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“Yaratıcılık; bildiğiniz iki
şeyi bilmediğiniz bir şekilde
birbirine bağlamaktır”.
Demiş Leo Burnett. Aslında hikaye şöyle, Yaratıcılık temalı
bu sayımızı çok daha önce çıkartmak istemiştik. Birkaç yıl
önce. Yazarlarımıza konuyu verdiğimizde hemen yazılarını
yazıp gönderdiler. Heyecan verici bir konuydu. Her şeyiyle hazırlandık ama bir türlü yayınlayamadık. Üstüne başka
temalarda dergilerimiz çıktı. Her yeni sayı toplantısında bu
temayı öne sürsem de çıkamadı bir türlü, ötelendi hep. Aklıma takıldı. Neden olmuyordu; engel neydi; neden korkuyordum?
Her şeyin bir zamanı var misali şimdi bu satırları okuyorsanız demek ki olmuş. Zamanı gelmiş.
Peki, neydi olduran?
Hiç unutmam 3. Göz Dergisi’nin 2000 yılında çıkan ilk sayısındaki giriş yazımda bir cümlede “yaratıcılık’ kelimesi neden geçti diye aranmıştım. Telefonda karşımdakine hesap
vermek zorunda kaldım. Çünkü Yaratıcı’dan başkası yaratamazdı. Ne haddimize? Biz aciz kullar, bu kelimeyi dahi kullanamazdık. Biz kimdik? O zamanlar sahip çıkamamıştım
yazdığım satırdaki o yaratıcılık kavramına. Alttan almıştım,
buna mecbur kalmıştım. Doğru, biz kimdik? O zaman bu
zaman, ben kimdim, nereden geldim, ne için geldim, hayat
amacım ne? sorularının peşinde koşarken sonunda kim olduğumu hatırladım!
Şimdi sahip çıkıyorum. İnsanoğlunun yaratıcı gücünü hatırlamasına, sahip çıkmasına, kullanmasına destek olmak
için farklı cinsiyet, yaş ve öğrenimlere sahip olan, farklı
farklı görüşleri birbiri ardına sunan sevgili yazarlarımıza
tüm okuyucularımız adına teşekkür ediyorum.
Bu sayımızda 3. çakranın içeriği cesaret ile başlıyoruz konuya. Yaratıcılığımızı hatırlamak ve kullanmak için öncelikle
korkuyu alt etmeye ve cesarete ihtiyacımız var.
Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilmek mi; var olan

şeyi yeniden şekillendirmek mi; insanın
kendini ifade etmesinin bir yolu mu;
yaratıcılık ve ruhsal sıkıntılar arasında
ne gibi bir bağ olabilir gibi soruların cevaplarından geçerek, nihai hedefimiz
İçimizdeki Cevher’i ortaya çıkartıyoruz!
Yaratıcılığın gerçek anlamını irdeliyoruz.
Çünkü, yaşamlarımıza bakıp, en ince
ayrıntısına kadar İyi ya da kötü diye ne
nitelendirdiysek olanları, kendimizin yarattığını fark ettik demek ki, öyleyse sorumluluğu alıyoruz.
Yaratıcılığın gelişmesi için neler yapmamız gerekiyordu? İnsanlara iyiliği emreden Tanrı, emaneti olan bu gücü tarihte
hangi ‘iyi’ insanlara, hangi oranda ‘kötü’
insanlara vermişti? Yaratmak varlığa
mahsus muydu gerçekten? diye sora
sora ilerlerken yaratıcılıkta son noktaya
geliyoruz. Her sonun yeni bir başlangıç
olduğunu hatırlayarak mucizenin doğumuna şahit oluyoruz.
Tüm konu başlıkları ve içeriklerimiz size
emanet edilen Öz’ün gücünü hatırlatmak ve kullanıma sunmak amaçlı hazırlanmıştır. Ne yarattığımızın farkına vararak, sorumluluğu alıp, bütünün hayrına
kişisel ya da kitlesel yeni yaratımlarda
bulunalım diye… İyi mi ettik? Bence iyi
ve tam da zamanı.
Keyifle okuyun ve Bütünün hayrına olanı
birlikte yaratalım.
İçimdeki Öz, içinizdeki Öz’ü selamlar,

Güler Pınarbaşı

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

2

İçindekiler
8

3.Çakra: Solar Pleksus
Meral Bakır

12

16

Röportaj: SiZe Bütünsel Yaklaşım
Felsefesi; “iyi ol, iyi yönet”

Röportaj konuğumuz Ayşe Kızılöz
“Hem oldukça yol aldığımı, hem de daha gidecek 			
çok yol olduğunu biliyorum. Tatlı bir yerdeyim” diyor.

20

Hisset: Mine Madenoğlu,
İstemek ‘hayır’ diyebilmekten sonra öğrenilmesi gereken en önemli
kavramlardan biridir. Doğru. Ama dıştan içe değil, içten dışa geldiğini
bilmeliyiz…

3gozdergisi•com

SAYI: 10 • YARATICILIK

Dosya: Yaratıcılık
24
27
28
30
34
36
38
41
42

İnsanın kendini ifade etmesi • Kutluhan Özdemir
Oyun ve Yaratıcılık • Feryal Çeviköz
İçimizdeki Cevher • Erkan Sarıyıldız
Yaratıcılığın Gerçek Anlamı • Doç. Dr Haluk Berkmen
Yaratıcılığın Gelişmesi • Mehmet Demir
Tanrı, İnsan ve Yaratıcılık Sanatı • Semih Özer
Yaratmak Varlığa Mahsustur • Mustafa Emin Palaz
Aslan Miyav dedi • Hüseyin Akdağ
Yaratıcılıkta Son Nokta • Şebnem Özkan

44

46

Sev, Üret, İlham Ver… felsefesi hakkında
Ahmet Onur ile söyleşi
50

52

Kağıdın Serüveni; Origami

Oya Çıldır

Dünyada Cennet; Meditasyon

Seda Bağcan Dr. Budhacharan’a sordu:
Meditasyon yaratıcılığı geliştirir mi?

54

Mandala; Kutsal Geometri ve Sanat
58

60

62

Kitap

Sıvı beslenmenin sağlığa etkisi için;
Sıvı detoks

Kamboçya Bayon Tapınağı:
Sertaç Kartal

Mucizenin Doğumu
Özlenen Deniz Uzun

3

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

4

mantar
pano
Askıda Ne Var?
İyiliğe ortak olma fikrini daha fazla kişiye ulaştırmak, özellikle
de üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, kitap, tiyatro bileti,
konser bileti gibi ürün ve hizmetleri ücretsiz şekilde sağlayan
sosyal girişim ortamı için yeni gönüllülere ihtiyaç var.
Askıda ne var? gerek askıya asmak, gerekse askıdakileri ihtiyaçlılara ulaştırmak için herkesin farkına varması gereken bir
sosyal girişimcilik örneği.
Gönüllü ekibe katılarak beraberce üniversitelileri mutlu etmek
mümkün.

HIZLAN FARKYARAT!
Sosyal sorunlara etkin çözümler arayan Ashoka
Türkiye ve SAP Türkiye, 12 ay süren HIZLAN
FARKYARAT programıyla Türkiye’deki dezavantajlı gençleri güçlendirmeyi hedefleyen genç
sosyal girişimcilerin projelerini hızlandırmayı
amaçlamış. Bu program aylık burs,
devamlı destek ve etkiyi artırmak
olarak üç ana desteği içermekte.

Üniversite öğrencisiyseniz, sosyal fayda yaratma hayaliniz varsa, her gün Askıda Ne Var için birkaç saatinizi ayırabilecekseniz, sosyal medya hesaplarının yönetiminde, markalarla iletişim kurulmasında destek sağlayabilirsiniz.

Saf ırk diye bir şey yok!
yapılan deneyde DNA sonuçlarıyla hangi ırka mensup olduğunu
öğrenen insanların tepkileri çok garipti. kendilerini dünyadaki pek
çok kişiden daha önemli kılan düşüncelerinin yıkıldığı bu çalışmaya katılanlar yaşayan tüm dünya insanları yeryüzünde
herkesin birbirinin akrabası olduğunu fark etti.
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İnsanını Arayan Hayvanlar...
Sokak hayvanlarının sayısının her geçen gün arttığı ve bu hayvanların kimi belediyeler tarafından toplama kamplarına ya da ormanlara götürülüp öldürüldüğü
haberlerinin sıklıkla karşılaşıldığı günlerle Kadıköy Belediyesi’nin örnek uygulamaları devam ediyor.
Kedi evi, Kaputa vur, Frene bas gibi kampanyalarla hem sokak hayvanlarının
kendi ortamlarında yaşamını kolaylaştırmak için farkındalık kampanyaları yapan
Kadıköy Belediyesi “Satın Alma Sahiplen” kampanyası ile sokak hayvanlarının
sahiplendirilmesi için çalışmalar yapıyor.
Hayvanların birer hediyelik eşya gibi satılması yerine barınaklarda ya da sokaklarda sahiplenilmeyi bekleyen hayvanların sahiplenilmesi için daha önce Özge
Özpirinçci, Levent Üzümcü, Aslı Enver, Özgür Çevik, Ezgi Mola gibi pek çok
sanatçının katıldığı kampanyalar düzenleyen belediye etkinliklerine bir yenisini
daha ekledi. Bu etkinliklerden biri 26 Haziran Pazar günü Kalamış Parkı’nda yapıldı.
Kadıköy Belediyesi ve gönüllüler tarafından düzenlenen “Dostlarına Destek
Ver” adlı etkinlikte sokak hayvanlarına dikkat çekilerek Şarkıcı Nicole Rona’nın sokak hayvanları için bir konser verdiği etkinlikte bir
de kermes düzenlendi

DNA’mızda Gizli Bir Bilgi Katmanı Bulundu
Son yıllarda biyologlar DNA’nın katlanış yöntemini belirleyen mekanik yönergeleri ortaya çıkarmaya başladı. Gelelim kuramsal fizikçilerin bu konuyla ne ilgisi olduğuna… Hollanda’da bulunan Leiden
Üniversitesi’nden bir ekip, bir adım geriye gidip sürece genom ölçeğinden bakarak, bu mekanik yönergelerin de aslında
DNA içinde kodlanmış durumda olduğunu bilgisayar
simülasyonları ile doğruladı.
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Vitrin

Heyecanlı bir yolculuğa
davet; Laniakea
Beş duyumuzla her gün yaşadığımız gerçeklik ne kadar da nettir. Bu rutin yaşanan
somut algılardan sıyrılıp ötesine geçebilmek zor olsa da bazılarımız için kolay ve
eğlenceli olabilir. İşte bunu kolay kılan yazarımız Sibel Atasoy’un ilk bilim kurgu kitabı
Laniakea sizi böylesi heyecanlı bir yolculuğa
davet ediyor.
Anlatıcının satırlarıyla, 2014 yılının ilkbaharında başlayan olayın giriş bölümü şöyle:
“Genç bir çift bir motosikletle dağda kamp
yapmaya giderler. Yol tahmin ettiklerinden
uzun sürmüştür ve dağın kamp yapmaya
elverişli bölgesine ulaşmaları alacakaranlığı
bulur. Karanlık tam olarak çökmeden çadırlarını kurmak için aceleyle davranırlar fakat işte
tam o anda ne olduysa kadın ortadan kaybo-

lur, erkekse ertesi gün bir çoban tarafından hayatını yitirmiş biçimde bulunur...”
Öykü, 2014 ve 2037 yılının güncel dünya konumlarından SG 5.67 konumuna geçişler yaparak sürer. Olaya karışan 1791 yılı Avusturya’sından Josef,
2072 yılından Josu ve tüm bu şeylere sebep olan bilim adamı Stanislow,
Türk yetkililerce önceleri Rusya’da sonra Polonya’da hem de iki ayrı zaman
çizgisinde kovalanır.
Kitabın kahramanı Serap acaba Dünyadaki eski yer ve zamanına dönebilecek midir? Bunun için önce çok kritik kararlar almak durumundadır öyle ki
bu kendisini adeta ölümlerden ölüm beğendirecek önemde ahlaki-vicdani
ve duygusal çıkmaza sokar. Okuyucu Serap’la birlikte, bildiği anlamdan öte
ölümler olabileceğini keşfeder.
Bileşik sistemin bütünlükçü bir özelliği olan kuantum dolanıklık kavramının
üzerine yapılandırılan roman, paralel dünyaların varlığına dair çok boyutlu
bir anlatı çabası olup, yeni Bir Dünya’ya geçişin bütünsel şifasını amaçlamaktadır.
Anayurt Lemurya üçlemesinin ilk kitabı olan Laniakea romanı, gelişmiş fiziğin, spritüal ve felsefi çıkarımların birbirlerinden hiç de uzak olmadıklarını
fantastik-Bilimkurgu tarzı ile ortaya koymaktadır.

www.laniakeatr.com
3gozdergisi•com
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Bilmek ve uygulamak
arasındaki ince çizgi…
Didem Kanca Üstay kitabı Yarın Diyete başlıyorum çıktı. Kitabın ilk bölümünde diyetisyen kimliğini bir kenara koyarak bir zamanlar 80 üstü
kilolara çıkan Didem Kanca Üstay, her şeyi denemiş bir insan olarak tüm içtenliğiyle 10 yıl süren
kilolarıyla savaşını,
bunun kendi üstündeki psikolojik
ve fiziksel etkilerini okurlarıyla paylaşıyor. Hatta kilo
sorunu o kadar
büyüyor ki, yüksek
lisansını dünyanın
sayılı üniversitelerinden New York
Üniversitesi’nde
klinik beslenme
üstüne yapmaya
karar veriyor. Beslenme konusunda okurken bile
kilolarıyla başının
dertte olduğunu söyleyen Kanca Üstay, “Bilmek
demek uygulamak değil. İkisi arasında ince bir
çizgi olduğunu” söylüyor.
Hep büyüklerin sorunlarına odaklanıyoruz, oysa
“Ağaç yaşken eğilir” diyen Kanca Üstay, özellikle kitabında çok geniş bir bölümü bebek-çocuk
beslenmesinde yapılan hatalara ve neler yapılması gerektiğine ayırmış. Çok yerinde uyarıları
olan bu kitap sadevce yetişkinlere değil aynı zamanda da tüm ebeveynlere hitap etmektedir. Sadece çocuk sahibi olmuş ama sağlıkla ilgili hiçbir
geçmişi ve tecrübesi olmayan varlıklı ve parayla
reklam yapan annelerin kitaplarını, bloglarını ve
sosyal medyadaki paylaşımlarını da ağır bir dille
eleştiren ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda ciddi
adımlar atması gerektiğini dile getiriyor.
www.sayasa.com - www.diyetnedir.com

astroloji ile

yolunuzu keşfedin

Astroloji, gökyüzünü okumak ile ilgilidir. Burada gökyüzü, insanın ruhunu bir araya getiren parçaların şiirsel bir ifadesidir ve bu
ifade, insanın bugüne kadar kendini aradığı doğa gözlemine dayanır. Veriler nettir, mühim olan parçaları bilinçli ve detayları göz
önünde bulundurarak birleştirebilmektir. Bu kısım çok önemlidir.
Birçok bilgiye ulaşılabilir bir insanın doğum haritası üzerinden...
Mühim olan, doğru anahtarı bulabilmektir.
Doğum haritası, kişinin, doğmuş olduğu anda gökyüzünün doğduğu yerden bakıldığında nasıl göründüğüdür. Kişinin seri numarası gibi! Kişiye birçok potansiyel ve ister istemez içine doğru çekildiği bir yol verir; bununla birlikte onun bu potansiyeller yoluyla
varoluşunu sağlayacak şey, onun seçimleridir. Kimse size neyi
seçeceğinizi söyleyemez, zaten bu adil değildir. Size, nelerin sizi
daha çok ifade edebileceğinden ve bunun sizi nerelere taşıyabileceğinden, bunun yollarından bahsedilir. Bu sayede siz kendinizi
tanıma ve anlama şansı bulursunuz. Koçlukta kör nokta dediğimiz
“kendimiz ile ilgili farkında olmadıklarımız” kısmına dair güçlü bir
bakış kazanmış olursunuz. Bu, algımızı genişletir, karşımızda olanlar ve içinde olduklarımız da daha bir anlamlanır.
Gökyüzü sürekli bir hareket halindedir ve bu hareketin, bizim
farklı potansiyellerimiz üzerine oluşturduğu özel vurgular vardır
ve bu etki dahilinde kadersel temalar oluşur. Tüm bunlar, yaşamımızdaki pusları dağıtabilecek unsurlardır. Astroloji, gök dilini
okumak ve anlamak, bunun bize hatırlatmakta olduklarının farkına vararak öz ile bağlantı kurmaktır; çünkü insan, bu bağlantı ile
doğar, hatırlar ve anlar. Varoluşun sırrı budur.
Bilgi ve randevu almak için :
0212 274 08 47 / 0544 798 52 07
Eğitimlerimiz ve seminerlerimiz için :
www.heraakademi.com
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solar pleksus
Yazı: Meral Bakır
3. Çakra, Karın ÇAKRA (Manipura ÇAKRA)

Yeri: Karın çakra, omurgamızda ve göbek deliğinin arkasında yer almaktadır.
Karın çakra güneşimizi yani güç merkezimi temsil eder.
Bizi besleyen güneşin enerjisi bu çakra aracılığı ile özümsenmektedir. Güneş tüm bedene canlılık ve enerji veren kişisel gücün merkezidir. Karın çakra sindirim işlemini kontrol eden enerji merkezidir.
Sindirim, dışarıdan alınan besinleri gereken değişikliğe uğratarak
kana karışacak duruma getirmek, hazmetmek yani kendine mal etmek. Sindirim işlemini sadece besin olarak değil de, duygular ve yeni
bilgi olarak düşündüğümüzde, edinilmiş olanları kişinin öz malı durumuna getirmek yani özümsemektir.
Karın çakra merkezinin en önemli görevi kök ve pelvis çakra merkezlerinin isteklerini ve arzularını özümsemek ve arındırmaktır. Ancak,
özümseme ve arınma tamamlandıktan sonra üst düzeylere ulaşılacak spiritüel enerjiye sahip olunabilir.
Bu merkez aura alanımızın 3. katmanındaki(Zihin beden) enerjileri
kontrol etmektedir.

