavramından farklıdır. İstek yerel
bir irade içerirken, istenç tümel veya evrensel enerjinin harekete geçmesini sağlar. İstenç yasası sayesinde insan örtük
olanın üstünü açarak keşifte bulunabilir. Fizik ötesi iletişim
sağlamak akıl ve mantıkla değil, sezgiyle ve kuantum dolanıklığıyla açıklanabilir. Kendini tanımak akıl ve ayrımcı mantıkla değil, sezgi sayesinde ve insanın kendi fiziksel boyutunu aşmasıyla gerçekleşir. Kendini geliştirmeyi amaç edinmiş
olan insanın öncelikle kendini keşfetmesi önemlidir.
Anadolu bilgeleri “Bu dünyada ol, fakat bu dünyadan
olma” derler. Yani, “Buraya gönderildin ve burada görevin
ne ise onu yap, ama bu nesnel, maddi ve çıkarcı dünyanın
aleti olma” demek isterler. Bu düşünceyi benimseyip gündelik yaşamlarında uygulayanlar hem kendilerini hem de çevrelerini geliştirip yüceltmeyi başarırlar.
Şu halde sonuç olarak denilebilir ki:
Olayları ve cisimleri parçalarına ayırarak (daha basite indirgeyerek) anlayabileceğimiz ve açıklayabileceğimiz inancı
her durumda geçerli değildir. Bu bakımdan insanı indirgeyici
yaklaşımla anlamak mümkün değildir.
Ölçen ile ölçülen, gözleyen ve gözlenen bir bütün oluşturduğuna göre, birbirlerinden bağımsız birimlerden söz etmek ve
insandan bağımsız bir gerçekten söz etmek eksik bir yorum
olmaktadır. Gerçek hem gözlem hem de katılım içerir. Dolayısıyla gerçek bütünsel olup hem dışsal, hem içseldir.
c) Doğada belirsizlik vardır. İnsan da bu belirsizliğin içinde
anlam arayan ve anlam vererek varlığını sürdüren bir tinbeden bütünlüğüdür. Şu halde bütünsellik her boyutta, mikrodan makroya kadar geçerli olmaktadır.

deniz, huzur ve dönüşüm
“Bu yaz; Akdeniz’in muhteşem koylarında, TEKNEDE YOGA ile güneşi selamlamaya, milyonlarca yıldızın altında
meditasyon yaparken, ve mantralarla dış sessizliği bozarken, iç sessizliğinize girmeye davetlisiniz.”
Unison Yachting’in lüks tekneleriyle isterseniz kesin deparlı gruplarından birine katılabilir, isterseniz kendi
özel grubunuzla tarihlerinizi belirleyip
Akdeniz’in turkuaz sularında veya eşsiz
doğa içerisindeki kamplarında kendinizi
yeniden keşfe çıkabilirsiniz…

Unison Yachting Hakkında…

Unison Yachting bir Unison Turkey
markası olup, 2013 yılından bu yana
mavi yolculuk, tekne kiralama, teknede yoga ve kişisel gelişim programları, yoga kampları ve alternatif turizm
alanında yurtiçi ve yurtdışından gelen
misafirlerimize hizmet vermektedir. Firmamız iki senedir İngiltere’de yapılan
Om Yoga Show gibi büyük festivallerde
Yoga ve Alternatif turizm alanında ülkemizi temsil eden ilk ve tek kurumsal
firma olmuştur. Tescilli markamız olan
‘Yoga On Board’ Teknede Yoga programımız farklı milletlerden katılımcılarla

veya kapalı gruplarla misafirlerimize eşBu yolculuk için nasıl
siz bir Mavi Yolculuk ve Yoga deneyimi
organize olunuyor?
yaşatmaktadır.
Teknede Yoga hayatınız boyunca hatırlayacağınız bir deneyim. Normalde kesin
Nereden çıktı bu fikir?
deparlı turlarımıza değişik ülkelerden birŞehir insanını bir nebze de olsa do- çok katılımcı geliyor fakat ülkemiz için duğayla içi içe katabilmek, eğitimleri, yaz rum daha farklı. Türkiye’de yoga yapanlar
aylarında pratikleri kapalı salonlardan mutlaka tanıdık bildik bir eğitmenle yoga
açık havaya taşımak, süreli tatil zaman- yapmayı tercih ediyor. Biz de bu durumlarlarında çalışanların hem tatil hem de da eğitmenlere organizasyon için yardımcı
eğitimi bir araya getirmesini sağlamak oluyoruz. Program öğrencilerinin isteğine
amacıyla yola çıktık. A Grubu bir se- göre eğitmenler tarafından belirleniyor.
yahat acentesi olan firmamız; bu işe Teknelerimizi konuya özel olarak seçiyoruz.
ilk olarak yurtdışından eğitmenler için Lüks teknelerde yıldızlı otel konforunda
teknede yoga programları ve kampları hem tatil hem de Yoga yapıyorsunuz.
hazırlayarak başladı. Kısa sürede popüler bir hale gelen tescilli markamız
Başka ne gibi şeyler talep
‘’Yoga On Board’’ u oluşturduk. Suyun
edebiliriz;
neler mümkün?
arındırma gücünü, Yoga ve Meditasyon
Stüdyo ve ofiste yaptığınız her türlü eğitimi
ile birleştirdik. Üzerine bir de Akdeniz
teknede de yapmanız mümkün. Kişisel geMutfağı’nın sağlıklı meze ve yemekleri
lişim programları için de her türlü ekipman
eklenince mükemmel bir kombinasyon
desteğini teknede sağlıyoruz. Bu yaz Finlanortaya çıktı.
diyalı Gong terapisti Sevgili Tor Arne Have
ile teknede Gong Terapi ve 7 güne 7 çakra
şifalandırması Yoga Terapi programları düzenlemekteyiz.

Bilgi ve Rezervasyon İletişim:
Seçil Görekçi: 0531 781 79 49
secil@unisonturkey.com
www.unisonyachting.com
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algılar,

inançları değiştiriyor
Yazı: Aydın Arıtan

Holistik bir evren tasarımında, hiçbir şey tek başına ve diğer birimlerden ayrı olarak bir etkide bulunamaz.
Evrensel sistemin holistik bir işletim biçimi vardır. Varolan bütün
ögeler birbirleriyle bağlı ve örülüdürler. Günümüz biliminin tanımıyla “Evren, birbiri ile dolanıktır!”
Bu nedenle karşımıza çıkan her türlü olay ya da oluşum, sistemin
içinde yer alan ögelerin birbirleriyle olan karşılıklı ilişki, iletişim ve
etkileşimlerinin sonucunda ortaya çıkar.
Mutaassıp bir ailede yetişen bir genç kızın kendi çevresinde yaptığı algılamalar, onda “namus” kavramı ile ilgili bir inancın yerleşmesine neden olur. Giyimini, tutumunu ve davranışlarını ailesinden
aldığı öğütlere, yorumlara ve tavsiyelere göre düzenlemeye başlar.
Çevresinde yaptığı farklı algılamalara, açık ya da serbest kıyafetlerle gezenlere belirli bir inancın penceresinden bakar hâle gelir.
Artık o, bağımsız bir algılama sistemine sahip değildir. İşin içine
duygular karışmıştır.
Duygular, aileden ve çevreden gelen bilgiler ve bu bilgilerin farklı
şekillerde deneyimlenmesi ile pekişen inançlar (ya da alışkanlıklar), her beyinde farklı nöron birleşmelerine yol açar. Bunlar, beynimizin filtreleri ya da gözlükleridir.
Hayatı ve olayları, inançları beyinde oluşturmuş olduğu filtrelerinden arkasından, bu filtrelerin göstermiş oldukları açılardan ve
onların gösterebildikleri kadarıyla görmeye başlamıştır.
Algıları inançlarını değil, inançları ve beynindeki filtreler algıları
belirler duruma gelmiştir.
Bu genç kız, baktığını değil, görmek zorunda kaldığı şeyleri görebilmektedir.
Daha farklı bir ailede yetişen bir diğer genç kız da mutaassıp davranan insanlara karşı ya da eleştirel bir düşünce geliştirebilir.
Her iki durumda da süreç aynı şekilde işler:
3gozdergisi•com

Holistik düşünce, olaylara
farklı açılardan bakabilmenin,
daha başka türlü olabileceğini
(olasılıkları) farketmenin
ve sorgulayıcı bir şekilde
düşünmenin yollarını gösterir
ve açıklar.
Algılar > Duygular > Deneyimler (Bilgiler) >
İnançlar > Beyinde oluşan filtreler > Farklı
algılar
Aynı resme ya da olaya veya davranışa
bakan, ancak beyinlerindeki nöron ağları
farklı şekilde bağlantılar kurmuş olan iki
kişi, başka görüntüler görürler ve başka şekilde düşünürler.
Bizler, beynimizdeki filtrelerin (paradigmaların) bize gösterdikleri görüntülerden başkasını göremeyiz.

Bunu değiştirebilmek mümkün mü?
Evet, mümkün. Holistik düşünce, olaylara
farklı açılardan bakabilmenin, daha başka
türlü olabileceğini (olasılıkları) farketmenin ve sorgulayıcı bir şekilde düşünmenin
yollarını gösterir ve açıklar.
Doğru soruları sorabilmek ve insanın kendisiyle yüzleşebilmesi, çözümün anahtarlarıdır.