Karın çakra merkezinin en önemli
görevi kök ve pelvis çakra merkezlerinin
isteklerini ve arzularını özümsemek ve
arındırmaktır. Ancak, özümseme ve arınma
tamamlandıktan sonra üst düzeylere
ulaşılacak spiritüel enerjiye sahip olunabilir.
3gozdergisi•com
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Solar Pleksus Çakra Solar Pleksus
kapandığında/
Çakranın
bloke edildiğinde Fiziksel Sorunları

Solar Pleksus
Çakranın Psikolojik
Sorunları

Ani duygu ve öfke
patlamaları

Mide ile ilgili hastalıklar

Mükemmelliyetçilik

Kolay incinir

Şeker hastalığı

Motivasyonu
düşüktür

Hipoglisemi

Kabul edilmeme
korkusu

Depresyona
yatkınlık
Karar vermekte
zorlanır

Bağırsak ile ilgili hastalıklar
Karaciğer sorunları
kramplar

Hatırlama yeteneği
zayıflar
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Aşağılık kompleksi
Öfke ve kızgınlık,
panik atak, evham
endişe
Beslenme bozuklukları

İsteklerinin ve
arzuların önünde
hep engeller görür.

SES TİTREŞİMİ TEKNİĞİ
Uygulama
- Dikkatinizi nefesinize getirerek, yerde bağdaş kurarak dik bir
şekilde oturun, rahatlayın.
- Ellerinizi bacaklarınızın üzerine rahat bir şekilde bırakın. Karın
çakra merkezine odaklanmak için, farkındalığınızı omurganıza
getirin ve göbek deliğinin arkasında yer alan karın çakra merkezine 2-3 dakika boyunca odaklanın.
- “Ram” ses titreşimi tekrarlamaya başlayın. (Nefes alın
“Rammmmmm” titreşimini sesli olarak tekrarlayın. Titreşimi hissetmeye çalışmayın sadece sesi dinleyin. Zaman içerisinde titreşimi tüm bedeninizde hissedeceksiniz.

Etkileri
• Bu ses titreşimi ile karın çakra merkezindeki oluşan blokajlar
temizlenmekte ve enerjinin serbestçe akmasına olanak tanınmaktadır.
• Bu bölgede oluşan rahatsızlıklar için faydalıdır.
• Sindirim ve özümseme gücünü artırır.
• Gerginlikleri azaltır.

Elementi Ateş
Rengi Sarı
Salgı bezi Pankreas
Beden Karın, sindirim sistemi sırtın
bölgeleri alt ve orta bölgesi, 12 parmak
bağırsağı,
Organları Karaciğer, sindirim organları,
on iki parmak bağırsağı mide,
dalak pankreas
Duyusu Görme
Burçlar Koç, akrep
Gezegeni Mars
Ses Ram
Değerli taş Kaplan Gözü, amber, topaz
sitrin
Aromaterapi Lavanta, biberiye, bergamot
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• Akıl karışıklıklarını düzenler.
• Hafızayı kuvvetlendirir.
• Odaklanma gücünü destekler.
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• Uykusuzluk, aşırı uyku, bunalım ve yüksek kan basıncı gibi
rahatsızlıkların giderilmesinde uygulanmaktadır.

Çakra Merkezini Canlandırmak İçin Renk Terapi
Uygulama
- Sessiz, sıcak ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere uzanın.
(Gerekiyorsa üzerinize bir örtü alın çünkü beden rahatlamaya
başladığı zaman metabolik hareketler yavaşlar ve vücut soğur.)
- Ayakların arası yaklaşık 50 cm kadar açık avuç içleri yukarı
bakacak şekilde ve kollarınız vücudunuzdan 15-20 cm uzaklıkta gevşeyin.

Solar Pleksus Çakra Görüntü
İncelemesi
Bu aura resmi ve çakraların
incelemişini yaptığımızda 3.
Çakra (Solar Pleksus Çakra) nın
renginin sarı olması gerekir.
Oysa bu resimde neredeyse
kahverengi görünümdedir.
Kişide öfke patlamaları ve
nedensiz üzüntüler vardı.
Aşırı mükemmeliyetçi
ancak zamanı iyi
değerlendiremediği için
kontrolsüz bir yaşam
içerisindeydi. Bu çakrada
bulunan tıkanıklıkların
giderilmesi ile daha neşeli ve
huzurlu bir durumdadır.

3gozdergisi•com

- Omurganızın boyun kısmının düz olması için çenenizi hafifçe göğsünüze doğru bastırın.
- Zihninizi nefesinizde tutun. Zihninize gelen düşüncelere
takılmayın. Zihin sakin ve durağan hale gelmeye başladıkça
konsantrasyon fiziksel varlığınıza doğru yönlendirin.
- Tüm vücudunuzu gözünüzde kademeli olarak canlandırın ve
gevşetin. Bedeninizde herhangi bir gerginlik varsa bunu bedeninizden uzaklaştırın ve rahatlayın.
- Tüm bedeni gevşettikten sonra zihniniz huzurlu ve rahat bir
hal aldıktan sonra konsantrasyonunuzu nefes alıp verişleriniz
üzerine yoğunlaştırın.
- Zihninizi boşalttıktan sonra farkındalığınızı göbek deliğinin
arkasında ve omurganızda bulunan çakra merkezine çevirin.
- Bunu saat yönünde dönen sarı bir ışık girdabı olarak görün.
- Nefes alırken sarı rengi ayak tabanlarınızdan aldığınızı ve sarı
renkle dolduğunuzu imgeleyin, sarı soluklar alın, sarı soluklar
verin. Alışta ve verişte parlak sarı rengi görene kadar tekrarlayın. Renk parlaklaştıktan sonra nefesinizi kendinizi fazla zorlamadan bir süre içinizde tutun.
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Etkileri
• Sindirim sistemini kuvvetlendirir.
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• Karaciğer ve bağırsak yoluyla boşaltma işlemini
düzenli tutar.
• Sinirleri güçlendirir.
• Kaslarda enerji oluşumunu sağlar.
• Cildi temizler geliştirir, yara ve bozuklukları iyileştirir.
• Eklemlerde oluşan kalsiyum birikintilerini parçalamak için
sarı renk kullanılır.
• Sarı ayrılmanın rengidir. Eğer kişi üzerinde çok fazla sarı renk
kullanırsa diğer insanlardan kopmalar yaşar.
• Renk titreşimleri beden, zihin ve duygular üzerine etkilidirler.

solar pleksus çakra merkezini canlandırmak için yoga duruşları
Uygulama

navasana
maha mudra

Skandha Katiasana

Parivitta Parşvakonasana

Bhu Namanasana

navasana
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25 yıl önce başlayan eş ve çocuklarla
genişleyen dostluğun bir meyvesini
sunuyorlar bize; SiZe Bütünsel Yaklaşım
adıyla. Kendi içsel yolculuklarında oluşan bilgi birikimlerini ve bu yolculukta
karşılaştıkları uzman eğitmenlerle birlikte kasım 2015’te kapılarını ve gönüllerini bize açıyorlar. Ve amaçlarını; “Biz
hayata Bütünsel Yaklaşım bakış açısı ile
yaklaşan ve bu doğrultuda kişileri ve
kurumları desteklemek için çeşitli çalışmalar yürüten bir kurumuz” diyerek
tanımlıyorlar.
Sizi tanıyabilir miyiz; SiZe fikri nasıl gelişti,
ismi nasıl kondu?
Sibel Yücesan :
Yirmi yedi senelik kurumsal hayatımın son on
beş senesi Mercer Türkiye Ülke lideri idim . Bu
süre içinde iki sene Polonya ve Çek Cumhuriyeti ülkelerinin sorumluluğunu da üstlendim.
Kurumsal hayatımın son iki senesinde Orta
Doğu, Hindistan ve Afrika bölgesi “çeşitlilik ”
komite liderliğini çok severek yerine getirdim.
Son sekiz senedir kurumsal hayatın ve ilave hayatların getirdiği stresle baş etmeyi öğrenmek
adına kendimi kişisel gelişimin derin konularında buldum. Reiki master derecesine ulaştım ve
Access Bars uygulayıcısı oldum. Koçluk eğitimimi tamamladım. Son 4 senedir topluma değer katma konusunda hevesli ve aktif bir sivil
toplumcuyum ve bundan gurur duyuyorum.
PWN (Professional Women Network) İstanbul
kurucu Yönetim Kurulu üyesiyim Mart 2016 da
başkan seçildim. Toplumsal cinsiyet eşitliğini
desteklemek adına çalışmalarda bulunuyor, iş
hayatındaki kadınlara mentorluk yapıyor, kadı3gozdergisi•com

nın toplum içinde ilerlemesi ve gelişmesi konularına kafa yoruyorum. Mercer öncesi, YES ‘de danışman ve eğitmen olarak daha önce
de Wella’da sırasıyla ürün müdürü ve pazarlama yöneticisi olarak
çalıştım. Saint Benoit lisesinden sonra, Boğaziçi Üniversitesi Kimya
Mühendisliği ve Strathclyde Universitesi ( Glasgow) MBA eğitimimi
tamamladım.
Zeynep Balcı:
İş hayatında olduğum yıllar içinde hep psikoloji ile ilgili işler yaptım.
Mesleğimi hep sevdim. Hem kendimi tanımak hem de başkalarının
kendini tanıma süreçlerinde onlarla birlikte çok yol kat ettim. Bu
yolculuklarda farklı alanlarda öğrendiklerimi alet çantama koydum,
hep merak ettiğim konularda eğitim alıp kendimi geliştirdim. Psikolojik Danışman, kariyer danışmanı, kişisel gelişim uzmanı, bireysel ve
takım koçu olarak bir çok kişinin hayatına dokundum. SoulCollage®,
Points Of You™, Access The Bars®, RealBalance Wellness & Health
Coaching, Eurasian Gestalt Coaching, TCI Team Coaching Facilitator,
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Bütünsel Yaklaşım; kişinin fiziksel,
zihinsel, duygusal ve ruhsal
alanlarda farkında ve bir bütün
olarak dengede yaşamasını ifade
eder. Bizim inandığımız sadece
iyi bir kariyere sahip olmak, iyi bir
insan olmak ya da iyi görünmek
değil bunların mükemmel
dengesidir.

CTI – The Coaches Training Institute tarafından verilen sertifikasyonlara sahibim.
Bizim 25 yıllık dostluğumuz var. Eşlerimiz çocuklarımız da bu dostluğun bir parçası. 2015 başında hayallerimizin bir amaca dönüşmesiyle yolculuğumuz başladı. Sonrası hummalı bir çalışma . Fizibilite,
lokasyon, kadro oluşturma, şirket kurulumu derken SiZe olarak kapılarımızı ve gönlümüzü Kasım 2015’ de açtık.
Her ikimiz de kendi iş ve sosyal çevresinde ki birey ve kurumların, iyi
olma halini bulma ve sürdürmede güvenebilecekleri bir yer aradığını seziyorduk. Bu sezgimizi yoğurduk, büyüttük ve SiZe’ye dönüştürdük. SiZe, hem bizden size verebileceklerimizi bir araya getirme
anlamında hem de isimlerimizin birleşmesinden oluşuyor. Çok severek benimsedik.
SiZe’nin yolculuğu nasıl başladı ?
Biz hayata Bütünsel Yaklaşım bakış açısı ile yaklaşan ve bu doğrultuda kişileri ve kurumları desteklemek için çeşitli çalışmalar yürüten
bir kurumuz.
Bu yolculukta 2015 yılında Şişhane’de açtığımız merkez ile hem bireylere hem de kurumlara hayata bütünsel bir yaklaşımla çok çeşitli

çalışmalar sunmaktayız. Bütünsel Yaklaşım; kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal alanlarda farkında ve bir bütün olarak dengede yaşamasını ifade eder. Bizim inandığımız sadece
iyi bir kariyere sahip olmak, iyi bir insan olmak
ya da iyi görünmek değil bunların mükemmel
dengesidir. Kurumumuzda güçlü bir ekiple
birlikte bütünsel yaklaşımı destekleyen, çeşitli
programlar sunuyoruz. Tüm programlar yüksek
nitelikli ve sertifikalı uzmanlar tarafından yürütülmektedir. SiZe Bütünsel Yaklaşım sunan yenilikçi, dengeli, yaratıcı, keyifli, enerjik ve paylaşımcı olmak ana hedefimiz.
Bu yolculukta sizler nasıl bir süreçten geçtiniz? Sancı çektiniz mi; kapılar açık, kapalı ya
da dar mıydı?
Her yolculukta zaman zaman rahat eder zaman
zaman sancılar çekeriz. Sonuçta hepsinin bütünün iyiliği için olduğunu fark ettiğimizde yolumuza güvenle devam ederiz. Biz, SiZe için yola
çıktığımızda yeni limanlara yelken açtığımızı
biliyorduk ancak kendi tecrübemize, sezgilerimize, yeteneklerimize ve çevremize güvenmek
istedik. Bunun yanı sıra esas değer katan sevdiğiniz ve inandığınız konuda girişimci olmak,
az kaynakla çok iş yapabilme de yaratıcı olmak,
motivasyonunuzu ve kişisel iyi olma halinizi
iyi yönetmek, riske edebileceğiniz kaynağın
ne olduğunun bilincinde olmak. Biz aslen sonumuzdan çok yolumuz hayırlı olsun diyerek
başladık. Girişimcilik bir yolculuk ve bu yolculuktaki deneyime güvenmeyi ve zevk almayı
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bilmeyi seçtik. Girişimcilikte akıl hocalarınız,
mentorlarınız olmalı. Biz ortaklık yapısını
tercih ettik, birbirimizi çok iyi tamamlıyor ve
destekliyoruz. Sinerji yaratabileceğiniz ortak
veya stratejik işbirlikleri girişimciliğin olmazsa olmazları. Eğitmen kadromuzda herkesin
fikir geliştirmede uygulama da desteği büyük
oldu ve devam ediyor. Çoğunu bu yolculukta
tanıdık ama kısa sürede iyi birer yol arkadaşı
olduk.
Kadınlarla ilgili daha yoğun çalışmalarınız
var. Neden özellikle kadınlar?
Sibel Yücesan: SiZe ‘de kadın kadına çemberlerini ücretsiz yapıyoruz. Paylaştıkça ortak konular özelinde çoğalıyoruz. Birbirimize
iyi geliyoruz. Şahsi olarak kadın konularında
ilgim 4 sene önce bir STK girişimiyle başladı. Şu an SiZe’nin yanı sıra PWN-Professional
Women Network İstanbul’un da başkanlığını
yürütüyorum. 330 üyemiz var. Kadın konusu
yaşadığımız coğrafyanın en önemli konusu.
Kadını bütünsel olarak güçlendirebilirsek pek
çok farklı sorunu halletmiş olacağız. Ayrıca kadınlara ve üniversite gençlerine de mentorluk
yapıyorum.
Zeynep Balcı: Goldman Sachs tarafından yürütülen ve Türkiye’de Özyeğin Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen 10.000 Kadın Projesinde 4
sene kadın girişimcilerle takım koçu olarak
birlikte çalışma şansı yakaladım. Bu çalışma
benim kadınlarla birlikte daha fazla üretmemi
tetikledi ve bu devam eden bir süreç oldu. Kadın kadına olunca konular ortak, paylaşımlar
derin ve değişimler etkileyici oluyor. Ben de
çok öğreniyorum ve besleniyorum.
Sizin bütünsel yaklaşım becerilerini geliştirmek için yola çıkacak kişilere önerileriniz
neler olacaktır?
Her şey farkındalık ile başlıyor. Bizim merkezimize gelen kişilere öncelikle farkındalık konusunda yardımcı oluyor, koçluk, testler gibi
araçlarla önce mevcudu sonra gitmek istedikleri yolu onların görmesini sağlıyoruz. Sonra3gozdergisi•com

sında tek gereken uygulama ve devam ettirme. Değişim dönüşüm
çok kolay olmuyor. Bu süreçte olan kişiler SiZe’deki pek çok uzmanın öğretilerinden, pratik uygulamalarından yararlanabiliyorlar. Biz
teoriden çok uygulamayla hayatı hep birlikte öğrenerek, olma ve
yapma halimize sahip çıkıyoruz.
En çok unutulan alan bedenimiz, önceliğimizi genelde zihinsel işlere
veriyoruz ve zamanımızı yapmamız gerekenleri bitirmek için kullanıyoruz. İstanbul’da zaman hırsızı. Kişilerin kendilerine zaman ayırması, beden pratikleri yapmaları, 10 dakika da olsa sessiz bir ortamda tek başlarına kalıp farkındalıklarını kendilerine döndürmelerini
desteklemeye çalışıyoruz. Bütünsel yaklaşım bakış açısını hayatınıza
kattığınızda bize her bir alan sinyaller gönderip zaten dengelenme
için neye ihtiyacımız varsa dile getiriyor. Yeter ki biz bu sinyalleri fark
edelim. Baş ağrımız, dizimizdeki bir sorun, unutmalarımız, geç kalmalarımız, küsmelerimiz gibi......
“Bu yaşıma kadar en önemli fark ettiğim şudur ki; …” diyebileceğiniz en özel bir olayınız var mı?
Sibel Yücesan: Genetiğimizi, çevremizi çok kontrol edemiyoruz
ama nasıl bir hayat sürmek istediğimize kendimiz karar veriyoruz.
Hayat boyunca mutlu olmada iyi olmada süreklilik sağlamak belki
zor ama durumu düzeltmek adına yapılabilecek çok araç var. Bunları
öğrenmek varlığından haberdar olmak bile yaşam kalitemizi, sorunlarla başa çıkma becerimizi etkiliyor.
Zeynep Balcı: Olaylara geniş açıdan ve biraz yukarıdan bütün olarak
bakınca, baş etmek kolaylaşıyor. Galata Kulesi’ne çıkıp İstanbul’a yukarıdan bakınca bunu hissetmiştim ve çok etkilenmiştim. Bir de ne
geçmiş, ne gelecek her zaman şimdi benim odağım. Şu anda kalınca
her zaman motivasyonumu arttıracak bir güzellik yakalayabiliyorum
ya da ilerlememi sağlayacak bir anlam görebiliyorum.
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Bedensel, ruhsal, duygusal, zihinsel alanda pek
çok atölye çalışması, birebir seanslar, eğitimler
sunuyoruz. Konularımız arasında mindfulness,
meditasyon teknikleri, zenergy, nefes çalışmaları, sanatla iyi olma, koçluk, sanatla ifade, SoulCollage®, Points Of You, yoga, reiki, Kavu Savant
Sana gibi ruhsal çalışmalar, yazı ile iyileşme gibi
pek çok konu ve teknik var.

Sizin bütünsel yaklaşımda önceliğiniz nedir?
21. Yüzyılda hayatımız çok daha hızlandı ve farklılaştı. Artık daha
az hareket ediyor, daha hızlı yiyor, daha az arkadaşlarımızla birlikte
olup, daha az bir durup ne hissettiğimizi anlamaya çalışıyoruz.
SiZe Bütünsel Yaklaşım ile kişilerin hayatlarında kendilerine çizdikleri sınırların dışına çıkıp, yaşamayı arzu ettikleri hayatı tekrar tasarlamaları ve hayata geçirmeleri için ilham veriyoruz. Bütünsel Yaklaşım
ile hayatımızın duygusal, fiziksel, ruhsal ve zihinsel alanlarında yaratacağımız dengeye inanıyoruz ve bu dengenin kalıcı sağlık ve iyi
olma halini desteklediğini biliyoruz.
Sizi de bu yolculuğa davet etmek istiyoruz.
Yurt dışını takip ediyor musunuz? Bu konularda Dünya ile
Türkiye’nin yaklaşımı ile nasıl bir fark görüyorsunuz?
Yurtdışını sürekli takip ediyoruz. İşimizi kurarken mesela mindfulness konusunda İngiltere’de bir firma olan Mindfulness at Work ile
lisans anlaşması imzaladık eğitimlerini aldık. Welness ve well being
konuları Amerika, İngiltere , Avustralya’da çok gelişmiş. Türkiye’de
de insanlar artık bu konulara önem veriyor ve kaliteli, bilgili uzmanlara başvurmak istiyorlar. Bu işlerin merdiven altı olmaması her işte
olduğu gibi eğitimini, sertifikasyonunu tamamlamış kişilerin hizmeti sağlıyor olmasını önemsiyoruz.
Yurt dışında çalışmalarımızla ilgili seminer, konferans ve inzivaları
da (retreatler) takip ediyoruz. 2016 sonundaki Mindful Leadership
Summit katılmak istediğimiz bir kaç konferanstan bir tanesi.
Peki, SiZe Bütünsel Yaklaşım kapsamında hangi bilgileri paylaşıyorsunuz? Ve gelecek öngörüleriniz neler?

SiZe Bütünsel Yaklaşım olarak, önemli bir hedefimiz kurumlarda çalışan bireyleri daha farkında, daha dengeli, daha bütüne odaklı ve daha
iyi olmalarına destek olacak programlarla çalışan stresini hafifleterek, kurumun daha zinde
ve etkin olmasını sağlayacak araçlar sunmak.
Sloganımız “iyi ol iyi yönet” zira iyi olmazsak ne
kendimizi, ne ekibimizi, ne şirketimizi ne de hayatımızı iyi yönetemeyiz. Şirketimiz henüz çok
yeni bir oluşum. Kurumsal alanda yapılabilecek
çok şey olduğunu fark ettik. Hedeflerimiz arasında tabii ki büyümek çoğalmak kurumlarda
mindfulness, wellness gibi kavramları yaygınlaştırmak ve kurumsal wellbeing konferansı
düzenlemek var.
Başka eklemek istedikleriniz var mı?
Bizim için tanışmak, güven yaratmak ve sürdürmek önemli. İnsanların hayatlarının tek bir eğitime katılarak değişmediğini biliyoruz, bazen
değişmeden öğrenmek de değerli olabiliyor.
Biz fark ettirmek ve ilham vermek için varız. Her
yolculuk tanık ister. Yolculukta tek başımıza olsak bile fotoğraf çekeriz, gördüklerimizi başkalarına anlatmak isteriz, ya da süreci yazarız. Biz
kişilerin çıktıkları yolculuklara eşlik ediyoruz. Bu
yolculuğa hazır olan ya da nasıl başlayacağını
bilemeyen herkesi SiZe’ye bekleriz.

sizebutunselyaklasim.com

15

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

Ayşe Kızılöz diyor ki;
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“Hem oldukça yol aldığımı düşünüyorum.
Hem de daha gidecek çok yol olduğunu…

Tatlı bir yerdeyim.”
Röportaj: Güler Pınarbaşı

Sevgili Ayşe Kızılöz’ün yola çıkışını, yolculuğunu ve
yolda neler fark ettiklerini öğrenmek için bu sayımızın konuğu onu seçtik. Soğuk bir kış gününde
İstanbul’da doğan Ayşe Kızılöz, babasının görevi
nedeniyle iki yaşından itibaren her dört yılda bir şehir değiştirerek büyümüş̧. Çocukluğunu Frankfurt,
İstanbul, Amsterdam ve Ankara şehirlerinde değişik
kültürler içinde geçirmiş. Daha sonra İstanbul (Erkek) Lisesi ve İTÜ İsļ etme Mühendisliği bölümünüi
başarıyla tamamlamış. İş hayatına turist rehberliği
yaparak başlamış, sonrasında otelcilik, bankacılık,
konsolosluk gibi kurumları deneyerek geniş bir deneyim yelpazesiyle hayatına devam etmiş. Bir süre
kardeşi ile ortak olarak bir turizm şirketi işletmiş.
2001 yılından itibaren yoğun olarak çeşitli enerji
çalışmaları, kişisel gelişim seminerlerine katılmakta
olup 2006 yılından beri de Vernon Frost tarafından
verilen Labirent seminerlerini organize etmekte. Birkaç yıldır, aldığı eğitmenlik eğitimlerinin ve
yoğun birikiminin ardından seminerler ve seanslar
vermeye devam ediyor.
Ayşe Kızılöz’ün katıldığı eğitimlerden bazıları:
Prisma, Rainbow Seminerleri (Yossi Mutzafi ile),
Labirent Seminerleri (Vernon Frost ile), Transformal Nefes (Joost Maaijvis), Inversion Therapy (Steve Rother), Yeniden Bağlantı (Eric Pearl), Learning
Love (Krishnananda, Amana), Primal ve Tantra
(Premartha- Svarup), Aile Sergileri (Bert Hellinger,
Halise Baydar, Göksel Karabayır ve Premartha Svarup ve Franz Rupert ile ile), You Can Heal Your Life
(Patricia Crane, Rick Nichols ile), Light Grids (Damien Wynne), Bir Dilek Tut (Gahl Sasson), Acces Consciousness (Steve Comer), Vedanta (James Swartz),
Mucizeler Kursu (ACIM), Oneness of Being (Vernon
Frost ile), Silva Metodu (Ayşen Edis ile).
3gozdergisi•com

Ayşeciğim, farkındalık yolculuğuna ne zaman ve nasıl başladığını
öğrenebilir miyiz?
Farkındalık yolculuğumuza doğduğumuz andan itibaren başladığımızı
düşünüyorum. Doğduğumuz dünyayı görmeye, koklamaya ve işitmeye başlayarak, farkında olmaya da başlıyoruz. Farkındalık öğretileriyle ilk
tanışmam üniversitede sınıf arkadaşım Remzi Hakan Kırkoğlu ile başladı
sanırım. O, bize o zamandan astrolojiyi aşıladı. Sonrasında Almanya’da yaşadım bir süre. Astroloji üzerine kitaplar ararken Hamburg’da ezoterik kitaplar satan bir dükkân keşfettim. İçeriye girer girmez bir tütsü kokusu ve
huzur veren bir müzik sarardı tüm mekânı. Sanki başka bir dünyaya girmiş
gibi hissederdim. Oraya her hafta uğramayı hobi edinmiştim. Huzur duyuyordum ve bir sürü değişik ezoterik kitap ile tanışıyordum. Yine bir gün
Hamburg’da yürürken ummadığım bir şekilde kendimi Scientology’e ait
bir tanıtım seminerinde buldum. Bu da ilk katıldığım seminer oldu sanırım.
Sonra süreç nasıl geçti? Geçtiğin dar yollar oldu mu?
Süreç halen devam ediyor. Hem çok güzel, hem de meydan okuyucu…
Sürecin en güzel yanı, geçtiğim birçok dikenli yol olsa da her geçen gün
daha fazla özümdeki ben ile hayata yansıyan benin buluşması... Bütünlüğün olması. Sevginin büyümesi, şükran duyacağım şeylerin artması...
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Bunca zamandır aydınlanma yaşamana vesile olan bir duygu, olay
yaşadın mı? Yaşamak istediğin ya da deneyimlemek istediğin neydi?
Hastalık sürecim hızlandırılmış programa soktu beni... Hatta ölüme oldukça yaklaştığım bir deneyim yaşadım. Auramın çok büyüdüğünü ve
koşulsuz sevgiye yaklaştığımı hissettim. Daha önce duygusal sorunları
olan insanlar karşıma geldiğinde sadece büyük bir sevgi hissediyordum.
Adeta başka bir yerden bakıyordum. Bu duygu iyileştikten sonra da bir
nebze kaldı…
Uzak Doğulu bazı ustalar var, zihnin kabul edemediği becerileri var. Aynı
anda hem burada, hem örneğin başka bir ülkede olabiliyorlar, ya da bedenlerindeki yaşam enerjisi olan Chi’lerini arttırıp enerjileriyle kağıt yakabiliyorlar. Bunlar beni heyecanlandırıyor.
Seni en çok etkileyen seminer, öğreti, öğretmen, kitap ne oldu?
Benim bulunduğum yerde, en çok en az kalmıyor pek. Ben hazır oldukça,
büyüdükçe hep bir sonraki adımı temsil eden yeni bir usta, yeni bir öğreti
oldu. O deneyim de o an için en çok oluyor. Ama en uzun yolculuğumu
organize ettiğimiz Labirent seminerlerini veren Vernon Frost ile yaptım.
Halen bana öğretmeye devam edebiliyor. Kitaplar da aynı şekilde... Yine
de şimdi aklıma Bhagavad Gita geldi kitap deyince. Vedanta ve Bhagavad
Gita öğretilerini aldıktan sonra arayışım bitti. İçimdeki açlık, boşluk bitti.
Bir şeyler tamamlandı sanki...
Uluslararası seminer ve atölye çalışmalarına da katılan birisin. Neleri
farkettin bu çalışmalarda?
Evet. İlk Türk olarak, Louise Hay’in atadığı Patricia Crane ve Rick Nichols’un
verdiği “Kendini İyileştirebilirsin” seminerlerinin eğitmenliğini almak üzere San Diego’da bir süre bulundum. Döndüğümde bir ay gündüz yaşaya-

madım. Enerjileri kaldıramıyordum. Sadece geceleri ayaktaydım. Peynir, ekmek ve çorba dışında bir
şeyi de midem kaldırmıyordu. Oldukça yoğundu
benim için. Vernon Frost’un Güney Afrika’da yılda
bir düzenlediği uzun seminerler de özel anıları ile
hafızama kazındı. Hindistan’ın Arunachala kasabasında 6 haftaya yakın kaldım. Bu dönemde aldığım
Vedanta ve Bhagavad Gita öğretisi beni çok etkiledi. Kişisel gelişimin romantik döneminden, illüzyon
algısında çıkıp “gerçek” ile tanıştığımı hissettim. Taşlar yerine oturdu, huzur buldum. Yine burada Shiva
Shakti adında bir kadının meditasyon salonuna sabahları gidiliyordu. Sadece 15 dakikalık bir sessizlik
boyunca Shiva Shakti bizlere bakıyordu. Muazzam
açılımlar yaşamıştım bu deneyimden. Mooji ile satsanglar da her seferinde güzel dönüşümlere vesile
oldu.
Yunanistan’ın Lesbos Adası’nda Premartha ve
Svarup’tan aldığım Primal ve Tantra eğitimleri ve
orada geçirdiğim iki aya yakın süre de güzel açılımlar getirdi...
Türkiye ve Dünya arasında dikkatini çeken konular neler? Türkiye bu konuda sence nerede?
Önerilerin var mı?
Türkiye’de siyasi olarak içinde bulunduğumuz dönem, bence kişisel gelişimi yeterince beslemiyor.
Bir kısıtlılık var... Yanlış anlaşılır korkusu ile aşırı dikkat ediyoruz. Bunun yanında Türk insanı duygusal
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Türk insanı duygusal ve kalbi açık...
Bu nedenle verileni çabuk kavrıyor
ve hızlı dönüştürebiliyor. Hayatına
adapte etme kısmında ise, aile
ilişkileri gibi sevgi bağları güçlü.
Kişiler bu bağları koparmamak
adına gerekli adımları
atamayabiliyor.
ve kalbi açık... Bu nedenle verileni çabuk kavrıyor
ve hızlı dönüştürebiliyor. Hayatına adapte etme
kısmında ise aile ilişkileri gibi sevgi bağları güçlü. Kişiler bu bağları koparmamak adına gerekli
adımları atamayabiliyor. Ben Türklerle çalışmayı
seviyorum... Şamanizmin geliştiği topraklarda yetişen insanlar sanki bu bilgiyi genlerinde taşıyor
ve çabuk hatırlıyorlar.
Hem organizasyonlar düzenliyorsun hem de
terapistsin. Hangisi önce başladı?
Önce Louise Hay öğretisi “Kendini İyileştirebilirsin”
seminerlerini ve nefes seanslarını vermeye başladım. Seminerin kurgusu oldukça başarılı… Çok
güzel sonuçlar oluyordu. Başarılı olmama rağmen
kendimi yeterli bulmuyordum.
Biraz ara verdim. Ara ara seanslar versem de daha
önce yaptığım turizm işine döndüm. Bu arada
Türkiye’ye Vernon Frost’u ilk getiren Zekiye Olgaçay bana ortaklık teklif etti. Bir süre ortak olarak
başladık. Sonra tek başına bu seminerleri organize etmeye devam ettim. Labirent muazzam bir
seminer, benim de turizmden, incentive turizmi
dediğimiz daha butik guruplara hizmet etmekle
ilgili oldukça iyi bir deneyimim olduğu için güzel
bir sentez oldu.
Sonra hem seçtiğim çok değerli bazı seminerleri
organize etmeye hem de kendim seminer ve seans vermeğe başladım. Sektöre farklı bir kalite getirdiğimize inanıyorum. Gerek eğitimlerin içeriği
ve çalıştığımız eğitmenler, gerek organizasyonel
altyapı olarak çok özenli ve titiz çalışıyoruz. Simültane tercüme sistemi kullanıyoruz.
3gozdergisi•com

Şöyle geçmişe bir baktığında farkındalıkta nereden nereye geldiğini düşünüyorsun?
Hem oldukça yol aldığımı düşünüyorum. Hem de daha gidecek çok yol
olduğunu… Tatlı bir yerdeyim. Spritüal gelişimimde çocukluk, ergenlik
ve gençlik dönemlerini geçtiğimi, şimdi olgunluk döneminde olduğum
hissindeyim.
İlk kendi ruhumuzun aşkı ile karşılaştığınızda, büyük bir açlıkla, iki aşığın
sürekli kavuşmayı istemesi gibi doyamayıp oradan oraya atıyoruz kendimizi... Sonra daha seçici olmaya başlıyoruz. Ama yine de gücümüzü
üstatlara verebiliyoruz. Üstadın bir hatasında da isyan bayraklarını çekebiliyoruz, küsebiliyoruz. Sonra daha olgun davranıyoruz. İç sesimizin
yönlendirdiği ölçüde hareket ediyoruz. Gurmeler gibi tadıyoruz öğretileri, beğendiğimizi beğendiğimiz kadar alıyoruz. En azından benim için
öyle oldu...
Güzel bir farkındalık yaşadığını tahmin ederken önemli bir hizmete
vesile olduğunu da düşünüyorum. Bunları bizimle paylaştığın için
de teşekkür ederim.

İnsan bedeni, size ulu bir amaç için verilmiştir.
İçteki Rab’bi idrak etmek için. İyi koşullarda
çalışan, tam teçhizatlı bir arabaya sahip olsaydınız,
onu garajda tutar mıydınız? Araba, esas olarak
yolculuğa çıkmak içindir; ona binin ve gidin.
Sadece o zaman arabaya sahip olmanın bir değeri
vardır.
Beden konusunda da aynı şey geçerlidir. İlerleyin,
amaca doğru gidin. Bedenin yeteneklerini,
duyuları, zekayı ve zihni, amacı gerçekleştirmek
için nasıl kullanacağını öğrenin ve ilerleyin.