SAYI: 9 • BÜTÜNLÜK

inançlar,

algıları değiştiriyor
İnsanlar uzun yıllar boyunca, dünyanın
düz olduğuna ve yerinde durduğuna
inanmışlardı. Çünkü yaptıkları algılamalar, onların böyle düşünmelerine yol
açmıştı.
O dönemde bilim insanları da, çevrelerini ve dış dünyayı gözlemleyerek, bu
oluşumların yasalarını tespit etmeye çalışıyorlardı.
Araştırma imkânları genişleyince, dünyanın yuvarlak olduğunu, durmayıp
döndüğünü ve güneşin dünyanın etrafında değil de, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü anladılar.
Yani, düşünce yapıları ve inançları değişti. 1900’lü yıllara gelene kadar, bilim, beş
duyu organı ile algılanan dünyayı anlamaya ve tarif etmeye çalıştı.
Buna uygun olan din, ahlâk, felsefe, ekonomi, siyaset ve mantık anlayışlarını geliştirdi. Newton klâsik fiziği, Descartes
felsefeyi, Aristo da (hayatı yorumluma
tekniği olan) “düz mantık”ı geliştirdi.
1900’de Max Planck öncülüğünde gelişen Kuantum Kuramı’nı kullanarak, bi-

İnsanlık, tarihinde ilk kez,
maddî dünya ile manevî
dünyanın aslında tek ve
aynı şey olduğunu farketme
aşamasına geldi.

lim, o güne kadar sadece din kurumunun ilgilendiği ve sahiplendiği bir alana giriş yaptı.
Gelişen teknolojik imkânlarla, o günlere kadar “evrenin temel yapı taşı” olarak kabul edilen atomun içini ve altını araştırabilir hâle geldi.
Ve o zaman, farklı bir gerçeklikle karşılaşıldı: Atom, “temel
bir yapı taşı” değildi. Atomun içi ya da altı boştu. Orada sert
ya da katı bir madde bulunmuyordu.
Evren sürekli olarak titreşen muazzam bir enerji denizi gibiydi.
Ancak bu gözlemler, bizim günlük hayatımızla uyuşmuyordu. Biz olayın bu yanını göremiyor, duyamıyor ve hissedemiyorduk. Hatta orada karşılaşılan “fenomenleri” ifade edecek
kelimelerden ve kavramlardan yoksunduk.
Acaba farklı yasaları olan bu “kuantum alan” bizim “manevî
alan” olarak tasarımladığımız alanı mı tarif ediyordu?
Bilim ile din, ortak bir paydada buluşuyorlar mıydı?
Evet, tam da öyle oluyor.
İnsanlık, tarihinde ilk kez, maddî dünya ile manevî dünyanın
aslında tek ve aynı şey olduğunu farketme aşamasına geldi.
Bu durum, bize, kendimizin ve hayatın sırlarını, çelişkilerini,
anlaşılmazlıklarını ve bilinmezliklerini anlama, farketme, göz
önüne getirebilme ve aydınlanma fırsatını veriyor.
Bu fırsatı iyi değerlendirmek de bizim elimizde.
Holistik Düşünce Tekniği, bilim dilini kullanarak bu manevî
ya da kuantum alanı algılayabilir hâle gelmemizin önünü
açıyor.
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yaşam festivali
8-10 NİSAN 2016 • Askeri Müze Kültür Sitesi / Harbiye • Ziyaret saatleri 11.00-19.00

İlkbaharla birlikte doğal ve sağlıklı yaşamın kapılarını aralamak ve insan
beynine kısa bir yolculuk yaparak bilinçli yaşamın şifrelerini çözmek isteyenler, 8-10 Nisan tarihleri arasında Naturel 2016 Bahar Festivali’nde
buluşuyor.
Beden-zihin-ruh dengesi
içerisinde doğal ve sağlıklı bir yaşamın kapılarının aralandığı, beyin
ve zihnin işleyişiyle bilinçli
yaşam temalarının ele alındığı “Naturel Beden Zihin
ve Ruh Sağlığı Festivali” ile
“Beyinden Bilince Yolculuk
Konferansları” İstanbul’da
8-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde
Festiva Organizasyon’un evsahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde, doğal ve
sağlıklı yaşam tarzının
farklı yönlerini konunun
uzmanlarından öğrenirken, bu
alandaki ürün ve hizmetleri yakından tanıma fırsatı bulabilecekler. Festivale; doğal sağlık
yöntemleri, kişisel gelişim,
doğal ürünler, şifalı bitkiler,
organik gıdalar, kişisel bakım
vb alanlarda ürün ve hizmet
sunan kişi ve kurumlar katılıyor.

3gozdergisi•com

Zihin Açıcı Bitkiler”
konulu açılış konuşmasında Prof
Dr Gülay Hergenç çay, kahve,
kakao,
sebze,
meyve, şifalı otlar, baharatlar
ve tıbbi bitkilerin beyin ve zihin
sağlığına etkilerini anlatacak. Festivaldeki konuşmacılar
arasından Prof Dr Nezih
Hekim “Bizi Yöneten Genler”, Prof. Dr. Kemal Nuri Özerkan “Evren Varlığı İnsan ve Doğası”, Gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay “Yaşlanmayı Durdurmak ve
Gençleşmek için ne yapmalı, ne yemeli içmeli?”,
Bilyay Vakfı Başkanı Cemal Gürsoy “Sevgi nedir?”,
Doç. Dr. Nuri Haksever “Şimdi Uyanma Zamanı: Bilinçli Düşünmek”, Eddi Anter “Farkındalık
Hapı”, Yogesh Sharda “Karmaşık bir Dünyada İçsel Huzur nasıl korunur?”, Doç Dr Haluk Berkmen
“Kuantum Bilgeliği ve Tasavvuf ” üzerine
konferans verecek. Workshoplar arasında “Bedenin Şifa Kapıları”, “Kundalini Yoga”, “Dönüşümün Yedi
Simyası”,
“Niyetini Gerçeğe
Dönüştür” gibi çeşitli konular
sunuluyor.
BİLGİ İÇİN:
FESTİVA Organizasyon
festiva@festivaistanbul.com
0212 275 6600(pbx)
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Ve o zaman, farklı bir gerçeklikle karşılaşıldı: Atom, “temel
bir yapı taşı” değildi. Atomun içi ya da altı boştu. Orada sert
ya da katı bir madde bulunmuyordu.
Evren sürekli olarak titreşen muazzam bir enerji denizi gibiydi.
Ancak bu gözlemler, bizim günlük hayatımızla uyuşmuyordu. Biz olayın bu yanını göremiyor, duyamıyor ve hissedemiyorduk. Hatta orada karşılaşılan “fenomenleri” ifade edecek
kelimelerden ve kavramlardan yoksunduk.
Acaba farklı yasaları olan bu “kuantum alan” bizim “manevî
alan” olarak tasarımladığımız alanı mı tarif ediyordu?
Bilim ile din, ortak bir paydada buluşuyorlar mıydı?
Evet, tam da öyle oluyor.
İnsanlık, tarihinde ilk kez, maddî dünya ile manevî dünyanın
aslında tek ve aynı şey olduğunu farketme aşamasına geldi.
Bu durum, bize, kendimizin ve hayatın sırlarını, çelişkilerini,
anlaşılmazlıklarını ve bilinmezliklerini anlama, farketme, göz
önüne getirebilme ve aydınlanma fırsatını veriyor.
Bu fırsatı iyi değerlendirmek de bizim elimizde.
Holistik Düşünce Tekniği, bilim dilini kullanarak bu manevî
ya da kuantum alanı algılayabilir hâle gelmemizin önünü
açıyor.
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Bütünlüğe giden yol,
kişinin kendisinden geçer
Yazı: Stefano D’Anna

“Uyum içindeki
bir görüşe, bir
bütünleşme hâline,
ancak ‘kendi
üzerinde çalışan
kişi’ erişebilecektir
ve yeryüzünü yine
uyum ve bütünlük
içindeki bu görüş
iyileştirecektir.”
3gozdergisi•com
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“Birey” kelimesini çoğu zaman taşıdığı anlamın ne kadar derin ve
önemli olduğunu anlamadan kullanırız. Bu kelimenin eski Latince bir
kökeni var. Kaynağını, bölünemez ve bütün anlamlarına gelen “individuum” kelimesinden alır, yani bireyin kelime anlamı aslında “bütünlük
sahibidir”.
Bu durumda çatışmacı psikolojileri ile belirginleşmiş, bölücü/ayrımcı
yaklaşımlara sahip tüm sıradan insanları ise “dividual”, yani bölünmüş olarak adlandırmalıyız. Böylece, birey kelimesinin sahip olduğu
bu özel ünvanı herkes için kullanmayıp, sadece bütünlük adını verdiğimiz, liderliğin de temel niteliği “oluşun birliğine” ulaşmış az sayıda
birey olan değerli kişiler için kullanmalıyız.
Çocukken, neşeli bir şekilde tam ve bütünlük içinde olmanın hissiyle
uyanırsınız, eksik olan hiçbir şey yoktur. Büyüyüp birer yetişkin olduğunuzda bedenlerinizdeki o coşkun heyecanı çoktan unutmuşsunuzdur artık, oysa kaybedilmiş veya göz ardı edilmiş olan derinizin altındaki bu heyecan, en değerli olandır ve bütünlüğünüzün fiziksel belirtisidir. Bütün gereksiz şeylerin ve duyguların yükünden kurtulmuş
bir insanın hissedebileceği bir bütünlük anlayışıdır. Ancak, kendinizi
yeniden sevmeye başlarsanız teninizin altında titreşen, heyecan veren
o tatlı ürpertiyi yeniden hissedebilirsiniz. Gerçek bir düşleyen, herhangi bir karar vermeden veya bir harekette bulunmadan önce bu fiziksel
işareti beklemesi gerektiğini bilir.

“Bireysel” ve “evrensel” olan tek ve özdeştir…
İnsanın en büyük macerası bütünlüğünü tekrar elde etmesidir. Kişinin
gerçek kariyeri, en büyük hedefi “oluşun birliğine” ulaşmaktır, gerisi
hiçbir çaba olmadan kendiliğinden gelecektir.
Eğer bütünlüğünün, doğruluğunun ve mutluluğunun seviyesini alçaltırsan, yaşam parçalara bölünür, bir kaleydoskop hâlini alır. Bütünlüğe
ne kadar çok yaklaşırsan başkalarına o kadar daha az ihtiyaç duyar,
o kadar daha az bağımlı olursun. Ta ki kendi tabiatına ulaşana dek.
Kendi başına olmanın bir alternatifi yoktur. Kalabalıkların ortasında,
bir pazar yeri karmaşasında bile sürdürebileceğin, koruyabileceğin bir
minnet hâlidir.

Kendine yönel… Eğitimimiz bu olmalıdır.
İnsan; özgürlüğü, mutluluğu ve sevgiyi kendi dışında aramakta, ne var
ki onun yolculuğu dışarıda değildir. Bu içsel bir maceradır, oluşun bütünlüğüne dönen bir yolculuktur.
Başkalarının senin için bir şey yapamayacağını anladığın an özgür
olursun. Nihayet o zaman kendinden, eşsizliğinden ve özgünlüğünden beslenecek özgürlüğe kavuşursun.
Sıradan insanlar, özellikle de gençler, mutluluğun gerçekte içsel bir
mesele olduğunun farkında değiller. Mutluluk sadece bu anın iste-

Evrenin gelişimi
bireyin gelişimine,
onun dönüşümüne
bağlıdır…
yerek gerçekleştirilen seçimidir ve zaman içinde
olamaz, başka bir kişi ile birlikte yaratılamaz. Bu
imkansızdır. Sadece sen, zamanın yokluğunda
öze dönerek, birliğine yeniden kavuşarak mutlu
olabilirsin. Bütünlüğün çoğul hâli yoktur. Bütünlük iki ya da üç kişi ile birlikte elde edilemez. Tıpkı
bir kişinin iki ya da üç kişi ile birlikte sağlıklı ya da
mutlu olamayacağı gibi.
Kendi ruh hallerimizin, düşüncelerimizin, inançlarımızın, içinde yaşadığımız yeryüzünü etkilediğine dair daha derin bir anlayışa sahip olmak gerekiyor. İnsanın bütünlüğüne ulaşması, kendini
tanımakla başlıyor. Eğer kişi kendini tanımıyorsa bir başkası onu özel kılan şeyleri onun adına
bulamaz. Kendini tanıma sürecini başlatan en
önemli şey ise kendini gözlemlemektir. En basit
şeyi öğrenmek istediğimizde bile önce gözlemleriz. Ancak ne var ki bu gözlemlemeyi kendimiz
için yapmıyoruz. Kendini gözlemlemek, kendini
tanımaktır, kendini iyileştirmektir, düzeltmektir.
Diğerlerinin karşısındaki kendimizi ve tek başına
olan kendimizi –yargısızca- gözlemlemek çok
ciddi bir çalışma gerektirir. Biz ise kendimizle hiç
vakit geçirmiyoruz, kendimizle baş başa kalmıyoruz ve ne yazık ki bundan sıkılıyoruz, oysa esas
güzellik, en büyük kazanç kendimizi tanımaktan
gelir.
Tamamlanmamış bir kimse, kendisi ile baş başa
kalmaya, kendi kendisine eşlik etmeye tahammül edemez, dolayısıyla her zaman için dış dünyaya yönelir. Onun bu eksik, suçlu hâli, kendisini
sürekli olarak başkalarını aramaya, mütemadiyen bir beklenti halinde olmaya ve daima bir
şeylerin gerçekleşmesini beklemeye teşvik eder.
Oluşun yükselmesini besleyen bir durum, tek
başına var olma hali hazır olmayan insanlara sıkıcı gelir, çünkü bu hâl, duyguları sımsıkı kontrol altına alarak insanları olayların, koşulların ve
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Sadece bütünlük sevebilir ve
ancak varoluşun bütün olan
hâli, tüm görkemi ile sevgiyi
içine alabilir.
hepsinden öte diğerlerinin yokluğuna yönelterek sükûnete doğru yol alır. Bu duruma hazırlıksız olan kişi sıkıntıdan boğulur. Oluşun birliğini
ve dinginliğini, hareketsizlik ve başıboşluk olarak değerlendirir. Etrafındaki dünyanın yegane
sorumlusunun kendisi olduğunu fark eden sıradan bir insan gibi kendisini sıkışmış, boğulmuş
hisseder. Başkaları tarafından gerçekleştirilen bir
dünyada, kendi kaderinin ustası olma sorumluluğunu üstlenmek yerine bu yaratımın, bu gölgelerin sadece bir parçası olduğuna inanmayı
tercih eder, çünkü yaratan ve düşleyen olmak
hâli bu kişi için fazlasıyla güçlüdür.
Tamamlanmamış insan, ömrü boyunca etrafta
koşuşturmakta ve zaman içerisinde yine problemlere dönüşen ve bitmek tükenmek bilmeyen
bir kısır döngüyü oluşturan dış çözümleri takip
ederken nefes nefese kalmaktadır. Özgürlüğü,
mutluluğu, sevgiyi, çözümü, kendinde olduğunu keşfedemeden mütemadiyen dışarıda arar.
Ancak “kayıp oğulun” yolculuğu, öz bütünlüğüne, oluşunun birliğine geri dönen insanın
içsel macerasıdır. Dışarıdan gelecek hiçbir yardım yok. Senin dışında, bilinen veya bilinmeyen,
doğal veya doğaüstü, sorunlarını çözebilecek ve
kaderini etkileyebilecek hiçbir güç yoktur. Sen,
yalnızca kendinle karşılaşmaktasın.
Çözüm: Kendinizi içinizde, hiç durmaksızın sevmeniz. Bunun anlamı; varlığınızın en gerçek
bölümü ile sürekli temas halinde olmanızdır.
Bunun anlamı; bir çeşit zafer, zerafet ve anlayış
hâline erişmeniz, onu yaşamanızdır. Bu; saf, masum olma hâlidir. Masumiyet (innocence) kelimesinin kökeni Latince’de “zarar vermeyen”
(non-nocere =not-to hurt) anlamına gelen “innocent” kelimesinden gelir. Böylelikle “masum”
kelimesi, gerçek anlamında kendisine zarar vermeyen, kendisini dünyanın en sevilen uğraşı
3gozdergisi•com

hâline gelmiş olan kendi kendini baltalama eylemine adamamış bir
insanın niteliklerini betimler.
Kendinizi sevmeniz; yapılacak tek şey ve iç bölünmelerinizin üstesinden gelerek birliğinizi yeniden elde etmenizi sağlayacak yegane eylemdir. Kendinizi özde, içinizde sevmeniz, oluşun etrafa saçılmış tüm
parçalarını tek bir bütün içinde birleştirmeniz anlamına gelir.
Ekonominin altın yasası dediğim bir formül var: Verdiğim için sahip
olurum, olduğum için veririm. Vermek her şeyden önce kendinden
vermektir, neysen onu verirsin, oluştan gelen bir bağıştır bu. Kişi ancak kendisini severek diğerlerine gerçekten gerekli olan, onların gerçekten ihtiyaç duydukları şeyi, yani korkusuzluğu, cesareti, adanmışlığı ve güven duygusunu verme gücüne erişebilir.

Biz bu başarıyı “bütünlük” olarak adlandırıyoruz.
Bir şeyi verebilmek için önce ona sahip olmam gerekir, bir şeye sahip
olmak için öncelikle “olmak” gerekir. Ve bilin ki tamamlanmışlık hâline
ulaşmamış bir kişi ihtiyaç içindedir, gerçek bir fakirdir ve kimseye hiçbir şey veremez.
Bütünlük, oluşun şifasıdır. Bin yıllık inanışları yıkmayı, olumsuz duyguların ve yıkıcı düşüncelerin dönüşümünü; kendi ustalığına ulaşmayı;
yiyecekler, uyku ve nefes alma üstüne hâkimiyet kurmayı gerektirir.
Tanrılar Okulu’nda sıkça bahsettiğim “Dreamer” gibi, gerçek bir düşleyen, “düş”ü tüm özgürlüğüyle ve tüm güzellikleriyle kendisini
gerçekleştirmesi için serbest bırakır. Sonuçların, doğal olarak kendisinin kusursuzluk ve bütünlük seviyesine göre ortaya çıkacağını bilir.
Gerçek bir düşleyen, kendisini bütünlükte ifade eder. Eksik bir dünyada yeri yoktur.
Bütün dikkatininiz “düş”e vermelisiniz, her insanın doğuştan hakkı
olan bütünlük, güzellik, mutluluk, bilgi, sevgi ve gerçek gibi elinizden
alınamayacak değerlere verin. Güzelliği, şıklığı ve zevki kendi özünüzde tasarlayın!
Böyle bir farkındalıkla ne kadar çok duygusal kirliliğin ve bayağılığın
ortadan kaldırılabileceğini bir düşünün. Suçluluk, mağduriyet bilinci
ve diğerlerine duyulan sahte sevgi, sahte cömertlik üzerine kurulmuş
olan tüm yardımsever ve insani kuruluşlar bir anda ortadan kalkar.
Bilin ki dünyanın sizin yardımınıza ihtiyacı yok, ancak ciddi bir biçimde
sizin değişiminize ihtiyacı var. Bunun sizi kuşkucu ve zalim yaptığını
mı düşünüyorsunuz? Özünde kendisini seven bir insan, diğerlerine
karşı şüphe içinde, sahte ve zalim olamaz. Emin olabilirsiniz ki kendi
içinizde elde ettiğiniz zafer, etrafınızdaki her şeyin iyileşmesini sağlayacaktır. Kendi masumiyetiniz ve saflığınız doğrultusunda kendiniz
için yaptığınız her şey ile dünyaya yapılabilecek en büyük ve en gerçek yardımı yapmış olursunuz.
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Yoğun çalışma temposu içerisinde
İngilizce öğrenmeyi devamlı olarak
erteleyenler, tercüman müşterilerle
daha iyi iletişim kurabilmek isteyenler, teknolojinin sürekli değiştiği ve
geliştiği bir ortamda kariyer sahibi
olmak isteyenler..
Bunun için ingilizce öğrenmenin
şart olduğunu düşünüyorsanız,
Türkiye’de dört senedir farklı bir sistemle İngilizce eğitimi veren NLP
Grup özellikle çok kısa süre içerisinde İngilizceye hakim olmak isteyenlerin tercih ettiği bir eğitim programı
sunmaktadır;
NLP ile hızlı İngilizce eğitimi, insanların motivasyon kaynaklarını bularak
kişinin algılarını ve odaklanmalarını
artırmaktadır. Böylece içindeki öğrenme engelini ortadan kaldıran kişi,
gerçek potansiyelini ortaya çıkartır
ve gerçek performansına erişir.
NLP, öğrenme sürecini hızlandırdığı
gibi öğrenmeyi de etkin kılar.
NLP ve bilinç altı tekniklerin kullanıldığı İngilizce eğitimlerinde aynı
zamanda insan aklının başaramayacağı hiç birşeyin olamayacağını,
geçmişteki yersiz ve boş korkulardan kurtularak verimli bir şekilde
İngilizce konuşabileceği görülebilir,
dil konusundaki kaygıları kolayca ortadan kalkar.
Nasıl bir yol izlenmektedir?
Katılımcıların, uzmanlar tarafından yapılan özel test sürecinden geçtikten sonra seviyeleri
ve algılama modelleri belirlenir. Hiç
İngilizce bilmeyen kişi bu sistemle
kısa süre içersinde ingilizce anlayabilir, yazabilir, okuyabilir ve konuşabilir bir seviyeye gelmektedir.
Daha detaylı bilgi için arayınız:
Taksim : 0212 361 7777
Ataşehir : 0216 290 3056
Ankara : 0312 236 3672