Sadhana - İçsel Yol
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba’nın
konuşmalarından alıntılar.
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hisset…
Yazı: Mine Madenoğlu

İstemek… Ne kadar derinliği
olan bir kelimedir. Kültürden kültüre, görgüden inanca, bilgiden
namusa bir ucundan değer. Burada bizim konumuz ise dilemek
manasına daha yakın duran istemektir. İste olsunculardan, isteyenin bir yüzücülere, doymak
bilmeyenlere, hiçbir şey istememişlere…
Dua içsel bir şey değil mi diye sorsam herkes
hemfikirdir, peki istemek neden bu kadar dışsal algılanır?
Mutluluğu genellikle dışarıda aramaya alışkınızdır. Şu olsun mutlu olacağım, bu da olsun
mutlu olacağım hele şu da olsun musmutlu
olacağım. Ama bu biçimdeki mutluluk hep
eksik kalır, hiçbir zaman araya o pekiştirici eki
alıp dolu dolu tamı tamına mutlu olunmaz.
Çünkü onun eksik yanı içeridedir. Onunla bütünleşmediği müddetçe pazarlık sonlanmaz.
Çok sevdiğim bir söz var, o kadar çok yerde ifade ettim ki, artık içimde anonimleşti. “Bilmediği duyguyu özleyemezmiş insan.” Peki bilmediği bir şeyi isteyebilir mi?
3gozdergisi•com

Çocuğum işe girsin, artık kendi parasını kazansın istiyorum. Ama
onun umuru değil, genç işte, aklı havada… Tanıdık bir serzeniş değil
mi? Çocuk buna ihtiyaç duyup böyle bir şey istemiyor. Çünkü para
kazanmak, kendi parasını kazanmak nedir, nasıl bir duygudur, ne
hissettirir? Bilmiyor ki. Sizin için bunun önemi ve değeri var. Ama
onun için yok. Çünkü bunun kendi içinde bir karşılığı yok, tanımsız.
Neden, nasıl istesin? Örneğin yaşı henüz küçükken, ona bunu deneyimlemesi için fırsat verdiniz mi? İnsanlar olarak birbirimizle iletişime geçmeden önce tanışıyoruz değil mi? Çocuk para ile temasa
geçirilmediyse iletişim kurabilir mi sizce? Kurarsa da bu nasıl bir iletişim ve ilişki olur?
Kişisel gelişim alanında verilen bazı seminerler bolluk kavramına
yöneliktir. Bazı insanlar nasıl daha çok parayı dışarıdan avuç içlerine
alabilirler diye öğrenmek üzere gelir. Oysa para da dışarıda olan bir
şey değildir. Bu nedenle, bu seminerlerin en başında öncelikle ellerine paralarından birini koymaları ve ona bakıp onunla ilgili düşüncelerini aktarmaları istenir. Kimi yabancı bir madde gibi bakar ona,
kimi tiksinir, okşar kimisi gülümseyerek, bağırır kenara atar küçümseyerek. Peki bir saniye düşünün, siz sevilmediğiniz yere gitmek ister
misiniz? Para neden gelsin?
İstemek… Hayır diyebilmekten sonra öğrenilmesi gereken en
önemli kavramlardan biridir, doğru. Ama dıştan içe değil, içten dışa
geldiğini bilmeliyiz.
O halde bu örneği genele yayalım. Belli başlı istenen konular: Para,
iş, ruh eşi, sevgili, arkadaş, ev, araba, yazlık, motor, tekne, çocuk,
evlenmek… Hiçbiri dışımızda değildir. Peki neredeler? Nereden isteyeceğiz? Ünlü komedyen Cem Yılmaz buna en güzel cevabı verir:
İçimizde. Hislerinizin, isteklerinize yol, su, elektrik olması dileğimle.
İstemeden önce hissedin.

"Motor benim, yol benim, kurdum bırak bu düş benim!"
diyenlerin dergisi,

MotoSeyyah

düşlerinize ortak olmak için tüm sayılarıyla
ücretsiz olarak hizmetinizde!

/motoseyyahdergi
/motoseyyahdergi
/motoseyyahdergi

dosya:

yaratıcılık
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insanın kendini

ifade etmesi
Kişinin eğitim seviyesi ve yeteneklerinin yaratıcılık düzeyini belirlemede pay sahibi olduğu kesin.
Ancak yine de yaratma potansiyeli denilen şey,
herkeste var olan ve doğru adımlarla geliştirilebilen bir düşünce şekli.
Açıkça yaratıcılık, bilim ve meslekler üstü bir kurguda, sınırları olmayan bir öğreti. Duyguların ve
sezgilerin, doğru bilgi ve motivasyonla birleşmesi anlamına gelen bu kavram, hayatın her anında.
İnsanoğlu yaratıcı olmayı becermek ve daha sonra da potansiyelini güçlendirmek zorunda. Bu
doğrultuda hata yapmaktan korkmamak ve risk
almayı bilmek gerekiyor.
Yaratıcılığı ölçmeye yönelik çeşitli metotlar vardır. Dennis Hocevar yaratıcılığı ölçmeye yönelik
olarak kullanılan metotları özetlemiştir. Bunlar:
1) Farklı düşünme testleri
2) Tutum ve ilgi Envanterleri
3) Kişilik Envanterleri
4) Biyografik Envanterler
5) Öğretmen değerlendirmeleri
6) Arkadaş Değerlendirmeleri
7) Supervizör Değerlendirmeleri
8) Ürünlerin Değerlendirilmesi
9) Tanınma, Saygınlık
10) Belirtilen Yaratıcı Aktiviteler ve Başarılar
Arnold Ludving, yaratıcılığın ilk aşamasını hazırlık süreci olduğunu söylüyor. Bu dönemde, kişi
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Yazı: Kutluhan Özdemir

SAYI: 10 • YARATICILIK

ilk bakışta çözümsüz gibi gözüken bir problemi çözmeye
kalkar fakat başarılı olamaz. Daha sonra problem bir kenara koyulur ve kuluçka dönemi başlar. Bu dönemde, genelde kişiler başka bir işle meşgulken bilinç dışında fikirler
oluşmaya başlar. Daha sonra, keşif etme, aydınlanma, evraka denilen durum meydana gelir. Bu genellikle, rüyalarda
veya rahat olunan bir zamanda oluşur. Fakat iç görü keşif
etmek için yeterli değildir. O yüzden son aşamada, eldeki
veriler değerlendirilir ve fikirler bilimsel, estetik veya sosyal standartlara göre test edilir.
Psikanalistlerin “egonun hizmetinde gerileme” diye adlandırdıkları; deneyimleri genişletmek ve zenginleştirmek için
bilinç dışına dönmeyi anlatıyor. Zihnin alt kısımlarına erişmek, sanatçıların, yazarların, daha az ölçüde filozofların ve
bilim adamlarının yapabildiği bir şey gibi gözüküyor. Ya da
bir başka değişle, zihnin alt kısımlarına erişebildikleri için
bu insanlar yazar, filozof veya sanatçı olarak toplumda yer
ediniyor.
Bilinçdışının günlük hayattaki beklenmedik şekilde ortaya
çıkışı ise ruhsal sorunları olan insanları karakterize etmektedir. Birçok çalışmanın gösterdiği gibi; yaratıcılık ve ruhsal sıkıntılar arasında kuvvetli bir bağ vardır. Yaratıcı kabiliyeti olan zeki insanlarda ruhsal sorunların oranı genel
popülasyona kıyasla yüksektir.
Yaratıcılık hakkında bugüne kadar yapılmış birçok farklı
yorum vardır. Bunlardan bir kaçı şu şekildedir;
San’a göre: “Yaratıcılık her bireyde var olan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine
alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir.”
Torrance : “Sorunlara, aksaklıklara, bilgi eksikliklerine, kayıp ögelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı olmak, güçlüğü
tanımlamak, güçlüğe çözüm aramak ve kestirimde bulunmak.”
Rawlinson : “Yaratıcı düşünmek bir rüya görmektir ” der.
Yaratıcı bireyin sahip olduğu ortak özellikler ise şu şekildedir :
· Başarılıdır,
· Yaratıcı insan düzen gereksinmesi ile güdülüdür.
· Öz kanıtlama içerisindedir.

· Özgürdür
· Yüksek üretim gücüne sahiptir
· İlgi alanları çok yönlüdür
· İçe dönük bir yapısı olabilir
· Coşkuludur
· Önsezilidir
· Etkileyendir.
Yaratıcılık sancılı bir doğuma benzer, fakat zevk verdiği için yapılmaz doğumlar.
Sadece yaratıcı olmak yetmez, kişinin
aynı zamanda yaratabilme cesaretine de
sahip olması gerekmektedir. Kişinin ciddi bir öz disiplin de barındırması gerekmektedir yaratıcılığın başarıya ulaşması
için. Kendi kendine var olan mucizevi bir
şey değildir diğer her şey gibi. Kişinin
ciddi emekleri ve uğraşları sonucu kişiyi
ziyaret eden duyguların ve düşüncelerin
harmanlanması sonucu ortaya çıkacak
bir durumdur. İnsan yaratıcılığını sınırı
ise yine kişinin kendi hayallerini sınırlandırdığı noktada sona ermektedir. Bilim
de aslında bu noktada bir paradoksu barındırmaktadır içinde. Şöyle ki;
Gelişen bilim ve sanat insan zihninin
düşünme ve hayal etme kabiliyetinin
önündedir. Herkes için geçerli olmamakla birlikte bu tez toplumdaki birçok birey
incelenerek doğrulanabilir. İnsan yaratı-

Evrende olan biten her
şey birdir ve bir her şeydir.
Günümüzde yaratıcılık başlığı
altında ele alınan en temel
özellik ise birbiri ile alakasız
parçalar arasında bağ kurarak
bütünü görmek olduğunu
söylenmektedir.

25

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

26

Birçok çalışmanın
gösterdiği gibi; yaratıcılık
ve ruhsal sıkıntılar
arasında kuvvetli bir bağ
vardır.

cılığından da öte bahsetmek istediğim bir diğer nokta ise,
doğadır. Kendini dört duvar arasına hapseden insan zihnini de aynı şekilde hapsederek düşünme kabiliyetini sınırlandırmaktadır. Gözlerinin önünde durmakta olan esas
yaratıcı doğaya sırtını dönmüş insan doğanın ucuz birer
taklitleri olan bilim ve sanat ile yaratıcılığını sınama girişimindedir. İnsan yaratıcılığını önündeki en büyük engel
yine insanın kendisidir ve semer vurulmuş düşüncelerinin
iplerini asacak birer bilimsel dayanak aramak insanın içinde bulunduğu büyük bir yanılgıdır.
Evrende olan biten her şey birdir ve bir her şeydir. Günümüzde yaratıcılık başlığı altında ele alınan en temel özellik
ise birbiri ile alakasız parçalar arasında bağ kurarak bütünü görmek olduğunu söylenmektedir. Bakacak olursanız
ve biraz da doğanın ve evrenin işleyişi ve aslında her şeyin
bir olduğunu anlayan kişi bunu görmek ve ortaya koymak
sanıldığı kadar zor değildir.
Sanayi devrimi ve sonrasındaki insanlığın gelişim süreci
ve çağdaş bilim şeyleri ayırmak üzerine kuruludur, uzmanlık adı verilen ve gelişim aslında insanın düşünme yetisi
üzerinde büyük bir negatif etki yaratmaktadır. Günümüzde
üniversitelerde yapılan tüm araştırmalarda ve ilerlediğimiz
yönde insanların içinde bulunduğu büyük bir yanılgıdır
bu. Ziraat mühendisliği fakültelerinde bitki hastalıklarını
incelerken aynı tarlada yaşayan hayvanlardan ve onların
etkisinden hiç bahsedilmemektedir ve başka bir bilim(!)
dalı altında ayrıca öğretilmektedir. Keza yine fizik eğitimlerinde maddeleri ve hatta yetmezmiş gibi fiziğin kendisini
dahi dallara ayırıp bunları ayrı ayrı konu başlıklarında incelemektedirler. Yaratıcılık dediğimiz olgu büyük bir tehlikenin içindedir ve olmaya da devam edecektir insan teker
teker incelemek yerine etrafımızda olan biten her şeyi bir
olarak algılamayı öğrenemediği sürece.
Akan bir nehrin içerisinde parça parça su alıp laboratuvarlara götürüp inceleyerek nehir hakkında edinebileceğiniz
bilgi çok sınırlıdır. Her şey akan bir nehirdir ve bizim yapmamız gereken şey o nehri bir bütün olarak incelemektedir. Ardından yaratıcılık dediğimiz kavramın sanıldığı
kadar ender ortaya çıkan bir şey olmadığı anlaşılacaktır.
İnsan düşünme şeklini tekrar gözden geçirmeli ve değerlendirmelidir.
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oyun ve

yaratıcılık
Yazı: Feryal Çeviköz

Yeni sayımız “Yaratıcılık” ile, yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili 3.
Göz’lüler.
Yaratıcılık aslında insana sunulmuş en doğal ve içselleşmiş özellik olmalı. Çünkü o, insanın varoluş oyunudur. Ve bu oyun, daha Dünya’ya
gözümüzü açtığımız an başlayıp, hayatımız boyunca sürer…
Doğduğumuz anda; çevremizdeki, yaratıcılığımızı deneyimlemeyebilmemiz için elverişli, sonsuz çeşitlilikteki cevherlerle karşılaşırız.
Evet; yaratıcılık; insan, zeka, doğa, doğum, sanat, bilim, zaman ve farkındalık açısından ve tüm bu kavramlar tarafından özgürleştirilmiş;
son derecede eğlenceli bir oyundur.
Kimi zaman tüm Dünya’yı ve insanları ilgilendiren ve etkileyen türde;
kimi zaman kendi küçük dünyasını zenginleştirecek türde yaratır insan. Yarattıklarımız kimi zaman insanlığa büyük hizmet eder ve ileri
götürür. Bazen de kullanım alanına ve seçimlere göre; talihsiz sonuçlara neden olabilir. Tarih boyunca, insan, içinde bulunduğu coğrafya,
iklim, sosyal yaşantı çerçevesinde değişik yaratımlarda bulunmuş ve
bunların çoğunu insanlığın hizmetine sunmuştur.
Zeka merakla kamçılandıkça insan zihni ataletten sıkılır ve sıkılan insan kendini eğlendirmek için arayışlara girer. İster Sahra çölünün ortasında, ister Kutuplar’da isterse okyanusun ortasında bir adada mahsur
kalsın fark etmez. Varoluş oyununun araç gereçleri doğaya serpiştirilmiş olarak onu beklemektedir. Hayatı sürdürürken varoluşun yaratıcılık oyunu vazgeçilmez seçimidir insanın.
Çevrenize nasıl ve hangi gözlerle baktığınız da, baktığınız cevherlerde
ne gördüğünüz de yaratıcılığınızı belirleyen önemli özlerdir kuşkusuz.
Ancak şunu da unutmayalım ki, karganın ağaç kavuğundan yiyecek
çıkartmak için yaptığı çubuğa, kırlangıçların birer inşaat dehası yuvalarına, karıncaların yer altı krallıklarına bakacak olursak; yaratıcılığın
sadece insan zekasıyla sınırlı olmadığı gerçeğini kabul etmemiz gerekir!
Bu sayımızda 3. Göz, sizinle birlikte, yaratıcılık oyunun engin denizlerine yelken açıyor.
Haydi oyuna! Haydi eğlenceye! Haydi yaratmaya!
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içimizdeki cevher
Yazı: Erkan Sarıyıldız

Bugün yaşamıma bakıyorum ve sahip olduğum
her şeye şükrederken beni en çok bütünleyen
yanımın yaratıcılığımla oluşturduğum eserlerim olduğunu görüyorum. Ortaya bir eser koymadan seneler boyu ne büyük bir gebelikle geçirmişim hayatımı. Sonraları kendimin yapabileceğine ikna olduktan sonra bitmek bilmeyen
bir akış ve ortaya çıkan 8 tane kitap, yüzlerce
yazı ve sabırsızlıkla yazılmayı bekleyen onlarca
çocuğumu doğurma telaşım sürüp gidiyor. Bu
öyle bir tutku ki bazen beni bile şaşırtıyor. Gerçekten klavyenin başına geçip elimi kıpırdattığımda ben ben olmaktan çıkıyorum, bir başka
coşku, bir başka heyecan...
Ben şanslılardanım şükürler olsun. Etrafıma bakıyorum herkes günün koşturması içinde sadece yaşamı kotarmaya çalışarak, anların geçtiğini bile farketmeden deli bir yaşam mücadelesi
içinde. Bu öyle bir mücadele ki, yeni birşey üretemeden olanı yok edici bir şekilde. Ne yazık
ki insanlar kendi yaratıcı yanını hep bir kenara
atıyor ve benim gibi onlarcasının yaşadığı bu
coşku deneyimden mahrum oluyorlar. Kendisinin bir şeyleri yaratabileceğine inanmaz bir halde; “Ben yaratıcı değilim.”, “Yeni bir şey üretmek
bana göre değil. Ben olanla idare ederim.” yaklaşımı içinde. Biliyor musunuz aslında hepimiz
mükemmel yaratıcılarız? Yaşadığımız her an aslında bir yaratım sürecinin parçaları.
Ne mi yaratıyorsunuz? Yaşamlarınıza bakın. Yaşamınızdaki her ayrıntıya, hayatınızın inceliklerine bakın. Bütün bu harika yaşam deneyimlerini yaratan sadece sizlersiniz. Öyleyse bizim
gücümüz var fakat farkında değiliz. Ne zaman
yaratamadığınızı düşündüğünüzde yaşamınıza
tekrar bakın; bu size kendi gücünüzü hatırlatır.
3gozdergisi•com

Mükemmeliyet takıntısı
ile kibir arasında çok
ince bir çizgi vardır. Kişi
yetersizliklerini aşmak için
mükemmeliyetçi olmaya
çalışır. Halbuki her
yaratım mükemmeldir ve
önemli olan yaratmaktır.
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En güzel eserleriniz de çocuklarınız. Bir
çocuk yetiştirip hayatta karşısına çıkacak olan
zorluklara hazırlamaktan daha yaratıcı ne
olabilir ki hayatta?