nlpgrup.com
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bütünsel sağlık
ve geleceğin tıbbı
Yazı: Dr. Erkan Sarıyıldız
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Sağlığın klasik tanımını hepiniz biliyorsunuz. “Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil, kişinin
bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir”
Diğer bir anlatımla sağlığı “organizmanın kendi içinde ve bulunduğu ortamla tam bir denge halinde olması” olarak da tanımlayabiliriz.
Ben kendimi bildim bileli insan denilen muhteşem varlığın
gizemleri merakımı celbederken, tek ve sadece doktor olabileceğimi düşünmüşümdür. O yüzden, meslek seçimim bu
paralelde olup, zorlu tıp eğitiminin içinden geçerek amacıma ulaştım. Benim gibi her şeyin en dibine kadar bilmek, öğrenmek isteyen bir adam için aslında tıp eğitimi biçilmiş bir
kaftandı. Çok zor ama bir o kadar da beni tatmin eden bir
eğitimden geçerken her şeyi anlamaya, bütün mekanizmaları içimde bir mantık silsilesine oturtmaya çalışarak, varoluşu
anlamaya çalışarak senelerimi geçirdim.
İnsanların yukarıdaki tanıma uygun hâle gelmeleri için mesleğimin gerekli tüm bilgi donanımına sahip olurken insan denilen bu varoluş hâli, bizlere bedensel ve ruhsal alanlardan
oluşmuş mucizevi bir sistem olarak öğretildi. Üniversiteye
başladığım andan itibaren sadece beden diye tanımladığım
alanın katman katman derinine indikçe bedenin sistemlerden, sistemlerin organlardan, organların dokulardan, dokuların hücrelerden yani küçüldükçe devleşen bir mekanizmalar
silsilesinden oluştuğunu gördüğümde, gerçekten yaratılmış
bu forma hayranlığım her gün daha da arttı.
Vücut o kadar harikalarla dolu bir organizma ki tüm sistem
kendi kendine yetecek şekilde özelleşmiş alanlarla donatılmış. Gerçekten de bizler farketmeden dengeyi kurmak ve yaşamın devamlılığını sağlamak için milyonlarca ayrı süreç işliyor ve hepsi kendi aralarında iletişim içine giriyor; enzimler,
hormonlar, nörotransmitterler, reaksiyonlar derken her an bu
dengenin sağlanması için bilincin farkında olmadan kendi
bütünlüğünü sağlayabiliyor.
Eğitimini aldığım Batı tıbbının, benim önce basit bir “Ben kimim?” ile başlayan ve tam anlamıyla kabuk değiştirmeme sebep olan kendimi dönüştürme sürecimin ardından, yeni geldiğim bilinç seviyesinde insanı tam olarak tanımlayamadığını
farkettim. Gerçekten de tıp uygulamalarımızda insanı sadece
beden ve ruhsal alan olarak tanımlamak oluşmuş sorunları
çözmemize yetmiyor.
Bana artık sadece Batı tıbbının neden yetmediğini açıklamam
için size şu an uyguladığımız tıbbi yaklaşımımızı anlatmak
zorundayım. Dünyadaki en yaygın sağlık yaklaşımını kanıta

Sağlığa bakışın daha doğru
olması için tıbbın insana bakışı
tamamıyla değişmeli. İnsanın
sadece beden mekanizmaları
ve ruhsal durumla
açıklanamayacağını, bütün
bunlardan çok daha katmanlı
olduğunu, hastalıkların
enerji bedeni ile ilişkisini
artık görmeye başlamak
zorundayız.
dayalı tıp olarak adlandırabiliriz. İşleyiş biçimi olarak yüzlerce yıllık metodlarla, gittikçe gelişen teknolojinin ortak bir potada
birleşip gizemli alandan somut alana geçişi sağlamak üzere metodikleşmiş bir yaklaşım içeriyor. Bizler hastanın subjektif şikayetinden, muayene metodları, tanı yöntemleri, gittikçe sofistikeleşen teknolojik
desteklerle objektifliğe geçiş için uğraşırız. Tanı sonrasında ise geçmiş tecrübeler,
istatistikler, tıbbi öngörülerle belirlenmiş
tedavi protokolleri için kapı aralarız ve iyileşmeyi sağlamaya çalışırız.
İşte işin en karışık tarafı, subjektifliği objektifliğe çevirme anında gerçekleşir. İnsanların içlerinde yaşadıkları ve bedenlerinde hissettiklerini ifade ederken onları
size aktarmada büyük zorluklar yaşamaları
ve bizlerin bunları bir kanıta dayanarak ispatlamaya çalışmamızdan ötürü bu süreç
pratikte tıp uygulamalarını zaman zaman
zorlar. O yüzden de genelde tıp uygulayıcıları bütünsel düşünmek yerine şikayet
giderme alanında yaşam konforunu arttırmayı tercih ediyorlar. Buna semptomatik
tedavi olarak isim veriyoruz. Şikayetlerin
aslında bütünü gösteren en önemli araç
olduğunu bilsek de hastanın konforunu
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arttırmayı öncelikli işimiz olarak düşündüğümüzde, belirtilerin yok edilmesi gereken düşmanlar olarak görülmesi kaçınılmaz.
Bunun dışında, oluşan bilgi birikimi neticesi tıp uygulamalarındaki ana dalların küçük dallara uzmanlaşmak zorunda kalması
hastaları ufak pencerelerden görme sorununu beraberinde getiriyor. Artık neredeyse her organa spesifik uzmanlaşmalar
mevcut. Eğitimin yoğun sürecinden ötürü
bir süre sonra genel düşünmek, bütüncül
bakmak yerine tıp uygulayıcıları kişileri sürekli uğraştığı alanın penceresinden
görmeye başlıyor. Ben bu durumun vehametine acil hekimliğim sırasında yaşadığım birkaç olayla da şahit oldum. Acil
kliniğe başvuran ve şikayeti nefes darlığı
olan bir hastaya kardiyoloji konsültasyonunda kalp yetmezliği, göğüs hastalıkları
konsültasyonunda KOAH tanılarının konulabildiğini, tiroid krizinde olan bir hastanın psikiyatri konsültasyonunda psikotik
atak olarak değerlendirildiğini görmenin
rahatsızlığını yaşadım. Bir konuya aşırı
özelleşince algılarınızın önünde ciddi bir
filtre geliştiriyorsunuz ve bu filtre sizin
başka olasılıkları görmenizi engelliyor.
Bütün bu gelişmelerin sonucunda insanın
mekanik bir yapı olarak görülmesi, herkesin kendi algı filtreleri, sadece semptoma
yönelik tedavilerin uygulanması kaçınılmaz bir hâle geldi. Çok net tanı konulan,
belirtileri göze çarpan hastalıklar dışında
“gri bölge”de gezen binlerce hasta mevcut. Bu hastalıkların birçoğunun da psikolojik olduğu düşünülüyor.

açmaya çalışıyorum.
Ben şu anda uygulanan tıbbı, köprüdeki deli hikâyesi ile özdeşleştiriyorum. Köyün birinde köprüde bir deli geleni geçeni dövüp suya atmaya başlamış. İnsanlar da ne yapsınlar,
koşup düşenleri kurtarmaya çalışmışlar. Gittikçe artan sayıda
suya düşen insanı kurtarmaya çalışmak yerine köprüdeki deliye müdahele etmek kimsenin aklına gelmemiş. Bizler de işte
semptomatik tedavilerle idare etmeye çalıştığımız müddetçe
sadece suya düşenleri kurtarmakla yetiniyoruz. Aslında, oluşan sorunun nedenini ve mekanizmasını çözmeden sorun ortadan kalkmış olmuyor.
Sağlığa bakışın daha doğru olması için bence tıbbın insana
bakışı tamamıyla değişmeli. İnsanın sadece beden mekanizmaları ve ruhsal durumla açıklanamayacağını, bütün bunlardan çok daha katmanlı olduğunu, hastalıkların enerji bedeni
ile ilişkisini artık görmeye başlamak zorundayız.
Vücudumuz kendi kendini onarabilecek bir yapıya sahip. İyileşmeyi sağlamak için kendini onarmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmalıyız. Şu an uyguladığımız reçetelerde
en çok uygulanan şey, yazının başında belirttiğim semptomatik tedaviler ve vücuda zararlı olabilecek yan etkilerle donanmış ilaçlar ne yazık ki. Vücuda hasar vermek yerine, kendi
kendisine iyileşmesini hızlandıracak yardımcılar ve sistemlerle iyileşmeyi sağlamak gerçekten geleceğin tıbbının görevi
olmalıdır.
Biliyorsunuz ki hastalıklar enerji seviyesinde başlayıp bedene
yansımaya başlıyor. Hastalıklar bir bela değil bir sonuçtur ve
aslında sorunun ne olduğunu bize gösteren bir işarettir. İşte
bu düzeyden bakmaya başlayınca “gri bölge”deki hasta sayıları gittikçe azalacak.

Bütüncül bakışa geçmedikçe de bu “gri
bölge” hastaları çaresiz bir şekilde dolaşmalarını sürdürecekler ne yazık ki.

Günümüzde Batı tıbbında da bu alanlarla yakınlaşmalar başladı ve gelecek açısından bu yakınlaşma ümit verici. Yeni
bir kavram olan Zihin-Beden tıbbı, klasik tıbbın içinde yerini yavaşça almakta. Zihin-Beden tıbbı düşünce ve duyguların gücünü kullanıp fiziksel sağlığı etkileyen bir yaklaşımdır.
Hippokrat’ın sözü bu yaklaşımı çok güzel açıklar: “Herkesin
içindeki doğal iyileştirici güç, bütün yöntemlerden daha güçlü
bir iyileştiricidir.”

Bu söylediklerim sakın “Şu an uygulanan
tıbbı doğru bulmuyorum” olarak algılanmasın. Sadece bulunduğumuz sürecin
saptamasını yapıyor ve gelecekte sağlığa
bakışın daha iyi olabilmesi için bir pencere

Batı tıbbı beden ve zihni birbirinden ayırmayı seçerken, Geleneksel Çin Tıbbı ve Ayurvedik Tıp ise beden ve zihin arasındaki bağlantıyı sağlayarak iyileşmenin gerçekleşmesi üzerine
kuruludur. Uzunca süredir bu konuda önayak olabilecek çalışmalar dikkat çekicidir. Birkaç tanesini size sunmak isterim.
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1964 yılında psikiyatrist George Solomon, romatizma hastalarının depresif ruh hallerine girdiklerinde hastalıklarının
kötüye gittiğini gözlemiştir. Bunun üzerine duygulanımların
inflamasyon ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini incelemeye odaklanmıştır. Bunun üzerine psikonöroimmunoloji
adında yeni bir alan tanımlanmıştır.
1960’lar ve 1970’lerin başlarında, Herbert Benson adlı bir
tıp uzmanı, meditasyon yapmanın yüksek kan basıncını nasıl etkilediğini araştırmıştır. Bu konuda en temel bağlantı
Psikolog Robert Ader’in zihinsel ve bedensel olayların bağışıklık sistemini kesinlikle etkilediğini bulmasıyla sağlanmıştır.
Yaşadığımız günlerde yoga ve meditasyona gittikçe artan
bir eğilim söz konusudur. Bu konunun sağlıklılık üzerine etkisi artık şüpheli bir bilgi olmaktan çıkıp Amerika’da birçok
merkezde zihin-beden programları aktif olarak uygulanmaktadır.
Zihin-Beden tekniklerinin temelinde “odaklanmış” bir konsantrasyon sağlayarak zihni bedenin iyileşmesine odaklamak yatmaktadır.
Uygulanan yöntemlerin üstünden geçmek gerekirse:
Gevşeme Teknikleri
Meditasyon
Self Hipnoz
Spiritualite
Biofeedback
Yapılan çalışmalarda HIV’li kişilerin inanç sistemlerine bağlı
olanlarında yaşam süre ve kalitesinin arttığı gözlenmiştir.
Sadece bu değil, birçok araştırmada hastalıklarla savaşma
ve önlemede zihin-beden tekniklerinin ne kadar etkin olduğu artık su götürmez bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Örneklemek gerekirse; 1989 yılında Stanford
Üniversitesi’nden David Spiegel’in meme kanserli kadınlar
üzerine yaptığı bir çalışma çok önemlidir. 86 tane ileri evre
meme kanserli vakasının yarısına standart tedavi yaklaşımı
uygulanmış, diğer yarısına ise bu tedavinin yanında haftalık
destek buluşmaları eklenmiştir. Destek gruplarına katılan
kadınların yaşam sürelerinin diğerlerine göre iki kat daha
uzun olduğu saptanmıştır.
3gozdergisi•com

1999’da yapılan diğer bir çalışmada da
ümitsizlik ve çaresizlik hissedenlerin yaşam sürelerinin daha kısa olduğu gözlenmiştir.
Daha birçok klinik çalışmada farklı hastalıklarda da meditasyon yapmanın faydaları
araştırılmıştır (Hipertansiyon, irritabl bağırsak sendromu ve kanser). Hastalıkların
iyileşme oranlarının yükselmesi dışında
hayat kalitelerinin de arttığı gözlenmiştir.
Bu kadar verinin zihin – beden tıbbını desteklemesi sayesinde çok sayıda olmasa da
tıbbi uygulamaların hepsini içermesi yolunda hızlı ilerlemeler oluyor bu da bana
gelecek için büyük umut veriyor.
Benim de uygulamaya başladığım Quantum Biyofeedback sistemi gibi titreşim tıbbına ait uygulamaların gelecekte günlük
pratiğe gireceğinden adım gibi eminim.
Bugüne kadar bu sistemi uyguladığım vakalarda tıbbi uygulamalar sırasında fark
edilemeyen birçok mineral, vitamin eksiklikleri, hastalık duygu bağlantıları, enerji
bedende olan blokajların hastalığı oluşturmadaki etkilerini farkedip düzelttiğimde şikayetlerin kısa sürede kalıcı olarak iyileştiklerini görmek, bana geleceğin tıbbının nereye yönelmesi gerektiği konusunda
güzel bir örnek teşkil etti.
Newton fiziğinin artık kuantum fiziğine
yerini vermesinde olduğu gibi eski, klasik
tıp yaklaşımlarının bütünsel tıbba dönüşeceğini çok iyi biliyorum. O yüzden de biz
hekimlerin at gözlüklerimizi çıkarıp insanları sadece beden olarak görmeyip, her
yönüyle değerlendirmemiz gerektiğinin
farkına varmamız, gelişen tedavileri alternatif olarak değil, bütünleyici bir anlayış
içinde değerlendirmemiz ve bu dönüşümde bayrağı elden ele taşıyanlar olarak
öncü olmamız gerektiğini düşünüyorum.

“Mandala resmetmektir,

içimizde barındırdığımız
iyiliği, güzelliği, saflığı
hayata geçirebilmemizi
ve dileklerimizin
gerçekleşmesinde
isteklerimize
odaklanmamızı sağlar.
Olayın merkezinde
olup beklemeyi
öğretir.
Her şey bir bütün
ve biz bu bütünün
içindeyiz. Maddeyi
manaya, manayı
maddeye
dönüştürebilmek
ve mandalalar çizip
hayatımızın içine
yerleştirebilmek için
sizleri de bekliyoruz...”

Mandala Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları Mandala Kişisel Gelişim Eğitim Hizmetleri
Abdi Ipekci Caddesi Azer İş Merkezi No: 40/7 Kat: 1 Nisantası adresinde
Gülben Gönülden tarafından verilmektedir
Telefon: 0212 232 03 20| GSM: 0532 308 25 50
info@ mandala.com.tr | www.mandala.com.tr
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aile dizimi,
çakralar,

bilinç evreleri
Yazı: Özlenen Deniz Uzun
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Aile dizimi, bizi köklerimizle değerlendiren, hiçbir ağacın köksüz olamayacağını bize tekrar tekrar hatırlatan ve bu köklerin
her bir ayağının bize ait olduğunu ifade eden sistem.
Bilinç evreleri bana göre insanı anlamamızı sağlayan, yegane
katmanlarımızı görüp farkındalığımızı artıran bir buluş. Bilinç
evreleri, çakra bağlantıları ve aile dizim açılımlarını tüm dünyaya aktaran kişi olan Vilfred Nelles, “Hayatın geri vitesi yok”
diyerek söze başlıyor. İnsanın yaşam döngüsünü yedi çakra ile
anlatmış. Kişiler bazen yetişkin veya yaşlı oldukları hâlde fetüs,
çocuk bilinci ya da ergen bilincinde kalmış olabilirler. Geçmiş
dönemlerde yaşadıkları travmada, “savaş ya da kaç” tepkisini tamamlayamadıkları için donarlar ve bu donmuşluk, hayatlarının
geri kalan kısmında sorun ve sıkıntı olarak ayaklarına dolanır.
Peki bu dolanmışlığın bir çaresi var mıdır? Elbette işin ehli bir
aile sistem dizimci ile ileri vitese takılabilir.
Birinci Çakra (Kök Çakra) - Fetüs Bilinci: Kök çakramız hepimizin bildiği gibi köklenmekle alakalı. Hayata kök salmak, işimizde, ilişkilerimizde ve aile yaşamımızda para ve bollukta köklenebilmek, yaşamda gereken yerde sabit olabilmek ile alakalıdır.
Kronik bel ağrısı, siyatik, varis, rektal tümörler, depresyon ve
bağışıklıkla ilgili hastalıklar bu çakra ile ilintilidir. Ailevi ve toplumsal kurallar, düzen, kendini rahat hissetme, yadırgamama,
hakkını savunma yeteneği, yaşamın gerektirdiklerini sağlayabilme yeteneği, fiziksel aile ve grup güvenliği ve emniyeti başlıca
konularıdır.
Fetüs, anne karnında geçirdiğimiz zamanlardır. Anne rahmine
düştüğü andan itibaren bebek kayıt almaya başlar. Bebeğin
kendine ait bir bilinci yoktur. Anne ne hissediyorsa bebek de
onu hisseder. Anne gerginse bebek gergindir. Anne huzurluysa
bebek huzurludur. Anne bebeği istemiyorsa annenin duyguları
yüzünden bebek istenmediğini hisseder. Anne hamilelik boyunca travma geçirmişse bebek tüm travma kayıtlarını kendinde
toplar.
Örneğin, anne hamileliğinde eşiyle iyi geçinememiş ve ayrılmışsa bebek kök çakrasından yaralanmış olarak dünyaya gelecektir.
Annenin yersiz yurtsuzluğu bebeğe sirayet etmiş olarak belki
de bilmeden diğer nesillere aktarılacaktır. Kendimle ilgili bildiğim ve bugünüme sirayet eden bu konuyla ilgili bir hatıram var.
Babamın benim doğumuma çok az kala askere alınması ve annemin yapayalnız kalmışlık hislerinde çırpınması nedeniyle ben
de hâlâ etrafım insan dolu olsa da yalnız hissederim veya eşimin
beni en zor anımda aniden bırakıp gidecek hissini bana yaşatır.
Fetüs bilincimdeki bu yaranın, bana anlattığım şeyden sirayet
etmiş olduğunu ise bilemem. Sürekli kendimi yalnız hissetme
şikayeti ile terapiste giderim. Terapistim Dr.Mehmet Zararsızoğ-

lu gibi işinin üstadı bir aile sistem dizimci ise
şansım vardır ve fetüsümde kalmışlığımla
yüzleşirim. Etrafınızda en iyi okulları bitirdiği hâlde bir türlü kabuğundan çıkamayan
insanlar görmüşsünüzdür. İlerleyemezler,
yıllarca iş ararlar, eş ararlar yada kendilerini
daima yetersiz hissedip meditasyon-yoga
kamplarında tekamül ederek aydınlanmayı beklerler. Bu grupların fetüs travmalarını
çalışmalarımızda gözlemleriz. Sizlere dizimlerden bazı vaka örnekleri vermek istiyorum.
Fetüs bilinci ile sıkıntı yaşayan danışanlarda görülen bazı yaşanmışlıklar :
1.