Mükemmeliyet takıntısı ile kibir arasında çok
ince bir çizgi vardır. Kişi yetersizliklerini aşmak
için mükemmeliyetçi olmaya çalışır. Halbuki
her yaratım mükemmeldir ve önemli olan yaratmaktır.

Nedir bizleri yaratımdan engelleyen? Yaratıcı yanımızı engelleyen
sebepleri sakın dışarıda aramayın. İçinizde yaşattığınız ve ellerinizle
büyüttüğünüz yargıç bunların sebebi. Genelde bu yargıcı siz çocukken oluşturdunuz. Bu yargıcın ilk tohumları anne-babanız, arkadaşlarınız ve öğretmenleriniz tarafından atılır. “Yeterince iyi olmamış”,
“Becerememişsin” ve bunlar gibi onlarca kritiğin içimizde oluşturduğu bir yansımadır yargıç dediğim. Bu yargıç seneler içinde büyür
ve artık önünü alamaz olursunuz. Artık her yaratımınızda etrafınızda
başkası olmasa da siz kendi kendinizin baltalayıcısı olursunuz.

Hepimizin kafasında yaratıcılık dediğimizde somut bir eser olması gerektiği belirir. Yaratım illa
ki bir kitap yazmak, bir resim çizmek, bir heykel yapmak, bir müzik eseri yazmak değildir.
Yaşadığımız her an bir yaratımdır. Kurduğunuz
yuva, pişirdiğiniz yemek, en önemlisi anne-baba olmak en önemli yaratımlarınızdır. En güzel
eserleriniz de çocuklarınız. Bir çocuk yetiştirip
hayatta karşısına çıkacak olan zorluklara hazırlamaktan daha yaratıcı ne olabilir ki hayatta? O
yüzden bahaneleri bir yana bırakalım. Öncelikle kendimize inanalım. Hepimizde olan fakat
kimilerimizin farkına varabildiği bu yönümüzü
kullanalım. Ben yaratamam masallarına artık
karnımız tok.

Yaratımın önündeki diğer bir engel mükemmeliyetçiliktir. Aslında
mükemmeliyetçilik yetersizliklerimizi aşmak için kullandığımız bir
savunmadır. Her yaratımımız ilk anda mükemmel olacak beklentisi içine girmeniz yeni deneyimlerin önünü kapayacaktır.Yaratım deneyim ister. Bütün büyük insanların hayatında çok başarılı
eserler kadar, bir o kadar da başarısızlıklar vardır. Kişi başarısızlıklarından ders alarak başarıya ulaşır. Hiçbir şey hazır olarak sizlere
sunulmaz. Yapılacak olan denemek, sonuç almak ve sonuçları toparlayıp mükemmele ulaşmaktır. Mükemmeliyetçilik ile ilgili hoş
bir hikâye vardır.
Hikâye bu ya, bir zamanlar çok meşhur bir heykeltraş varmış, öylesine
güzel heykeller yaparmış ki, yaptığı heykelleri görenler onları canlı zannedermiş. Hele heykeller insan tasviri olduğunda görenler şaşırır kalırmış. Çoğu zaman insan mı, heykel mi anlaşılmazmış. Günün birinde bir
kahin ona öleceği zamanın yaklaştığını söylemiş. Heykeltıraş çok korkmuş, ölmek istemediği için ölümden nasıl kaçabilirim? diye düşünmeye başlamış ve kendince bir çözüm bulmuş. Nasıl olsa son derece canlı
gözüken heykeller yapabildiği için Azrail’i şaşırtabileceğini düşünmüş.
Kendisine çok benzeyen on heykel yapmış. Azrail gelince hemen yaptığı
heykellerin arasına geçmiş ve nefesini tutarak beklemiş. Azrail şaşırmış
ve Allah’ın yanına geri dönmüş. Allah Azrail’e nasıl bir seçim yapması
gerektiğini söylemiş ve ona “Geri dön, tekrar kendi yaptığı heykellerin
arasında saklanan heykeltıraşın yanına git ve ona sana söylediğimi
şeyi söyle” demiş. Bunun üzerine Azrail söyleneni yapmak üzere yeniden heykellerin bulunduğu odaya girmiş ve demiş ki “Bayım, bir tek şey
dışında hepsi mükemmel. Oldukça başarılısınız ama bir noktayı gözden
kaçırmışsınız, ufak bir hatanız var.” Bunu duyan heykeltıraş hemen “Ne
hatası? Olamaz!” diye karşılık verince Azrail “İşte, senin hatan” demiş ve
kendisini alarak götürmüş.

Zihninizde saklı olan cevherleri bizlere sunma
zamanı. Tabii ki yaratım sırasındaki eğlenceyi
de kaçırmadan. Sevgilerimle

Ne yazık ki insanlar kendi yaratıcı
yanını hep bir kenara atıyor ve
benim gibi onlarcasının yaşadığı
bu coşku deneyimden mahrum
oluyorlar. Kendisinin bir şeyleri
yaratabileceğine inanmaz bir
halde; “Ben yaratıcı değilim.”, “Yeni
bir şey üretmek bana göre değil.
Ben olanla idare ederim.” yaklaşımı
içinde. Biliyor musunuz aslında
hepimiz mükemmel yaratıcılarız?
Yaşadığımız her an aslında bir
yaratım sürecinin parçaları.
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İnsanlar en eski dönemlerden beri
dünyayı ve insanı kimin veya kimlerin yaratmış
olabileceği üzerine çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. İnsan-Evren-Tanrı üçlüsünü birlikte ele
alıp tutarlı bir şekilde açıklayan kadim görüşlere Kozmogoni denmiştir.
Kozmogoni, Yunanca Kozmos (düzen) ve Gnosis (sezgi ile elde edilen bilgi) sözlerinden
oluşmuş, evrenin ve evrende görülen düzenin
sezgisel oluşumunu belirtir. Kozmogoni bilimsel olmaktan çok, mitoslardan, inançlardan ve
sezgisel yorumlardan oluşmuştur. Kadim dönemde evrenin oluşumu hakkında hemen her
kültürün kendine göre bir açıklaması olmuştur.
Örneğin, M.Ö. 427 ile M.Ö. 347 yılları
arasında yaşamış filozof Platon (Eflatun) evrenin yoktan yaratılmadığını ve Demiurgos adlı
bir güç tarafından oluşturulduğunu savunmuştur. Demiurgos var olan sonsuz ve bütünsel
varlık alanına şekil veren tanrıdır. Sonsuz ve
bütünsel varlık alanı sabit ve değişmez bir yapı
değildir. Akışkan, kaynayan ve şekilden şekle
girebilen bir tür enerji alanıdır. Platon bu alana
idea alanı adını koymuştur. Platon gerçek bilginin idea alanında bulunduğunu ve insanın
bu bilgiyi keşfettiğini ileri sürmüştür. İdea alanı
sonsuz ve bütünsel bir enerji alanı olarak yorumlanabilir.
Asya kadim Türk kültüründe de benzer
ve sonsuz bir alanın varlığından söz edilir. Türk
mitolojisinde ve Altay destanında anlatıldığına
göre, evrende herhangi bir nesne var olmadan
önce sonsuz ve bütünsel bir su okyanusu vardı. Bu su okyanusundan dünyadaki karaların
3gozdergisi•com

gerçek anlamı
Yazı: Doç. Dr. Haluk Berkmen
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ve hatta insanın oluşumunu sağlayan tanrının adı Ülgen idi. Türk
kozmogonisine göre dünyanın oluşumu Altay destanında şu şekilde
anlatılıyor:

Yer, gök hiç bir şey yokken sadece sonsuza yayılan su vardı. Tanrı Ülgen bu uçsuz bucaksız
suların üzerinde durmadan uçuyordu. Su içinde
yaşayan Ak Ana su yüzünde göründü ve Tanrı
Ülgen’e şöyle dedi: “Yaratmak istiyorsan Ülgen,
Yaratıcı olarak şu kutsal sözü öğren ve de ki ‘bolsun kıl’ (yaptım oldu). Sadece bunu söyle. Hele
yaratır iken, yaptım olmadı deme”. Ak Ana bunları söyledi ve kayboldu. Ülgen bu sözler üzerine suya dalıp suyun dibinden toprak çıkardı ve
kara parçalarını oluşturdu. Günlerden bir gün
Tanrı Ülgen denizde yüzen bir toprak parçacığı
üzerinde bir parça kil gördü. “İnsanoğlu bolsun
kıl” dedi ve toprak üstündeki kil birden insan
oldu. Bu ilk insan da Oğuz adında insanların ilk
atasıdır.
Bu mitosta temel kavram “yaratmak” veya yoktan var etmek olmayıp, var olan bir alana şekil verip ortaya çıkarmaktır. Kadim Türkçedeki “Bolsun Kıl” sözünü İslam inancında Allah’ın ol emrinde veya
“Emr-i Kün-feyekün” sözünde buluyoruz. Bu ‘ol’ emri ile acaba yoktan var etmek, yani yaratım mı? Yoksa zaten var olan bir varlık alanına şekil vermek mi kastediliyor? Zira İslam inancına göre 6 tane âlem
vardır. Bu âlemlerden ilkine Hahut âlemi denir. Hahut âlemi belirsiz
ve tanımsız Ehadiyet/Vahdaniyet âlemidir. Ehad sözü bölünmesi ve
parçalara ayrılması mümkün olmayan bütünsel birliği ifade eder. Bu
âleme belirsizlik âlemi de demek mümkündür. Belirsiz ve karmaşık
olan Kaos, şekil alıp düzenli yapılara dönüştüğünde Kozmos ortaya
çıkar.
Evrende düzenli yapılar ve sistemler olsa da, bu düzenli yapılar/
sistemler sonsuza kadar varlıklarını sürdüremezler. Düzen daima
yerini düzensizliğe bırakır. Benzer şekilde de düzensizlik daima yeni

bir düzenin ortaya çıkmasına neden olur. KaosKozmos ve Kozmos-Kaos döngüsü varlığın en
temel ilkesidir. Bu döngüye Yaşam-Ölüm döngüsü de denebilir. Yaşam sadece canlı varlıklara ait bir özellik değildir. Evrendeki yıldızlar ve
milyonlarca yıldız barındıran gök adaları dahi
belli bir süre yaşarlar ve bu sürenin sonunda
dağılıp yeni yıldızların ortaya çıkmalarını sağlarlar. Yaşam süresi her var olan için farklı olsa
da sonsuz değildir. Ancak yok oluş da mümkün
değildir. Fransız bilim adamı Antoine Lavoisier
(1743 – 1794)
“Hiçbir şey yoktan var olmaz ve var olan hiçbir şey
yok olmaz” demiştir.
Onun bu sözü Kimya biliminin temelini oluşturur. Artık varlık alanının sonsuz ve bütünsel bir
enerji alanı olduğunu tüm bilim dünyası kabul
ediyor. Albert Einstein (1879 – 1955):
“Maddeyi, aşırı derecede yoğunlaşmış uzay olarak algılayabiliriz. Söz konusu yeni fizik anlayışında hem enerji alanına ve hem de maddeye ayrı
ayrı yer yoktur. Çünkü burada ‘alan’ tek gerçekliktir” demiştir.

Bu açıdan bakıldığında, insan yaratamaz ve
yoktan var edemez. Sadece var olan yapıları ve
olguları izleyerek, elindeki malzemeden yeni
yapılar oluşturabilir. Bilimin amacı doğanın
nasıl çalıştığını ve evrendeki düzenli oluşumların hangi yasalara bağlı olarak ortaya çıktığını
keşfetmektir. Tüm yeni buluşlar ve geliştirilmiş
olan aletler birer icat olmaktan çok birer keşif
olarak görülmelidirler. Her büyük icadın başlangıcında küçük bir keşif bulunur. Örneğin, radyo,
TV, bilgisayar ve cep telefonu icat edilmeden
çok önce Michael Faraday (1791 – 1867) elektrik alanının bir mıknatıs alanı ile bağlantılı olduğunu göstermiş ve elektromağnetik alanın
varlığını keşfetmiştir.
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Yaratıcı düşüncenin kaynağında var olan olgulardan sonuçlar çıkararak yeni kavramlar
üretmek bulunur. Yaratıcı düşünce sayesinde
kaostan kozmos, karmaşadan düzen ortaya
çıkar. Karmaşadan düzen oluşturabilmek için
öncelikle karmaşanın nedenini sorgulamak
gerekir. Zira karmaşanın da kendine ait gizli
bir düzeni vardır. Bu gizli düzeni keşfedebilmek için bir miktar risk almakta ve bilinmeze doğru cesaretle yönelmekte fayda vardır.
Eğer Kristof Kolomb (1451 – 1506) cesaretle
ve risk alarak Atlas okyanusuna açılmamış olsaydı yeni bir kıtayı da keşfetmiş olmayacaktı.
Tüm büyük iş adamları, liderler, filozoflar ve
bilim adamları risk alarak başarıya ulaşmışlardır. Başarının nedeni de ilgilendikleri konuya
tüm varlıkları ile istençle katılmış olmalarıdır.
İstenç ile istek arasında fark vardır. İstek akıl
ve mantık ile bilinçten kaynaklanırken, istenç
bilinçaltını da içeren bir katılım ve yaratım
arzusudur. Bu tür bir yaratım içtekinin dışa
yansımasını ve söze dökülmemiş bir niyetin
belirgin hâle dönüşmesini içerir. İnsan bilinçaltını kullanarak kendi enerjisi ile evrenin
enerjisi arasında bir bağ oluşturabilir. Buna
‘İstenç Yasası’ diyebiliriz. Çünkü önce ilgi,
istenç, yöntem ve sonunda eylem oluşur.
İstenç yasası hakkında 3. Göz dergisinin 9.
Sayısında ayrıntılı bilgi verilmiştir (*) . Şahsi çıkar içeren istekler bencillik (ego) içerdiğinden çoğu zaman ters teper veya hiç
gerçekleşmez. Önemli olan insanın kişisel
çıkarlarını ikinci plana itmesi ve eskilerin deyimiyle “Hulûs’u pak” olmasıdır. Hulûs sözü,
“hâlis olanla” yani saflıkla, doğrulukla ilgilidir.
Hulûs’u pak olmak temiz niyetli, samimi ve içten olmak demektir. İnsanda istenç olmadıkça hiçbir konuda başarılı olması ve bilgisini
yaratıcılığa dönüştürmesi mümkün değildir.
Yöntemli istenç eyleme dönüştüğünde kişinin farkındalığı (bilinci) de ani bir dönüşüme
ve değişime uğrar.
3gozdergisi•com

İstenç ile beliren bilinç değişimini Niyazi Mısri (1618 –
1693) bakın nasıl anlatıyor:

Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma aslım bana bürhan imiş
Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu,
Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş.
Öyle sanırdım ayriyem, dost gayridir ben gayriyem,
Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş.
Savm u salat u hacc ile sanma biter zâhid işin,
İnsan-ı Kamil olmağa lazım olan irfan imiş.
Kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin,
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş.
Mürşid gerektir bildire Hakk’ı sana Hakk-el Yakin
Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş
İşit Niyazi’nin sözün bir nesne örtmez Hakk yüzün
Hakk’tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhan imiş
Niyazi Mısri derdinin dermanını (derman: çare) kendi dışında ararken anladı ki çarenin kanıtı (bürhan: kanıt) dışarıda değil, kendi öz
varlığını tanıyabilmekte imiş. Burada sözü edilen dert fiziksel bir hastalık değil, manevi bir sorgulamadır. Soruların yanıtlarını dışta değil,
içte kendi öz benliğinde bulmuştur. Çünkü dert edinilen pek çok şey
aslında kendimizin üretip ciddiye aldığı düşünce kalıplarıdır. Bu tür
düşünce kalıplarına varsayımlar ve önyargılar diyebiliriz. Aslımızın
(özümüzün) ne olduğuna dair sorularımızın yanıtları ve kanıtları
kendimizi tanıdığımızda belirir. Kendimizi tanımak için zihin ve us
yeterli değildir, ayrıca sezgi ve istenç de gereklidir.
Şiirde sözü geçen Hakk sözü ile Tanrı/Allah kastediliyor. Hakikat
sözü de ‘Hakk’ ile ilişkili olup, batı dillerinde kullanılan “truth, wahrheit, vérité” sözcükleri ile ilgisi yoktur. Hakikat herkese açık değildir ve görmeyi başaramayanlar için bu gerçeklik boyutu gizlidir
(pünhan: gizli). Hakk sözünden türeyen ‘hak’ sözü yasalara bağlı
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doğruluk ve adalet ile ilişkilidir. Hak dünyevi bir kavramdır, hakikat
ise uhrevi. Diğer bir ifade ile biri fizik âleme aittir, diğeri metafizik
âleme.
Tasavvuf ehli hakikate üç farklı mesafede bulunabileceğimizi ve bu
mesafenin ‘yakîn’ sözü ile ifade edilebileceğini belirtmiştir. Dilimize ‘yakın’ olarak girmiş olan bu söz, uzakta olmayan, elle tutulur,
gözle görülür bir mesafede olan için kullanılır. Tasavvuf öğretisinde
üç türlü yakîn vardır.
İlm-el Yakîn: Analitik ve ayırımcı mantıkla ulaşılan hakikat bilgisidir. Bilimsel görüşe göre mutlak olan ve herkes için aynı olan değişmez bir gerçekten söz edilemez. İlmi gerçek mutlak değil, geçicidir
ve yeni bilgilerin ışığında deneye ve gözleme bağlı olarak değişebilir. İlim (Bilim) dış dünyayı gözleyerek, yani örtülü olan gerçeklerin üstünü açarak keşfeder. Bilim ve teknik sayesinde geliştirilen
yeni aletler yaratıcılıktan çok keşif içerirler.
Ayn-el Yakîn: Arapça “göz” anlamına gelen ayn sözünü içeren ‘aynel yakîn’ ifadesi bir şeye yorum getirmeden ve zihni devreye sokmadan gözle görür gibi farkına varmayı belirtir. Bu tür bir görüşle
elde edilen bilgi kişiseldir ve anlık bir aydınlanmadır. Ayn-el Yakîn
boyutuna ulaşmış kişiler metafizik âlemle olan yakın ilişkilerinden
dolayı ve dış dünyadan çok kendileri ile ilgilendiklerinden yeni bir
benlik yaratırlar. Bu yeni benlik yaratımı için Sufi kişiler “ölmeden
önce ölmek” deyimini kullanmışlardır.
Hakk-el Yakîn: Ölmeden önce ölmeyi başarmış olan kişilerin ulaştığı bilgelik boyutuna denir. Bu boyutta kişi görmeyi de aşmış,
bizzat O (bütünsel varlık alanı) ile bütünleşmiştir. Tasavvuf ehli bu
yakınlık durumuna Fenafillah durumu demiştir. Bu terim Fena-fiAllah olarak açıldığında, “Varlığın tekliğinde yok olmuş kişi” anlamı
belirir. Fena sözü aslında “yok olma” anlamını içerirken zamanla
“kötü” anlamına dönüşmüştür. Hakk-el Yakîn bilgeliğine ulaşıp saflaşmış kişilerin benlik boyutuna Nefs-i Kâmile adı verilir.
Kadim bilgeler “hakikate ermek” sözünü kullanırlardı. Bu ifade
hakikate gözlem ve deneyle ulaşılamayacağını, ancak sezgi ve
katılımla kavranabileceğini belirtiyor. Çünkü ermek fiili ermiş (bilge) kişinin eylemidir. Ayrıca “kemale ermek” diye bir söz vardır ki,
olgunlaşmak, İnsan-i Kâmil olmak anlamını içeriyor. Ermek fiili ile
varmak, ulaşmak, kavuşmak, olgunlaşmak fiillerinin arasında yakın bir ilişki var. Burada varmak istenilen bölge hakikat bölgesidir