Kedi ve tüylü canlılardan korkan ve zamanla bu durum hayatını etkileyen bir danışanın, anne
karnındayken ölen ikizi çıkmıştır.

2.

Tüm hayatını birilerinin onu istemesi için geçiren bir danışanın, dizim
çalışmasında anne karnındayken
anne tarafından istenmemesi ortaya çıkmıştır.

3.

Tüm hayatı boyunca ölüme çekilen,
ölü gibi yaşayan, ilerleyemeyen danışanda, kendisinden önce ölen ikiz
kardeşleri çıkmıştır.

4.

Kekeme olan, bastırılmışlık ve tekrar
eden trafik kazaları yaşayan danışanda anne karnındayken biçerdöverle parçalanarak ölen ve kendisine de ismi verilen abisi çıkmıştır.

5.

Hiperaktivite yaşayan 5 yaşındaki
erkek çocuğunda, annesinin kendisinden önceki ölü doğumlarının etkisi görülmüştür.

6.

Kendi deneyimlerimde gördüğüm
şey ise oğluma, yaşarken çok sıkışık,
elim kolum bağlı diye hissettiğim
dönemde hamile kalmamın, ona doğumda sıkışma olarak intikal etmesiydi. Aynı şekilde annem de hamileliğinde benle aynı durumda kalmış,
kendini yalnız ve sıkışık hissetmişti.
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İkinci Çakra (Cinsel Çakra) - Çocuk Bilinci:
Cinsel çakramız, yaratıcılığımızın ana merkezidir. Bu çakramız diğer insanlarla ilişki kurma, çevre dinamiklerini kontrol edebilme
merkezidir. Para alışverişleri bu çakramızla
alakalıdır. Kronik bel ağrısı, siyatik, jinekolojik
hastalıklar bu bölgenin fiziksel rahatsızlıklarıdır. Suçlama, suçluluk duygusu, para, cinsellik, güç, kontrol, yaratıcılık bu çakranın ana
temalarını içerir.
Çocuk bilinci, çocuklukla ilgili dönemimizi
temsil eder. Çocuklukta yaşadığımız tüm deneyimler burada kayıtlanmıştır ve tüm düzlemlerimizde iz düşümleri yaşanır. Etrafınızda
yaşı çok büyük olsa da çocuk sesiyle konuşan
tanıdıklarınız mutlaka vardır. Çocuk heyecanıyla yaşamak farklıdır, çocukça hareket etmek apayrıdır. Ülkemiz insanının çoğunun,
toplumsal aktarımın da etkisiyle çocukça
davrandığını düşünüyorum. Çocuklar tek başına dünyada kalamazlar. Mutlaka etrafında
ebeveynleri veya insanların olması gereklidir.
Yaşı büyümüş, fakat hâlâ tek başına hareket
edemeyen ne kadar çok insan var etrafımızda. Yetişkin bilinciyle kendi kararlarını alamayan, hala ebeveynlerinden onay bekleyen,
onların istediği gibi olmak için belki de tüm
hayatını feda eden pek çok birey var. Tuttuğu
takım veya parti için kavga eden, dövüşen,
arkadaşı küstü diye diğer arkadaşına küsenleri bizim ülkemizde fazlasıyla görebiliyoruz.
Annesi babasıyla ayrıldı diye babası ile hiç
sorunu olmadığı hâlde babasından nefret
eden kişileri de görebiliyoruz. Bu emarelerin hepsi, çocuk bilincinde kalmışlığımızı
bize gösterir, bir taraftan da gereksiz yere
aldığımız yükleri, taşıdıklarımızı anlatırlar.
Aile Sistem Dizim ve Çocukluk Evresi: Aile sistem dizimleri, danışanların genelde çocuk bilinci istekleri ile danışmana geldiğini ve onu
yaşadığı gerçeklerle yetişkin bilincine çekmeyi hedefler. İstekler çocuklara aittir, yetişkinler talep eder ve alır görüşünü benimser.
Dr. Mehmet Zararsızoğlu, “Yalnızca çocuklar
ve dönemlerine uygun olarak yaşamayanlar
3gozdergisi•com

hasta olur” der. Eğer konu bu kadar ciddi ise içimizdeki çocuğun
duygularının önemsenip bugünle uyum içinde olması sağlanmalıdır.
Çocuk Bilinci ile Sıkıntı Yaşayan Danışanlarda Görülen Bazı
Yaşanmışlıklar :
1.

42 yaşındaki bir kadın danışanın sürekli erkekleri kurtarmak istemesi, evlenememesi, yaşlı ve patolojik erkeklere
çekilmesi, sonunda terk edilip acı çekmesi altında yatan
sebep, çocukluğunda babasının nevroz hastası olup sürekli hastalanmasına şahit olmasıydı. Babası genç yaşta
ölmüştü ve erkekleri kurtarmak istiyor, annesi yalnız kalmasın diye annesinin yanında kalmaya çekiliyordu.

2.

50 yaşındaki bir danışanın kaçakçılık yapması, en tehlikeli işlere girmesi, yurtdışına insan kaçırması, çocukluğunda babasının sürekli senden bir şey olmaz demesinden kaynaklanmaktaydı. Babası öldüğü hâlde kendisini
babasına ispatlama savaşı ve dedesinin Bulgaristan’dan
bir aile tarafından Türkiye’ye kaçırılma acısını devam ettirmesi ise bu durumları tetikliyordu.

3.

41 yaşındaki bir danışanın doktor olması, hiç evlenmemesi, iş yerinde çok başarılı olması ve iş yerinde ondan
küçük olan doktorlarla girdiği sürekli rekabet, küçüklüğünde kardeşinin sakin olmasıyla birlikte annesinin sürekli kardeşiyle kıyaslamasından dolayı çocukluğunda
babası fakirken babasıyla çalışıp işi büyütme savaşı yüzünden o yaşlarında sıkışıp kalmış ve bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyordu.

4.

47 yaşındaki erkek danışanın tüm abileriyle olan ortak
işini batıyor olmalarına rağmen değiştirememesi ve ağabeyleriyle olan ortaklığı sürdürüp iflasa sürüklenmesi,
çocukluğunda en küçük erkek çocuk olmasından, dedesinin isminin ona koyulmasından, annesinin diğer çocukları büyüdüğü için onla yalnız kalıp her şeyi onla yapma
isteğinden dolayı devam ettirdiği travmatik durum.

5.

48 yaşındaki erkek danışanın eşiyle 10 yıldır aynı evde
olup ayrı odalarda yatması, cinsel ilişkiye girmemesi,
işinde ilerleyememesi, her yerde kendine evli birini bulup o ailenin içine girerek kendine oda kurması, o ailedeki kadınla ilişkiye girip bir taraftan da ailenin parçası
olmaya çalışması, o erkeği kıskanıp “ben daha iyiyim”
duygusunu ispat etme çalışması, borderline hastalığı,
çocukluğunda annesinin 1 yıl evi terk etmesi, çocuklarını
görmemesi, bir süre sokakta kalmak zorunda kalmaları,
dedesinin eski eşini başka erkekle olduğu için öldürmesi
ve dedesinin isminin kendine koyulmasından dolayı yaşadığı açmaz.
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Üçüncü Çakra (Mide Çakrası) - Ergenlik Bilinci : Özgüven, özsaygı, özdisiplin, hırs, eyleme geçme becerisi, kriz yönetme becerisi, risk alma cesareti, cömertlik, etik olma ve güçlü kişilik, bu çakranın ana temalarıdır. Mide çakrası bizim kişisel güç merkezimiz,
kişiliğimiz ve egomuzun merkezidir. Bu bölgeden kaynaklanan
hastalıklar; kişisel sorumluluk, özgüven, reddedilme korkusu ve
eleştiriye karşı aşırı duyarlı olmaktır. Mide, pankreas, böbrek üstü
bezleri, ince bağırsak, safra kesesi, karaciğer ve üçüncü çakranın
arkasına denk gelen bel omurları rahatsızlıkları, bu çakrayla ilgilidir. Ergenlik dönemimiz, çocukluğun bittiği 12-14 yaş ile başlar.
“Ben” olmaya çalıştığımız dönemdir. Her şeyi ben biliyorum, etrafımdaki kimse yeterince bilmiyor dönemimizdir. Yaşamdaki her
şeye hayır diyebileceğimiz bir dönemdir. Ergenlik döneminde,
zihinsel düzeyimiz de hızla gelişir. Artık bir konuyla ilgili daha çok
seçeneği aynı anda düşünüp, sonuca yönelik seçim yapabiliriz.
Bu dönemde elbette kendimize özgü fikirler de geliştirebiliyoruz,
ancak başlangıçta henüz çok yönlü düşünme yeteneğiniz oluşmadığı için bazı fikirlere körü körüne bağlanabiliyor veya kuvvetle savunduğumuz görüşümüzden kısa sürede vazgeçebiliyoruz.
Çünkü çok yönlü düşünme yeteneği; deneyim, eğitim ve bilgiyle
kazanılır, zenginleşir. Eğer tüm bunları ergenlikte tamamlayabilmişsek sağlıklı bir ergenlik geçirmişsiniz demektir. Fakat ergenliğimizi olması gerektiği gibi yaşamamışsak etrafımızda gördüğümüz 70 yaşındayken 18 yaşında kızlarla flört eden, dar paça kot
pantolon giyen, her konuya dinlemeden tepki verebilen kişiler
gibi olabilme olasılığımız da var demektir. Bu yüzden kırklı yaşlarda regli sancıları çekebilir, hâlâ internet üstü gizli flört edebiliriz.
Ergenlik bilinci ile sıkıntı yaşayan danışanlarda görülen bazı
yaşanmışlıklar :
1.