ki 5-duyu ile ulaşılamaz. ‘Varmak’ fiili ‘varlık’
sözcüğü ile de ilişkilidir. Aslı ‘barmak’ olan bu
söz, barınak kavramını, yani korunaklı hakikat alanını akla getiriyor. Demek ki, eren kişi
korunaklı hakikat alanına varmış olan kişidir.
Hakikat bilgisine ulaşmış bir insanın yaratıcılığı teklikteki çokluğu ve çokluktaki tekliği
kavramış olmasından türer. Teklik ve birlik
sözleri ile yukarıda adları geçmiş olan Ehadiyet ve Vahdaniyet alanları kastedilir. Bu tür
bir birlik alanında sonsuzluk vardır. Teklikteki
sonsuzluğa noktanın sonsuzluğu diyebiliriz.
Nokta sözüyle kastedilen matematik nokta
değil, “şimdi ve burası” noktasıdır. Şimdi ve
buradan sonsuzluğa sıçramak mümkündür.
Nokta kendi başına bir kavram, bir bütün, bir
kül, bir âlemdir. Dolayısıyla, âlem sözü ile evreni değil, tümel olan ‘sonsuz hakikat alanını’
anlamamız gerektiği görüşündeyim.
Şimdi ve burada olan kişinin farkındalığı
yüksektir. Bu tür bir farkındalık iç (bâtın) ile
dış (zahir) bütünlüğü içerir. Zahir olan zuhur
edendir ve aniden kendini belli edip ortaya
çıkandır. İnsanlar bu tür bir farkındalık sonucu oluşturulan nesnelere “icat” veya “yaratı”
deseler de asıl etkin olan, insanın bilinçaltı veya bilinç ötesi sezgisel bâtın bilgisinin
keşfidir. Olaylara katılarak yeni açılımlarda
bulunmak, yeni aletler geliştirmek veya yeni
düşünceler üretmek hep iç-dış işbirliği sayesinde olur. İnsan ancak bu bâtın-zahir işbirliği sayesinde yeni buluşlar yapabilir. Sonuç
olarak diyebiliriz ki, bâtın-zahir ilişkisi olmadan ve istenç devreye girmeden ne yeni bir
fikir ne de yeni bir alet üretmek mümkündür.
Sezgilerini yaşama geçirebilen, düşünceden
varoluşa dönüştürebilen kişiler için “gerçek
anlamda kâşif” veya “yaratıcı” sıfatını kullanmamızın doğru olduğu görüşündeyim.
(*) http://3gozdergisi.com/dergi/9/#30/z
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yaratıcılığın gelişmesi
Yazı: Mehmet Demir
Birşey yarattığınızda kendinizi yarattığınız
şeyde kaybedersiniz. Zaman sanki durur ve
başka herşey unutulur. İlahi bir oyun olan yaratıcılığın içine katılırsınız. O anlar, gerçekten
kim olduğunuzun bir vizyonunu sunar size.
Tüm yaradılışın kaynağı gibi siz de bir yaratıcısınız. Yaratıcılık sizin doğuştan hakkınızdır. “Ben yaratıcı birisi değilim “ diyen birisi
doğruyu söylemiyordur. Gerçek ise sizin bedeniniz, zihniniz, duygularınız ve ruhunuzla
yaratıcı olduğunuzdur. Yaratıcılık chi, prana,
shakti veya Kutsal Ruh olarak adlandırılmak
suretiyle yüzyıllardır evrensel bir yaşam gücü
olarak sizden akar. Yaratıcılık sizden akan sevgi enerjisidir ve yarattığınız şeylere de hayat
verir.
Yarattığınız şeyin önemi yoktur. İster bir iş
planı hazırlayın veya bir piyano sonatı çalın
ya da harika bir akşam yemeği pişirin, farketmez. Yaşamın günlük bir problemini çözme
arayışında veya şiir yoluyla derin hislerinizi ve
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iç görülerinizi ifade etmenin arayışında olabilirsiniz. Yarattığınızı
bir aşık gibi kucaklayın ve böylece başka bir aleme gidersiniz.
Yaratıcılık sürecinin ilahi kucağında kendinizi kaybettiğinizde
siz yok olursunuz. Egonuz (kibriniz) veya sınırlı ayrı olma hissiniz kaybolur ve yaratıcılığın uçsuz bucaksız okyanusunda bulursunuz kendinizi. Bu, sadece kafanızdan kontrol etmeyi bırakarak
içsel farkındalığın değişik bir durumudur. Yaratıcı Öz’ünüzün, kalbinizden ve bedeninizden akmasına izin verirsiniz. Sonra, sıradan
bir ayık olma durumunda asla gidemeyeceğiniz yerlere alınırsınız. Bu yol sizi sonunda ilahi saadetin anlarına götürür.
Yaratıcılığın gelişmesi için, o bizim tam dikkatimize ve detaylara
odaklanma disiplinimize ihtiyaç duyar. Yaratıcılık bir yaşam biçimi, olma ve algılama biçimidir. Meditasyonun bir halidir ve Yaratıcı Öz’den çıkar ve ona geri döner. Yaratıcılık sürecinin temellerinde dikkat, yetenek ve çok çalışma vardır. İlham geldiğinde
usta piyanist, performansı sırasında kendini kaybeder. Egosunu
bir kenara bırakır ve müzik onu çalmaya başlar. Bu durum, Tanrı
vergisi yeteneğini sevgiyle yaptığı provalarla yıllarca çalışarak geliştirdiği için ancak mümkün olur.
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Ayrıca; işten çıkarılma, boşanma, iflas etme, ciddi bir kaza
geçirme, ölümcül bir hastalık ile uğraşma veya doğal afet
sonrası yaşananlar ve sevdiklerimizi kaybetme gibi durumlar
insanlık halleridir. Ancak, krizi bir fırsat ve kişisel yenilenme
için bir davet olarak görürseniz, o zaman yaşamın kendisi bir
yaratıcılık süreci haline gelir.
Yaşamın sınavları, bizi Yaratıcı Öz’ün bilinçli araçlarına dönüştüren fırın ateşi gibidir. Bununla birlikte, bu sınavları öğretmenlerimiz olarak kucaklayamaz isek, bedenimiz infilak
eder. Hiddeti idare etmeye muktedir olamayanlar, kendilerini
kurban gibi görürler ve patlamaya hazır barut gibi olurlar.
Şiddet dolu, depresyona girmiş, bağımlı hale gelmiş, suçlu ve
hatta intihar etmiş olabilirler.
İnsan, sınırsız ilahi Yaratıcı Ruhu nasıl bünyesinde bulundurabilir? Bir bebeğin doğması gibi, o bir muammadır ancak her
an olur. Burada, yaratıcılık sürecinin disiplin tarafı gerekli ve
şarttır. Denir ki; sanatın yüzde 5’i ilham ve yüzde 95’i terlemedir, yani çalışmadır. Yaratıcılık süreci için de aynı şey söylenebilir. Her gün, yeni bir güne başlar ve gerekli olan işi yaparsı-

nız, bir sonraki ilhamınız sizi nereye götürüyorsa onu takip edersiniz ve mücadele
edilecek şeyler ortaya çıktığında da onlara
dikkat edersiniz. Bu, işinizde olduğu gibi
kişisel yaşamınızda da olan bir süreçtir. Yaşamınızı devam eden işler olarak görmeye
başladığınızda yani, yaratıcılık süreci sizin
gönlünüzü yaptığında, o zaman yaratıcılık
sizin için bir ruhsal egzersiz haline gelir.

Gün be gün sizin yaratıcılığa olan adanmışlığınız, Yaratıcı Öz’ünüzle birleşmenizi
sağlayacaktır. İçinizden, kaderiniz ortaya
çıkacaktır. Yaşamınız, olması gerektiği gibi
eşsiz bir sanat eseri haline gelecektir. Yaratıcı Öz’ünüz sizi çağırdığında, onunla
gidin. Her gün, ilahi rehberinizin sesi olan
Yaratıcı Bilinci’nizi dinleyin. O sizin kalbinizin içindedir. Oraya gidin ve dolaşın.
Orası sizin gerçek mabetinizdir.

Yaratıcılığın gelişmesi için, o bizim tam
dikkatimize ve detaylara odaklanma
disiplinimize ihtiyaç duyar. Yaratıcılık bir
yaşam biçimi, olma ve algılama biçimidir.
Meditasyonun bir halidir ve Yaratıcı Özden
çıkar ve ona geri döner.
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Tanrı, insan ve
yaratıcılık sanatı
Yazı: Semih Özer

Eski ilahiyatçıların tartışma konularından biri
de, “Maddesel olmayan Tanrı, Maddeyi yaratabilir mi?” sorusu üzerineymiş.
Yaratmak, yani yoktan var etmek. Bir şeyi,
diğer bir şeye dönüştürmek ise yaratmak mıdır? Sanatçıların ve tüm tasarımcıların yaptıkları budur. Var olan bir formu, daha önce var
olmayan bir forma dönüştürürler. Yoktan var
etmekle, var olanı dönüştürmenin farklı şeyler olduğu kesin. Ancak zamanla bu iki kelime
dilimizde aynı anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle de muhafazakâr kişilerin
çoğu, artık bu kelimenin insanlar için kullanılmasından çok rahatsız olmamakta, kullanıma
toleransla bakabilmektedir.
Peki, daha önceden hiç mırıldanılmamış,
daha önceden benzeri hiç duyulmamış bir
müzik eserini “üretmek”, daha önce hiç yapılmamış tarzda bir mimari eser “üretmek”, bir
bilimsel formül “üretmek”, bir formun diğer
bir forma dönüşmesi midir? Yoksa yoktan var
etmek midir? Bu da sadece Tanrı’ya has bir
özellik değil midir? Yaratılmış olan insanın yaratamayacağını var sayan ilahiyatçı görüş, bu
duruma iki şekilde yaklaşır. Birinci yaklaşım,
maddi olmayan bu tür hayali şeyler bir yaratım değildir. Boş olarak sıkılı bir avucu, açtığında içinden bir kuş çıkıyorsa, bu tür maddi
bir sonuç oluyorsa yaratımdır.
İkinci yaklaşıma göre bu ilk beste, bu ilk
tasarım, aslında insanın kendinden değil,
Tanrı’nın o insanın aklına, ruhuna koyması ile
3gozdergisi•com

Toplumlarda, Tanrı kavramı
dendiğinde herhalde akla iki temel
sınırsız nitelik gelir. Biri “Güç” diğeri de
“Yaratım”dır. İnsanlara iyiliği emreden
Tanrı, emaneti olan bu gücü tarihte
hangi oranda “iyi” insanlara, hangi
oranda “kötü” insanlara vermiştir?
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olur. Yani, maddi olmayan bu insani eylem bir yaratımdır, ancak
bunu insan değil, Tanrı yapmıştır. Ancak bu durumda enteresan
bir durum göze çarpmaktadır. Tanrı’nın, tarih boyunca insanlara gönderdiği mesajlarda, insanlardan hep iyi ahlaklı olmalarını
istediği vurgulanır. Ancak bu tür maddi olmayan, tasarımcılara
bakıldığında çoğunun pek de ahlaklı kişiler olmadığı görülebilir.
Örneğin, yüzyıl boyunca akkor ampulleri bularak insanlığı aydınlattığı için, hayırla yâd edilen, birçok inanmışın cennette olmasını umduğu, yaptığı “icat”larla en çok patente sahip bilim adamı ünvanlı Edison’un, ticari ve bilimsel platformdaki rakibi olan
Tesla’nın Alternatif Akım “tasarımını” karalamak için, bu tasarımla
elektriği transfer etmenin tehlikesini anlatmak için idamlarda kullanılan “Elektrikli Sandalyeyi” icat ettiği (İnsanlar için bir dönem
rahatlıkla kullanılan “icat” kelimesin anlamını araştırınız.) , hatta
bu uğurda sokaklardaki sahipsiz hayvanlara da elektrik vererek
öldürdüğü pek gündeme gelmemiştir.
Toplumlarda, Tanrı kavramı dendiğinde herhalde akla iki temel
sınırsız nitelik gelir. Biri “Güç” diğeri de “Yaratım”dır. İnsanlara iyiliği emreden Tanrı, emaneti olan bu “Güç”ü tarihte hangi oranda
“iyi” insanlara, hangi oranda “kötü” insanlara vermiştir? Bugün
dünyayı yöneten, (devletler veya devlet üstü organizasyonların
) “varsa” gizli mega gücün “iyi” olduğuna, dünyada kaç kişi inanmaktadır? Peki, 100 yıl önce, 1000 yıl önce? Her inanç sahibi, kendi ailesinden gördüğü inancın dünyaya hâkim olduğu dönemi,
“iyi”lerin yönettiği dönem olarak kabul eder ve diğerlerinin de
böyle düşündüğüne inanır. Biraz geriye çekilerek bakıldığında bu
yaklaşım ne kadar “iyi”dir? Bunu kabul edenlerden kaç kişi, tarihteki altın çağımızda, biz dünyayı hiç insan öldürmeden yönettik
diyebilir?
“Güç”, zaten sıkıntılı bir konudur, diyerek yüzümüzü tekrar
“Yaratım”a dönelim. Gösteri dünyasının en popüler olduğu bu
çağda bile, hangi “iyi aile” çocuğunun bir zihinsel “yaratımcı” olan
“sanatçı” olmasını arzu etmektedir? Hâlâ çok azdır bu oran. Çünkü tarihten günümüze Tanrı’nın aklına yeni fikirler koyduğu bu
icatçılar- bu sanatçılarda Tanrı’nın büyük günah saydığı ne varsa
“içki-kumar-uyuşturucu-zina-çalma-tembellik-kibir-yalan”, bunları bünyelerinde barındırma olasılıkları yüksektir. Toplum, bu
olasılığın yüksek olduğunu gayet iyi bilir ve içten içe bu “Sanatçı
ve İcatçı”: Mucit (lütfen şimdi sözlüğe bakınız) takımını” sevmez.
Toplumlar tarih boyunca, eğer tespit yanlış değilse, Tanrı’nın insanların hep kurallarına uyan iyi insanlar olmalarını isterken, Gücün Kötülere; Sanatçılığın da aylaklara verildiğine şahit olmuştur.
Bunu görse de kimse “Tanrı Çıplak” diyememiştir. Bazıları “God”
dediğine, aynı zamanda “Lord” da demiş. Tanrı’nın yeryüzündeki
gölgesi, temsilcisi olarak gördüğü Kralına, Padişahına hiçbir günahı konduramamış. Yeterince Güçlü olan, asıp kesen beylerine

Tanrı, boş şapkadan tavşanı
çıkartan “sihirbaz”dır demiştir
bazıları. Tavşan, Evren’dir
demişler. İnsanlar da bu
tavşanın tüylerinin dibindeki
pirelerdir. Bu tüylerden birinin
üstüne doğru tırmanmaya
çalışarak Tanrı’ya ulaşmayı
hedefleyenler ise ustalarmış.
de mecburiyetten “My Lord” demiş. Sanatçı
dediğine de gücü yetiyorsa, yok etmiş, yetmiyorsa ne yapsa “olsun bu da sanattır, ben
bilmem, kendime sanattan anlamıyor” dedirtmem demiş, cinsiyet değiştirecek kadar
kendini baştan yaratanları bile kabul etmiştir.
Tarihsel özet olarak, Maddede Güç ve Sanatı
konumlandıramayanlar, ya çemberin içinde
kalmayı seçmiş; ya da çoğu zaman ailesinin
çizdiği çemberi aşarak, kendince bu maddeleri okuduğuna inanan ustalara yönelmiş. Tanrı, boş şapkadan tavşanı çıkartan “sihirbaz”dır
demiştir bazıları. Tavşan, Evren’dir demişler.
İnsanlar da bu tavşanın tüylerinin dibindeki
pirelerdir. Bu tüylerden birinin üstüne doğru
tırmanmaya çalışarak Tanrı’ya ulaşmayı hedefleyenler ise ustalarmış.
Hayalimde canlandırdığım Ustalar; hiç “My
Lord” dememiş, Hep “My God” demiş; Hiç
“Tanrım” dememiş, Hep “Allah’ım” demiş.
“Sihirbaz”a ulaşmak için tüyünde yol alırken,
kendisinin- tavşanın-şapkanın, Sihirbazla
aynı “madde”den olduğuna inanmışlar. Bilimsel olarak aslında maddenin hiç olmadığını
“bilmişler”. “Madde” yoksa aslında tam zıddı
olan “Manevi” de yoktur demişler. “Güç” eline
geçtiğinde Güç benden akmaktadır diyerek
“Bismillah”; “Tasarım” aklına geldiğinde ise
yaratım benden akmaktadır diyerek “Elhamdülillah” demişler…
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yaratmak

varlığa mahsustur

Yazı: Mustafa Emin Palaz

İnsan, algılayabildiği bir dünyada yaşar, değil
mi?