39 yaşındaki kadının danışanın babasının hakim annesinin avukat olması, ergenlik döneminde ayrılmaları, kendisinin şu anda eşiyle bağlanamaması, sürekli haksızlık
duygusu hissetmesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarda hayvan hakları, insan hakları mücadelesi vermesi, en küçük
bir olayda savunmaya geçip herkesle mahkemelik olması.

2.

36 yaşındaki erkek danışanın babasının öğretmen olması, anne babasının akraba evliliği yapması, annesinin 3
erkek kardeşinin solculuktan dolayı gençliklerinde öldürülmeleri, şuanda veteriner olmasına rağmen sürekli
okuma isteği, yükselme ve ülkeyi kurtarma isteği, kadınlarla istediği ilişkiyi kuramaması, babasına olan kızgınlığı
ile annesini kurtarma savaşı içinde olması, babam başaramadı, ama ben başardım kalıbını ispat etme isteği yaşaması.

Nasıl da tüm evren
birbirine her yerinden
bağlı. Nereye
bakarsan bak, görmeyi
biliyorsan sanki aynı
sokağa çıkıyor tüm
bilgelikler…
3.

40 yaşındaki kadın danışanın ergenlik döneminde babasından sürekli
taciz görmesi, annesine söylediği
halde annesi tarafından suçlanması. Evliliğinde 2 çocuk sahibi olması,
eşinin sürekli gece işinde çalışması,
eşini aldatması, eşini yetersiz görmesi, erkeklere öfke duyması, annesini
sürekli aşağılayıp beni koruyamadı
demesi ve çocuklarını koruduğunu
düşünüp ergenlik dönemindeki 2
çocuğu ile birlikte yatıp uyuması.

4.

52 yaşındaki kadın danışanın ergenlik döneminde babasının vefat
etmesi, annesi ve iki kız kardeşi ile
kalmaları, aile büyüklerinin yanına
taşınmaları, aile baskısı ile dini okullara yazdırılması, namuslarına zarar
gelme korkusu yaşaması, annesinin
kadın atalarının Hristiyan olması, şuanda türbanlı bir din görevlisi olması, kendisini ve namusunu annesine
ispat etme isteği, eşiyle ayrı illerde
yaşaması, annesinin gördüğü mahalli baskılardan dolayı annesinin
acısını azaltma isteği ile kendini de
yalnızlığa mahkum etmesi, din görevlisi olarak “biz dinimize bağlıyız,
artık Hristiyan değiliz”i ispat etme
ve sülalesinin Hristiyanlığa özlemini azaltmak için “bakın Müslümanlık güzeldir” düşüncesini anlatma
çabası içinde olması, bize ergenlik
döneminde kalmışlığımızı ve bunun
yarattığı sıkıntıları anlatmaktadır.

53

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

ruh ve bilincin eşsiz tamlığı:

54

bütünlük

Yazı: Mehmet Demir

Bir ağacın tek ve bütün olması ve aynı ağacın her bir yaprağının
veya dalının tek ve eşsiz olduğu kadar bütünlük içerisinde olduğunu
gördüğümüz gibi bu insanlık dünyası ağacı da tek ve bütündür.

3gozdergisi•com
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Bütün olan eksiksizdir, tamdır. Bu anlamda bir bilinç, öz
veya ruh da bütünlük içerisindedir. Onun en önemli özelliklerinden birisi, bütün, yani tam olmasıdır. Aynı zamanda
biricik (tek) olması da onun bir özelliğidir.
Bir bilinç varlığı veya ruh olarak bütünlük içerisinde olduğumu anladığımda, dışardan içeriye doğru bir yaşam biçimine
son verebilir ve içerden dışarıya doğru bir yaşam biçiminin
güzelliğini ve doğallığını deneyimlemeye başlayabilirim.
Buradaki “dışardan içeri” ve “içerden dışarı” kalıplarını,
yani yaşam biçimleri kavramlarını biraz daha açacak olursak; ihtiyacım olan şeylerin (sevgi, mutluluk, huzur, vbg.)
özümün dışında olduğunu düşünürek veya bilerek yaşamak, dışardan içeri doğru bir yaşam biçimidir. Her zaman
bu şeyleri kendimin dışındaki kişilerde veya nesnelerde
arayıp duracağım. Aradıklarımı bulduğum zaman sevineceğim, bulamadığım zaman üzüleceğim. Öte yandan, ihtiyacım olanların özümde, kendimde olduğunu anlayarak yaşadığımda ve huzur, mutluluk, sevgi gibi değerlerin özümün
nitelikleri olduğunu idrak ettiğimde, içerden dışarı doğru
bir yaşam sürdürmeye başlarım.
Bütün bir varlık olarak, kendi farkındalığımı gerçekleştirerek yaşarım ve özümün nitelikleri olan huzuru, mutluluğu
deneyimler ve onları diğerlerine verebilirim. Çünkü bilirim
ki onlar benim hiç tükenmeyecek varlıklarımdır ve maddi
olmayan varlıklar paylaştıkça artar.
Bütünlük kavramı içerisinde birlik, biricik olma veya eşsizlik
konularına da bakabiliriz. Her birimiz eşsiz varlıklarız, yani,
hiçbirimiz birbirimize benzemeyiz, fakat hepimizin yeri ayrıdır. Bu büyük dünya sahnesinde, hepimizin eşsiz rolleri
vardır ve amacımız da kendi rollerimizi en iyi şekilde oynamaktır. Bütün ve eşsiz varlıklar olarak hepimizin ortak özelliği yaratıcılıktır. Yaşam dramasında her an bir şeyler yaratırız.
Bir düşünce, bir duygu ya da bir seçim gibi. Bu yarattıklarımızın farkında olarak olarak yaşadığımızda, bütünlüğümüzü de görebiliriz. Rolümün hakkını vererek ve farkında
olarak yaşamak, bütünlüğümüzü gerçekleştirmektir. Bu
arada diğerlerinin rollerini değiştirmeye kalkışmamalı, yani
“Neden bana bunu dedi?”, “Niçin bana öyle baktı?” gibi sorular sormadan, diğerlerinin de bütün, tam olduklarını anlayarak yaşamımı sürdürmeliyim. Bütünlük bilincinde olmak

demek, herkesin kendi içinde tam ve eksiksiz olduğunu kavrayabilmek ve bu yönde ilerlemeye
çalışabilmektir.
Bu noktada bütünlük, eşsiz olma veya tamlık
kavramlarını (düşüncelerini) nasıl deneyimleyebileceğimiz veya hissedebileceğimiz sorusu ortaya çıkabilir. Kendi özümüzle buluştuğumuzda
ki bunu içe dönük olarak veya derin düşünme
veya meditasyon yöntemlerini kullanarak gerçekleştirebiliriz, özün en derinlerinde bu düşünceler ve hisler mevcuttur. Ancak onları duyabilmek ve deneyimlemek için sessizliğe ihtiyacımız
vardır. Buradaki sessizlik, hiçbir şey konuşmama
veya düşünmeme değildir. Bu, gereksiz veya boş
düşüncelerde ve olumsuz veya zararlı düşüncelerden uzak olabilmektir. Daha doğrusu, bu tür
düşünce ve duygulardan etkilenmemek, onun
yerine boş ve olumsuz düşünceleri etkileyecek
olumlu, saf ve yararlı düşünceler yaratmaktır. Bu
tür düşünceleri düzenli olarak yaratmaya ve onları günlük yaşamımda kullanmaya başladığımda, ilk önce kendi bütünlüğümü ve tam hâlimi
görmeye başlarım. Daha sonra diğerlerinin de
tam ve bütün olduklarını ve nihayetinde hepimizin tek bir bütünün parçaları olduğumuzu idrak
ederiz.
Bir ağacın tek ve bütün olması ve aynı ağacın her
bir yaprağının veya dalının tek ve eşsiz olduğu
kadar bütünlük içerisinde olduğunu gördüğümüz gibi bu insanlık dünyası ağacı da tek ve
bütündür. Onun tohumu da tek ve bütündür. O
tohumdan ortaya çıkan dallar, yani değişik kültürler, dinler ve ırklar, insanlık ağacını oluştururlar ve hepsi de kendi içerisinde tam ve bütündür.
Son olarak, bir bütünlük içerisinde, kendi içimde,
diğerleriyle ve yeryüzü (doğa) ile dengeli olarak
yaşamak, hepimizi doğuştan hakkıdır. Bu hakkınızı kullanarak huzurlu, mutlu ve sevgiyle dolu
bir 2016 yılı geçirmeniz dileklerimle...
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Derindeki İçbütünlük | John Beebe
Birçok alanda (mimari, siyaset, tıp, iktisat) insanların yaptıklarının sorumluluğunu almaları konusunda ne yapmaları gerektiği üzerine tartışmalar dönüp duruyor. Bu tartışmalardan bazı ilginç düşünceler üretiliyor, kimi zaman da güzel insan davranışı doğuyor. Ancak
böyle bir söylem hiçbir zaman psikolojik olmuyor.
Bu kitap konuyu psikolojik bir açıdan geliştiriyor. İnsanların yaptıklarının sorumluluğunu
almalarının nasıl mümkün olacağını araştırıyor. Ancak benim amacım ahlaksal Psikolojinin içinde içbütünlüğün kendi yaptığının sorumluluğunu almaya başlayabileceği
bir yer yaratmak.

Ruh – Beden – Zihin Bütünlüğünde Kadınlığın Keşfi | Ayşe Durman
Kadın, bedeniyle, zihniyle, ruhuyla bir bütündür. Yaradılıştan gelen bu bütünlük
bozulduğunda ruhsal ve bedensel hastalıklar başlar. Mutsuzluk başlar. Bu kitapta
beden-zihin-ruh tevhidini bozan bilinçaltı yazılım ve saplantıların, kadınların hayatını nasıl olumsuz etkilediği, hatta bazen nasıl kâbusa çevirebildiği anlatılıyor.
Çözüm önerileri sunuluyor. Nefsin ve dünyevi koşullanmaların köleliğinden kurtuluş, kişinin en büyük özgürlük savaşıdır. Bu savaşı kazanan insan, “Size ruhumdan üfledim” ilahi kelamının anlamına da vakıf olarak yeniden doğar, özgürce
tam ve bütün olarak. Kadınlığın Keşfi, kadınları, farklı dönem ve durumlarda
yaşadıkları fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkların kaynağını keşfetmeye çağırıyor. Onları farkında olmaya, idrak etmeye davet ediyor.
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8’inci Alışkanlık Bütünlüğe Doğru | Stephen R. Covey
Stephen R. Covey, kendini okuyarak geliştirebileceğine inananların kutsal kitabı sayılacak Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı’na 8’inci Alışkanlığı ekliyor. Böylece hem zaman
içinde zayıflaması muhtemel eski alışkanlıkları pekiştiriyor, hem de yeni bir
alışkanlık için güçlü bir soluk getiriyor.

Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı | Don Miguel Ruiz
Don Miguel Ruiz’in yazdığı Dört Anlaşma: Toltek Bilgelik Kitabı, modern dünyada
yaşayan kadınlara ve erkeklere “dingin savaşçı” olarak yaşamanın pratik
uygulamalarını sunuyor.

Tanrılar Okulu | Stefano D’Anna
“Bu kitap, yolculuğumu sizlerle paylaşırken herhangi bir şey öğretme niyeti
taşımıyor. Benim asıl amacım bir yol göstermek ve sizi kendi yolculuğunuza çıkmanız
için zorlamak. Ancak bilmelisiniz ki bu yol, tıpkı akıntıya karşı yüzen somon balığının
izlediği yol gibi kor kutucu olduğukadar muhteşem, zor olduğu kadar keyifli,
yorucu, ama bir o kadar da gereklidir.” - Stefano D’Anna
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yolda yaşamak!...
Yazı: Kutluhan Öztürk

Otostop ile gittiği ülkelerde
hostellerde çalışarak barınma ve
günlük ihtiyaçlarını karşılayan
gezgin Kutluhan Özdemir, ayda
140 dolar harcayarak dünyayı
geziyor.

bunun tedavisi için onlarca çesit kimyasalları vücuduna almaktan
da çekinmiyor insanlar. Yolda ise tam tersi kişinin kendisiyle başbaşa
kalıp kendini keşfedip anlayabileceği o kadar çok zamanı oluyor ki,
kendine zaman ayırmamak mümkün değil. Şehirlerdeki yozlaşmış
hayatların dışında gerçekten özgürlüğün temiz havasını ciğerlerine
doldurabiliyor insan, fakat buna alışık olmalı kişi hasta olmamak için.
Özgürlük ilk adım, kendi kendinizin yaratıcısı olmalısın ardından. Cesur, sabırlı ve bilgece...

Şehir hayatında insanın dikkatini dağıtan onlarca ses, gürültü kişinin kendisiyle başbaşa
kalmasını önleyen en büyük etkenler sanırım.
O kadar kolay ki, insanın dikkatinin dağılması ,
hatta günümüzde kişilerde hastalık olarak dahi
ortaya çıkmış durumda dikkat dağınıklığı ve

Yolda kendime dair farkettiğim bir kaç durumdan bahsetmek istiyorum.
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Yolda insan etrafında olan bitenleri kişisel olarak algılamamayı öğreniyor. Her an her şeyin bir nehir gibi aktığı evrenin içerisinde olan biten tüm gerçeklikler o anın etkisidir. Nehire dahil olduğunuz andaki
veya nehirin içerisindeki hareketinizin doğuracağı etki o an nehirin
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bulunduğu duruma, akış hızına, yönüne vs. gibi
onlarca farklı etkiye bağlı olarak değişecektir.
Olayları kendinizden bir adım öteye götürün,
etrafınızda olan bitenler var ve siz bunun bir
parçasısınız. Daha fazlası insan zihninin yarattığı algılardan ötesi değil. Hatta bunu bir adım
daha öteye götürmek istiyorum. Şöyle ki, matematikte bir teorem vardır. Onlarca yıl tüm matematikçileri şüpheye düşüren ve bu sebeple paradoks olarak anılan bir teorem; “Banach-Tarski
Teoremi. Bu teorem der ki;
Bildiğimiz üç boyutlu uzayda, farklı çaplar da ve
içi dolu ‘a’ ve ‘b’ küreleri verilmiş olsun; ‘a’ küresini sonlu sayıda parçaya bölüp, parçaları (hiç esnetip büzüştürmeden) değişik şekilde tekrar biraraya getirerek ‘b’ küresini oluşturabiliriz. Yani:
Bezelye büyüklüğünde bir küreyi sonlu sayıda
parçaya bölüp, parçaları tekrar birleştirerek güneş büyüklüğünde bir küre yaratmak mümkündür! Ya da elinizdeki güneş büyüklüğündeki bir
küreye benzer işlemler yaparak aynı büyüklükte iki küreye sahip olmak da mümkündür!
Hala doğruluğunu kabul edemeyen, şüpheye
düşen ve çokca tartışılan bir konudur. Çok matematiksel açıklamalara girmeden şöyle özetle-
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Yolda insan etrafında olan bitenleri
kişisel olarak algılamamayı
öğreniyor. Her an her şeyin bir
nehir gibi aktığı evrenin içerisinde
olan biten tüm gerçeklikler o anın
etkisidir. Nehire dahil olduğunuz
andaki veya nehirin içerisindeki
hareketinizin doğuracağı etki o
an nehirin bulunduğu duruma,
akış hızına, yönüne vs. gibi
onlarca farklı etkiye bağlı olarak
değişecektir.
3gozdergisi•com

mek istiyorum.
Bilim ve sanat doğanın bizim zihnimizle yapabileceğimiz algı filtresinden geçtikten sonra ortaya çıkan ucuz birer kopyalarıdır. İnsan
zihni algılayabildiği kadarını kabul eder. Hatta neyi kabul edip edemeyeceğini de kendisi koyar. Bir tohumdan metrelerce yükseklikte
bir ağaç olmasına ve bunun yaşamsal faliyetlerine mükemmel şekilde devam etmesine şaşırmayan insan, bu teoremi kabul etmekte
hala zorlanmaktadir. Bu konu hakkında uzun uzadıya zaman buldukça yazacağım, hatta bir adım daha ileri gitmeyi de düşünüyorum.
Biraz daha kişinin kendisine dönecek olursak yolda farkettiğim bir
noktaya daha değinmek istiyorum. Özellikle batı toplumunun düş-
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tüğü büyük bir hatadır aynı zamanda. Duygularımız sadece bizim
o an ki misafirlerimizdir, onların esiri olmamayı öğrenmeli kişi. Aksi
takdirde defalarca kez yanlış yaparak, aynı hataya düşerek yaşamına
devam etmektedir insan. Kendimize hükmetmeyi öğrenmemiz gerektiği gibi duygularımıza da hükmetmeyi, en azından onların esiri
olmamayı öğrenmeliyiz.
Bitirmeden önce bir kaç noktadan daha bahsetmek istiyorum...
Yıllarca sorgulamadan yaşadığım eski hayatımda insanlara güvenebilme yetimi kaybetmiştim diyebilirim. Birbirimize güvenmenin ne
kadar kolay ve güzel olduğunu farkettim geçen zamanlarda.
Bir diğer önemli nokta ise paylaşmayı öğrenmek ve anlamak oldu.
Malından, mülkünden vermek gerçekten çok kolay, kendinden vermeyi öğreniyor insan ve yine vermek kadar onemli bir erdem olan
almayı öğreniyor; karşısındaki kişiden almayı. Paylaşmanın insanın
ruhunda uyandırdığı duyguları herkesin tatmasını dilerdim doğrusu. Hayatımda daha önce hiç bu denli haz duydugum duygulara sa-

hip olduğumu düşünmüyorum.
Yine kişinin kendi gelişimi açıısndan çok faydalı
olduğunu düşündüğüm bir durum ise şartlar
ne kadar zor olursa olsun, insan kendine olan
güvenini kaybetmediği sürece her şeyin üstesinden gelebiliyor. Üstesinden geldikçe kendine olan güveni artıyor. Yine içerisinde müthiş
bir hazzı barındırdığını söyleyebilirim.
Son olarak belirtmek istediğim şey ise; ne kadar
zengin olduğumu farketmek oldu diyebilirim.
Zenginlik anlayışının sahip olmak değil de, birlikte olmak, beraber olmak olduğunu gördüm.
İnsan zihninde derinlere yer etmiş olan zenginlik, eşittir; sahip olmak denklemini ortadan
kaldırdığınız zaman gerçek zenginliği görüyorsunuz.

İhtiyacınız olan,
doğru zamanda
size gelecektir.
siz yeter ki
dileyin...
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“Daha çok Hayat’a..”

İşletmenizi 2016'da Koruyacak
Stratejik Planı Yaptınız mı?
"Sayın Şirket Sahipleri,
İşletmenizi 2016 yılına sağlam bir şekilde nasıl
hazırlayacağınızı biliyor musunuz?
Stratejik planlama, gelecekle ilgili birçok bilinmeyenin olduğu
zor bir iştir ve çok da zamanınızı alabilir.
Bir Özgür Kaşif Koçunun yardımıyla bu süreci kolayca
aşabilir ve zaman kazanabilirsiniz. Üstelik hatalı planlamanın
doğuracağı finansal kayıpları da önleyebilirsiniz.
Hazır şablonları kullanarak ve koçunuzun uzmanlığıyla 6
seansta kolayca önlemlerinizi alabilir, 2016 için yol haritanızı
çıkartabilirsiniz.
Bir Özgür Kaşif Koçu'nun, bu koçluk paketinin size uygun
olup olmadığını ücretsiz bir görüşmeyle tespit etmesini ister
misiniz?"

Özgür Kaşif Stratejik Planlama Koçluk Paketi
6 Haftada 2016’ya Güçlü Başlangıç!
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Toplantıların detaylarını görmek ve
başvurmak için tıklayınız.
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