Haliyle nasıl bir şey olduğuna inanmıyorsak, öyle bir şey de göremeden göçer gideriz, düz bir mantıkla.

İster sadece siyah-beyaz olsun âlem, ister harikalar diyarı. Belki insanlar bir toplumdur, belki
aynı yerde yaşayan birbirinden bağımsız bireylerdir. Belki herkes çözüm için, süreçleri daha
iyiye taşımak için görevlidir belki de her yetki
tek bir merciye tahsis edilmiştir.

Yaratıcılık da aynı sayılır.

Nasıl olduğuna inanıyorsak, öyle bir ortamda,
öyle bir hayat geçiririz.

Böyle inandığı için de böyle yaşıyor: tek düze, yenilikten ve farklılıktan uzak, hatta bunlara tepkili!
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Bu konudaki çalışmalarıyla tanınan Tony Buzan’ın Yaratıcı Zekanın
Gücü isimli kitabına göre insanların %99’u yaratıcılığına inanmıyor.
Türk’ün, aklının yetmediğine inanması gibi, İtalyan’ın da,
Amerikalı’nın, İngiliz’in, Fransız’ın da aklı yetmiyor yaratıcılığa. Kendisi böyle inanıyor çünkü.
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McGregor isimli bilim insanının “X insanı” teorisine göre, insan denen varlık değişimden korkar, tepkilidir, karşıdır. Oysa “Y insanı” kuramına göre insan değişimi arzular, ancak değişimin getireceklerini
bilmediği için ürkek davranır.
Peki biz ürktükçe değişim nasıl gelir?
Ya her şey sabit, monoton devam eder ya da ihtilâller olur, yıkıcı şekilde yaşam bulur.
Çünkü duymuşsunuzdur; değişmeyen tek şeyin değişim olması, herşeyin değişmesi.
Heraklitos’un meşhur savı da bu yönde değil midir: bir insanın bir
nehirde iki kez yıkanamayacağı?
Akan su değişir, suyun debisi değişir, taşıdıkları değişir, yıkanan insan değişir, insanın kiri değişir, hücreleri değişir…
Değişimler, dönüşüm doğurduğunda yaratım süreci başlar işte!
Olmayan bir şeyi var etmek de yaratıcılığa girer, olanları farklı şekilde
bir araya getirmek de…
Dolayısıyla Mazhar Fuat Özkan üçlüsünün “Gözyaşlarımızı Bitti Mi
Sandın?” şarkıları nasıl duygularımızı tetikleyen farklı ezgileri hissettiren bir yaratıcılık örneğiyse, aynı şekilde bir barda sahne alan hoş
bir kızın da bu şarkıyı punk edasında söylemesi, eski duygulara yeni
duygular katması, yine yaratıcılık olmayacak mıdır?
Süreç aynı süreç. Bir hedef var, o hedefe yönelik çeşitli araçlar var,
ezgiler var, kulak var, ses var, çalgılar var.
Kulak demişken yaratıcılığımızı inkar eden arkadaşların es geçtiği
bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sesi duyar ve algılarız. Ancak sizce,
beynimizde ses mi dalgalanıyor? Yoksa o duyulan sesin dönüştürüldüğü elektrik dalgaları mı? Dalga ses dalgasıyken, yeni bir dalga yaratılıyor işittiğimiz her seste.
Yani aslında biz farkında olmasak da seri ve mucizevi bir yaratıcılık
sergiliyoruz.
Benzer süreç görme yetisi için de geçerli. Beynimiz devasa bir fotoğraf albümü veya video arşivi değil! Gözümüzün algıladıkları, içeride
yeniden yaratım sürecine giriyor.
Çok denedim bu konuda, çok gözlemledim, insanları dinledim. Yaratıcılık bazılarımızda yetenek olabilir, ama aslen bir beceridir. Yani bazılarının yaratıcılığa yönelmesi yüksek olabilir veya bu konuda daha
kolay sonuca ulaşabilirler. Ama herkes bu konuda çalışarak başarılı
olabilir.
Peki dile bu kadar kolay gelen bir süreç niçin çok niş, sadece elit beyinlerin icra edebileceği bir şeymiş gibi algılanıyor?

Farklılık için farklı şeyler
denemek gerekir. Örneğin işe
farklı yollardan gitmek, farklı
insanlarla tanışmak, farklı
konularda dergiler karıştırmak,
çevremizi ve kendimizi
şaşırtıcı, farklı eylemlerde
bulunmak, web forumlarında
gezinmek, işlerimizi farklı
metotlarla yapmak, farklı
hayaller kurmak…
Yine başta söylediklerimde yatıyor cevap: nasıl
bakıyorsak, öyle algılıyoruz yaratıcılığı da hayatı
da.
Eğer monotonsak, mono bir tonda seyir ediyoruz demektir. Mono, tekil, tekli, tek yönlü
demektir. Hep mavi tükenmez kalemle yazıyorsak, üstelik yazının mavi tükenmez kalemle
yazılmasını bekliyorsak, yeni bir şey yazma, hatta yeni bir şeyle karşılaşma olasılığımız düşük
olacaktır.
Tabi şöyle de bir şey var ki tuzak ve handikaptır.
Eğer hep farklı kalemle yazmaya çalışıyorsak,
kalem değiştirirken savrulan zaman da bir kayıptır, önceki örnekteki yaratıcılık kaybı misali.
Çünkü yaratıcılığımızı beslemeye çalışırken, yaratım sürecine ket vuruyoruz bu durumda.
O sebeple, yaratıcılık adına optimum durumumuz ve seviyemiz önemli. Yani farklı açılar yakalayabilme becerisi kadar, bu açıları hayata
geçirebilmek de önemli. Bu, yaratıcılık ve yapılabilirsin arasında uygun, optimum bir nokta
yakalanmasıdır.
Bundan sonraki ödevimiz de bu seviyeyi artırmaktır ki sadece tecrübe gerekli, zaman gerekli.
Birkaç ihtiyacımız var; farklılık, farklılığı yakalamak ve yapmak.
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Farklılık için farklı şeyler denemek gerekir. Örneğin işe farklı yollardan gitmek, farklı insanlarla
tanışmak, farklı konularda dergiler karıştırmak,
çevremizi ve kendimizi şaşırtıcı, farklı eylemlerde bulunmak, web forumlarında gezinmek, işlerimizi farklı metotlarla yapmak, farklı hayaller
kurmak…
Mazeretleri duyar gibiyim; günümüz şartlarında ancak yaptığımızı yapabiliyoruz, sahip olduğumuz şey zaten sahip olabileceğimizin en
iyisi, kurduğumuz hayal bile en gelişmiş vizyonumuzun ürünü. Hâl böyle zorlu ve kısıtlıyken
nasıl farklılığı elde edeceğiz?
Deneyin! Vergisi yok, faturası, ödemesi yok!
Belki günde birkaç dakika, belki haftada birkaç
dakika… Ama deneyin!
Deneye deneye su akacak ve yaratıcılık suyu,
aka aka yolunu bulacak.
Pratik çalışmaları, daha bilgi sahibi olmadan nasıl yapacağız peki?
Eğitim, bu bahanenizin cevabı olamaz mı? Yaratıcılık üzerine, yenilik odaklı düşünme becerileri üzerine ve hatta zihin haritalama üzerine
benim eğitimlerim olduğu gibi, birçok başarılı
eğitmen arkadaşımın da çalışmaları var.
Eğitimler pahalı, ayıracak bütçemiz yok ya da
eğitimi finanse edecek sponsorumuz da yok!
Ama İbrahim Müteferrika çözmüş bu sorunumuzu; matbaanın icadıyla. Kitaplar var, hem de
bir çok.
Kitapları okumaya zamanınız yoksa, yaratıcılık
yöneticiliği var. Think thank grupları, beyin fırtınası toplantıları, bireysel veya ekip koçluğu
çalışmaları…
Eğer ki…
Eğer her yönden kısıtınız olduğuna inanıyorsanız, süper bir çıkış yolunuz var demektir!
Sadece size özgü, sadece sizin yapabileceğiniz
ve başkalarına ilham ve cesaret ve umut saçabilecek güçte. Sakinleşin ve bu yol her ne ise, onu
bulun, yapın!
3gozdergisi•com

McGregor isimli bilim insanının “X
insanı” teorisine göre, insan denen varlık
değişimden korkar, tepkilidir, karşıdır. Oysa
“Y insanı” kuramına göre insan değişimi
arzular, ancak değişimin getireceklerini
bilmediği için ürkek davranır.
Gördüğünüz gibi tek şeye ihtiyaç kalıyor; bahaneler için harcadığınız
yaratıcılığı, yaratıcı becerinizi geliştirmek için değerlendirmeye.
Dileyene ispat edebildiğim bir düşüncem var; herkesin yaratıcı olduğuna inanıyorum!
Çünkü yaşayan herkes öyle ya da böyle bir şey üretir: hizmet üretir,
ütü üretir, çorba üretir, çağrı merkezi aramaları üretir, fitne fesat üretir, barış üretir, ilham üretir…
Herkes ıslık çalarken müzik üretir, bunu karışık yaparsa Vivaldi’nin 4
Mevsim eseri gibi olabilir.
Herkes Cin Ali çizebilir. Kolları uzun, ayakları ince olursa Dali olur,
Munch olur. Aradaki fark, buna yoğunlaşmak, beceriyi geliştirmek,
icra etmek.
Bir bahane daha ilişti gözüme; yaratıcılık ne işime yarayacak?
Doğu mistizmiyle biraz olsun ilgiliyseniz, yaratıcılıkla üretkenliğin
aynı çakradan beslendiğini bilirsiniz. Daha iyi bir yaşam için daha
iyi üretim, daha iyi üretim için daha yaratıcı eylemler gerektiğini de
biliyorsunuz.
Batıda pekâlâ? Steve Jobs’u Steve Jobs yapan yaratıcılığı değil mi?
Google ise karmaşık web sayfası yapılarına basitlik, sadelik getirmedi mi? Celal Aras, pazarlamada yaratıcılık yaptı. Gandhi sivil haklarına
yaratıcı çözümler getirdi. Muhammed Peygamber, Arap edebiyatını
yaratıcı şekilde kullandı, Atatürk yaratıcı bir vizyon ile liderlik etti.
Kristof Kolomb yaratıcı bir rotaya yelken açtı. Annenizle babanız da
yaratıcı bir keyifle sizi dünyaya getirdi.
İnsan yaratıldı, var edildi. Daha iyisi için görevlendirildi.
Daha iyisi için yaratıcı yollar gerekiyorsa eğer, insan bu güçle de donatıldı.
Şimdi ise bir şeyleri yaratma sırası, insanda. Çünkü yaratmak varlığa
mahsus oldu.
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aslan miyav dedi
Yazı: Hüseyin Akdağ
İnsanın yaratıcılığı, kendiyle olan yolculuğunun
bir parçasıdır. Ne kadar ki olanı keşfeder, o kadar
genişler ve o genişlikte ‘’yeni yollar’’ açar! İşte bu
yollar, ‘’yaratıcı’’ ışığı daha iyi anlayıp onunla bütün
olarak açılan yollardır. Zaman içinde zaman yaratmak ve o zaman içinde sonsuzlaşmak…
Her insan, içinde ‘’Tanrılık’’ ışığı taşır. Nedir Tanrı?
Orhun Yazıtları’nda ilk çözümlenen sözcük olan
‘’tengri’’ kelimesinden gelen, ‘’evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna
ve birliğine inanılan yüce varlık, Yaradan’’ Kur’an-ı
Kerim’de ‘’ Biz Adem’e ruhumuzdan üfledik. ‘’(A’la,
87:2) olarak geçer. Yaradan, ‘’yaradılan’’da ‘’kendini’’ yaratmıştır. İşte bizdeki ‘’yaratıcı’’ parçanın sırrı!
Yaratıcılık, ‘’Tanrısallaşmak’’ ve o ulaşılan mertebede varlığın özüyle buluşup o özde var olan gücü
yaşama katmaktır. ‘’ (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. ‘’( Al-i İmran ) ‘’akıl’’Tanrılık diliyle iletişim kurmaktır.

bedenini çok konforlu hissetmediği etkileşimlerin dışavurumsal süreçleriyle devam eder! Yine de daha çok pasif konumdadır, yaşamın onun
varlığıyla kurduğu iletişim onun bu iletişimi gerçekleştirme metdolarıyla doğrudan ilişkilidir. Derken hareket yetisi kazanır ve bu yetinin bir
şeyleri kimsenin onun için yapacaklarına ihtiyaç duymadan değiştirebileceğinin farkına varır. İşte şimdi dünya yeni bir dünya olmaya başlamıştır. Alıcı dönemin yerini alan bu dış dünya üzerindeki etkimizi anlamaya
çalışma dönemi, yaşamın çok daha ileri yaşlarında gerçekleşen farkındalık eşikleri için de geçerlidir. Bize inandırılan, kısıtlı yolların varlığı ve
bizim bunlardan birini seçmek zorunda olduğumuzdur; bununla birlikte zamanla yeni olasılıklar açılır önümüzde ve bu olasılıklar, daha farklı
olasılıklarla türevlenir. Şimdi şanslıysak anlamaya başlarız ki yaşam bizim hayal edebildiğimiz en son şeyin ne olduğu kadar bir rutinlik içerir.
Hayaller gerçekleşir, sadece insanın bu gerçekleşme için her zaman yeni
yollar olabileceğinin esnekliğini koruyabilmesi gerekir. Daha farklı nasıl
ve daha farklı neler olabilirdi? İşte ‘’altın’’ soru! Yaşamımızın bu sorunun
kendini ne kadar var edebildiğinden ibarettir. En büyük yaratımımız yaşamımızdır. ‘’ Herkes kendini yaratır. ‘’ Bunun ne anlama geldiği çok iyi
anlaşılmalıdır.

İnsan varoluş yolculuğuna, bilincin henüz aktif
olarak devreye girmiş olmadığı bir dönemde,
yokluğu deneyimleyerek başlar. Her şey vardır ve
kendisini bu varlığa ait statik bir parçaymışçasına
anlamaya çalışmaktadır. İlk fark ettiği hissettiği
bir eksiklikte gerçekleştirdiği ağlamak eyleminin
onun kendinde hissettiği eksikliği gidermesi! Bu iş

Bugün hangi yoldan gitmemiz gerekiyordu da biz başka bir yola saptık? O saptığımız yolda hangi yeni, farklı olasılıkların kapısını araladık?
Nerede rutini kırdık? Herkesin söyleyeceğimize inandığımızdan başka
kelimelerle görünür olmayı başardık? Kimi şaşırttık? Kendimizi ne kadar
şaşırttık? Neyi daha farklı yaptık? Neyi başarabileceğimizin farkında bile
değildik? İşte bu heyecanı duyup yeni bir zamanı yaratabildiğimiz kadar
insandık!

Hayaller gerçekleşir, sadece
insanın bu gerçekleşme için her
zaman yeni yollar olabileceğinin
esnekliğini koruyabilmesi gerekir.
Daha farklı nasıl ve daha farklı
neler olabilirdi? İşte ‘’altın’’ soru!
Yaşamımızın bu sorunun kendini
ne kadar var edebildiğinden
ibarettir.

İnsan, anda yaşar ve anı yaşatır. Bu sır, ‘’zamanın ötesi’’ ile kurulan bağdır. O zaman gerçek sır uyanır ve insan, kendisinde kayıtlı Tanrılık ışığına
ulaşır. Çok mu sıkıldınız? Kapatın gözlerinizi ve gözlerinizi, gözlerinizin
önüne getirin! Kendinize bakmakta olduğunuzu hayal edin! Kendinize ‘’
Hadi dostum şaşırt beni! ‘’ deyin, içinizden geçenleri dinleyin ve harekete geçin! İşte insanın kendisine verebileceği en büyük armağan, kendini
çağırdığı o yerde olmaktır; çünkü içindeki ‘’yaratıcı ışık’’ orada kendini
uyandırır. Özgür ol! İşte şimdi sınırların ötesinde yeni bir yaşamın ışığı
var ve senin de bu yaşama ihtiyacın! Sınırları kaldırmadan, kendi parmaklıklarından özgürleşmeyi başaramazsın! O zaman kimseyi de suçlamamalısın tüm olmayanlar için! Ya o adımı atarsın ya da hep zarardasın!
İşte hepsi bu!
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yaratıcılıkta
“son nokta”
Yazı: Şebnem Özkan
Bu başlığın iki nedeni var. Birincisi, yeni kuşakların en gençlerimiz olması ve dolayısıyla noktayı koymuş olmaları... İkincisi ise bu insanların gerçekten de çok yaratıcı olmaları.

oldukça sınırlı. Hatta yapılmaları bile sınırlanıyor ve kamuoyuna
duyurulmaları da!... O yüzden şimdilik burada duralım ve daha
fazla araştırmanın yapılacağı günleri iple çektiğimizi söylemekle
yetinelim.

Öyle ki yaratıcılık, yeni çağın çocuklarının genel belirleyici özelliklerinden biri sayılıyor. Işık
Çağı Çocuklarının ve gençlerinin sekiz grubu
var ve hangi grup olursa olsun yaratıcılık, bu
insanların yapısında hali hazırda mevcut! Nasıl
mı?

Anne babalar, eğitimciler, danışmanlar, kısacası yeni kuşak çocuklarla haşır neşir olan herkes aynı fikirde: Onlar çok farklılar. Çünkü
onların düşünce şekilleri farklı, yaşam anlayışları farklı… Işık Çağı
Çocukları’nın ilk grubu olan İndigolar, işte bu nedenden ötürü en
çok Dikkat Eksikliği Hiperaktivie Bozukluğu ile teşhis edilen grup olmuştu. X Kuşağı olarak da bilinen bu insanlar; dikkatsiz, dürtüsel,
ilgisiz, asi, kararsız, maymun iştahlı ve başına buyruk olarak yargılanmışlardı. Oysa araştırmalar gösteriyor ki onlar aynı zamanda
dünya üzerindeki en yaratıcı insanlardandı…

Çevre mi, genler mi? tartışması psikoloji biliminin olmazsa olmalarındandır… Ve Işık Çağının Çocukları ikisini de sağlıyor gibi gözüküyor. Çevresel etkenler açısından, ilerleyen
teknoloji ve hızlanan yaşam hem daha fazla
olanak sunuyor hem de bizleri daralan zaman
ve azalan kaynaklar yüzünden daha yaratıcı olmaya zorluyor. Bir de, çocukların ailenin odak
noktası olma durumu var tabii. Problematik
yaşam koşulları dışında hemen her ailede çocuk artık hayatı yönlendirici bir konumda. Ona
danışılıyor, onun istedikleri yapılıyor, ona söz
hakkı veriliyor… Benim çocukluğumda durum
maalesef böyle değildi. Biz, “Çocuk otur dedin
mi oturur, sus dedin mi susar” mottosuyla büyüdük! Uyduk mu bunlara tartışılır tabii de, o
ayrı konu…
Gelelim genetik konusuna: Işık Çağı
Çocukları’nın genetik yapıları üzerine yapılan
çalışmalar, bu çocuklarda 3 sarmallı DNA`nın
gözlenmesine kadar gidiyor! (Evet, yanlış
okumadınız!…) Ancak bu araştırmalar henüz
3gozdergisi•com

İndigolardan sonraki gruplar da başka hastalıklarla kategorize edildiler. Örneğin Kristaller otizm ve Down Sendromu, Gökkuşağı ve Yıldız Çocuklar öğrenme bozuklukları ve Asperger Sendromu, Altın ve
Melek Çocuklar bipolar bozukluk, Yunus Çocuklar yine otizm, “Yüksek Hassasiyetler” ve Kronik Yorgunluk Sendromu ve yeniçağın çocukları genel olarak uyku bozuklukları ve algı işletim bozuklukları
ile bolca teşhis edildiler. 2014 senesinde doğmaya başladıkları için
henüz çok küçük olan Elmas Işık Çocuklar için öngörüde bile bulunmak istemiyorum! Sadece umuyorum ki ilerleyen yıllarda yeni
birtakım hastalık tanımlarıyla karşılaşmayalım…
Richard Branson, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi şu an dünya üzerindeki çok başarılı ve tanınmış yöneticilerin ve girişimcilerin yüzde 50`si yukarıda sayılan hastalıklardan en az biriyle teşhis edilmiş
durumda. Pek çok araştırmacı, Einstein, Edison gibi bilim insanları
bugün yaşasalardı muhakkak bu hastalıklardan biriyle teşhis edileceklerini iddia ediyor. Ama belki de yeniyi hayal etmek, olmayanı
yaratmak ve hayata geçirmek için işte bu “farklı” düşünce şekilleri
gerekiyor!
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Anne babalar, eğitimciler,
danışmanlar, kısacası yeni kuşak
çocuklarla haşır neşir olan herkes
aynı fikirde: Onlar çok farklılar.
Çünkü onların düşünce şekilleri
farklı, yaşam anlayışları farklı…
Onlar; Işık Çağı Çocukları

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, insanın
yaratıcılığını harekete geçirebilmek için bildiğimiz yöntemlerden değişik bir uygulama gerekiyor. Yaratıcılık aslında genel olarak kabul
gören yaratıcı düşünce şekillerini değil, düşünmemeyi gerektiriyor. Beyin, analitik düşünme
melekesinin kullanıldığı beta frekansından ziyade, meditatif ve uykulu bir hal yaratan alfa
frekansında iken, kişi evrenin sonsuz fikirlerine
ve ilhamına daha açık oluyor. Alfa frekansı ise
öyle gözüküyor ki Işık Çağı Çocukları tarafından doğal olarak kolaylıkla kullanılabiliyor.
Edison, çözemediği bir problem olduğunda
veya yaratıcı bir fikre ihtiyaç duyduğunda,
oturduğu yerde minik şekerlemeler yaparmış.
Ancak uykuya dalmadan önce de eline birkaç
çakıl taşı almayı ihmal etmezmiş. Tam uykuya
daldığı esnada eli gevşeyip de çakıl taşları yere
düşünce çıkan sesten uyandığında, kafasındaki fikirler ihtiyacı olan çözümü oluşturuyor
olurlarmış. Dünyada çığır açan buluşlara imza
atan bir bilim insanı olan Edison, alfa frekansına ulaşabilmek için yukarıdaki yöntemi uygulamaya ihtiyaç duyarken, Işık Çağı Çocukları
bu frekansa doğal olarak ulaşabiliyorlar.
O yüzden bir Işık Çağı insanı iseniz şanslısınız!... Bu başlık altına tam olarak alınamıyorsanız, diğer bir deyişle tevellüdü 1970`lerden
önce olan dostlardansanız da hiç merak etmeyin; Işık Çağı Çocukları ve Gençleri en iyi öğretmenlerimiz.
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Yaratıcılık: Aklın Sınırlarını Aşmak | Ken Robinson
Tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar hızla devinen bir ekonomik ve teknolojik değişimler çağında yaşıyoruz. Yaratıcı, yenilikçi ve esnek insanlara her
toplumun ihtiyacı var. Ama böyle insanlar çoğu kez bulunamıyor. Bu neden
böyle? Esas sorun ne? Bununla ilgili olarak ne yapılabilir?
Dr. Ken Robinson bu kitapta günümüzdeki eğitim kurumlarının öğrencilerin
yaratıcı potansiyellerini yok ettiğini ileri sürüyor ve bunu tersine çevirebilmek, 21. yüzyılda yaşamın dayattığı olağanüstü koşullarla baş edebilmek için nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğini tartışıyor.

Yaratıcılık | Michel - Louis Rouquette
Yaratıcılık kavramının kategorik bir alan ya da araştırma sahası olarak silindiğini
savlayan Rouquette, kavramın bilişsel köklerinden global düzeydeki ticari ve siyasi örgütlenmelere dek uzayan bir genel çerçeve çiziyor. Bu alanda geliştirilmiş
ölçme ve değerlendirme sistemlerinin tarihini kronolojik bir bakışla süzerken
fiziki geçerliliklerini de sorguluyor. Yaratıcılığın bir dönem psikolojik bir araştırma alanı olarak tanınmasının yanında, dünyadaki mevcut düzende yaşamın
“psikolojikleşmesinin” dayanaklarından biri olduğunu da vurgulayan çözümleyici bir çalışma.
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Yaratıcılık: İçindeki Güçleri Sebest Kılmak | Osho
Hayatın kendi başına bir anlamı yok. Hayat bir anlam yaratma fırsatıdır. Anlamın keşfedilmesi değil, yaratılması gerekir. Anlamı, ancak onu yaratırsan bulursun. Orada bir
çalının arasında durmuyor. Yani sağına soluna bakınca, biraz arayınca bulamazsın. O
bulunacak bir kaya gibi durmuyor. O, yaratılacak bir şiir, söylenecek bir şarkı, edilecek
bir danstır.
Anlam bir danstır; taş değil. Anlam müziktir. Onu ancak yaratırsan bulursun. Bunu unutma.
Tanrı, bir nesne değil, bir yaratımdır. Onu ancak yaratanlar bulur. Bence anlamın keşfedilecek bir şey olmaması çok güzel. Aksi halde, insan onu keşfederdi ve sonra
başkalarının keşfetmesine gerek kalmazdı.

Olumlu Devrimin El Kitabı | Edward De Bono
Geleneksel devrimlerin aksine bir düşman belirlemeyen Olumlu Devrim, yapıcı ve
yaratıcı olmayı ve daha iyi bir geleceğin yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Bir
elin beş parmağı, “Olumlu Devrim”in beş ilkesini temsil eder.
Edward de Bono’nun bu kitabı, her şeyin daha iyi olmasına çalışmayı teşvik
ederken ciddi bir devrim için pratik bir çerçeve oluşturmaktadır.

Ping - Yeni Bir Göl Arayan Kurbağa | Stuart Avery Gold
Yeni Bir Göl Arayan Kurbağa, kişisel gelişim alanında çığır açan bir başucu kitabı. “Ping’in
hayalleri büyüdükçe, göl küçüldü.” Bu kitap, kendine uygun yeni bir göl arayan kurbağa Ping´in yolculuğunun hikâyesi... Herkese ilham kaynağı olabilecek bu hikayede Ping,
engellerle karşılaşanları veya değişimin getirdiği zorluklarla mücadele edenleri, yani hepimizi temsil ediyor ve bizi, yüreğimizin sesine kulak vererek risk almaya cesaretlendiriyor.
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sev, üret, ilham ver…
Çalışan kişiler için yaşamının üçte biri ofiste
geçiyor. Sevdiğin işi yapabilmek ya da elindeki
işini severek yapmak çalışma hayatında büyük
şans. İşini seçmek ve sevmek kişide bitiyor. Sevmiyorsan işini değiştirebilirsin ama sevdiğin işi,
sevdiğin bir yerde ve sevdiğin insanlarla birlikte yapabilmek ise onların işi. Onlar kim? İşte bu
fikrin peşinden giderek, Mutlu Ofis ve Yaşayan
Ofis kavramlarını sahiplenen; Sev, üret, ilham
ver sloganıyla ilerleyen bir çalışma alanı; Kolektif House. Şişhane, Sanayii ve Haziran ayında da
Levent’de açılan bu keyifli iş ortamlarında çalışmak işi zevke dönüştürüyor.
3gozdergisi•com

“Herkes iyi olduğu işine odaklansın ofis yönetiminiz bizde” diyorlar.
Kiracılık kavramının ‘ÜYE’ olarak tanımlandığı bu iş fikrinde üyeler
arası iş ağı oluşturarak üretkenliğe destek oluyorlar. Temel iş; üyenin
bütün ofis ihtiyaçları karşılamak. Birlikte yapılabilecek birçok şeye
kafa yoruyorlar. İçeriye ve dışarıya açık etkinlikleri var. “Burada severek işini yapan, yaptığını paylaşmak isteyen, üretmek isteyen herkes
aslında bu kolektifliğin anlatımına giriyor” diyen fikrin kurucu ortağı
Ahmet Onur ile daha fazlasını öğreniyoruz.
Genç bir girişimcisiniz. Amerika’da girişimcilik okumak mı yönlendirdi sizi, yoksa küçük yaşta da fark ettiniz mi girişimci ruhunuzu?
Girişimciden ziyade her zaman sosyal biri oldum. Bunun girişimciliğe bir faydası olduğunu düşünüyorum. Her zaman atılgan olup,
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ilişki kurmak, insan ilişkileri, bence girişimcilikte çok üstün olması
gereken özelliklerden bir tanesi. Risk almak, birazcık deneyimlemeye olan açlık, yeniliğe olan iştah, yenilikten korkmamak… Bunlara
baktığında o kadar küçük yaşa inersek, bence de girişimciliğe evrilen huylarım oldu. O yaşta girişimcilik ruhuyla biz de etiketler, şunu
bunu satmaya başladık. Küçük bir esnaflık durumu da vardı ilkokulda. Onlardan bir tanesi de bendim, ticarete kafa yoran. Pratiktim, çok
fazla teori de takılmadım. Çok az kitap okudum gençliğimde. Her
zaman sosyalliğim üzerine ilerledim. Spor hayatım da her vardı ve
bazı başarılarım da oldu.
İlk iş tecrübem üniversite dördüncü sınıfta ilk şirketimi kurarak başladı. Çin’den Türkiye’ye ampul getirip satmaya çalışıyordum. İkinci
şirketimi üniversiteden mezun olurken kurdum. İki şirketi yürütürken aile şirketinde bir pozisyon daha üstlendim. Bir ara üç iş yönetilmeyeceğini gördük. Hepsini teker teker kapattık. Sonra ben de araya
bir boşluk koydum. O gereksiz hırs ve enerji kaybını önlemek adına.
Bu süreç içinde kendimce bir farkındalığıma ulaştım. Ondan sonra
Kolektif House konseptiyle ortaklarım Yiğit Orhan ve Civan Orhan ile
beraber tohumunu ekmiş, bu işi kurmuş olduk.
Bu fikrin doğuşu nasıl oldu? Fikir sizindi de onlar ortak mı oldu;
yatırımcı mı arıyordunuz?
Bu fikrin doğuşu genel ihtiyaçtan oluştu. Arkadaşlarımın ofise ihtiyacı varken benim de, o zaman bir iş yapmaya ihtiyacım vardı. Biz yatırım alırız güdüsüyle diye kurmadık bu işi. Bu fikir yoktu kafamızda.
Ofis kiralama ihtiyacımızı nasıl yaparız diye düşünürken bu fikirde
evrildik. Ama bu dükkanı açmadan önce ortak çalışma alanları (co-

Bence insan tutkusunun arkasına
doğru emeği koyduğunda,
kafasına koyduğu işleri yapabiliyor,
oldurabiliyor. Sufiler der ya; ol,
dedim oldu. (Kun fe Yekün)
Bunun bence bir tarifi var. Bu
da çok çalışmak, işini tutkuyla
yaptığından emin olmak ki, sen
enerjini veriyorsun ve evrenden
enerji bekliyorsun. Doğru enerjiyi
vereceksin ki, güzel enerji geri
gelecek. Bunu şimdiye kadar
farkında olmadan yapmışız,
şu anda farkında olarak bunu
şirket kültürü haline getirmeye
çalışıyoruz.
workings space) diye şey olduğunu öğrenmiştik. Ama açma fikri oluştuğunda bilmiyorduk;
böyle bir konsept var, trendmiş, yayılıyormuş,
buradan para çıkartırız diye bir düşünceyle
kurulmadı. Bence bu yüzden de böyle ruhu
zengin bir alt yapımız var. Sonra iş kafamız da
olduğu için trendi gördük, teşhisi koyduk, ismini verdik, bir iş modelini yarattık ve yatırımını
da aldık bu süreçte. Bizim orada bilgi akışımızla
sürecin doğal gelişmesinden oluşan bir noktadayız şimdi.
Siz de yeni nesil bir girişimci olarak 3.dalga
iş modeli diye bir tanımladığınız bu iş fikrinde yeni nesli nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl düşünüyor, beklentisi ne?
Bu dönemde yeni neslin girişimcilik ruhunun
daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Girişimcilik ruhu her zaman vardı. 10 yıl önce üniversiteden çıkarken gençlerin kafasında daha
fazla bir kuruma girmek seçeneği vardı. Çok
az insan ben kendi işimi yapacağım diyordu. İş
dünyasında 5- 10-15 yıl geçince, belli birikim-
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leri elde ettikten sonra kendi işlerini kurmayı
düşünüyorlardı. Ama şimdi yeni nesil gençlere
bakınca; benim gibi 90’lı, 89’lu, hatta daha küçük 92’li üniversiteden yeni mezun gençler; çok
daha cesur, çok daha girişimci, belki borç alabilecek iş kurmaya, hayalinin peşinde koşmaya
daha yatkınlar. Ve bence bu nesli ayıran önemli
Bir özellik, çok daha yaratıcılar.
Bence sağ beynin birazcık daha büyüdüğü bir
dönemdeyiz. Matematiksel değil, rasyonel değil, birazcık daha duygusal bakılıyor şu anda
konulara. Farkındalıkla alakalı her türlü sektöründe büyümesi bence bunun göstergesi. Bizim gibi paylaşım ekonomisi üzerine kurulan
modellerin de büyümesi de buna bir gösterge. Yabancılık hissi de kırılmış durumda. Millet
milletin arabasına rahatlıkla binebiliyor. Bunu
babalarımıza, büyükbabalarımıza anlatsak anlayacakları şeyler değil. Demek ki o yabancılık
dediğimiz insani boyutta da belli bir değişikliklere uğramış.
Ülkenin ve Dünya’nın durumuna bakarsak
şu an bir güven sorunu var. Yeni nesil bu güven sorununa pek katılmıyor mu; hepimiz
biriz, bütünüz anlayışı daha mı ön planda?
Kesinlikle. Yoksa Türkiye’nin şu ortamında bu
zamanda böyle bir işe girilmezdi. Biz ciddi bir
yatırım yaptık buraya. Belki de yanılacağız, bilemeyiz. Bizim oynadığımız kumar belki. Ama
bizim model krize yatkın bir model. Paylaşım
ekonomisi hep kriz dönemlerinde çıkmıştır.
Güven konusu çok politik bir konu. Kendimizden başka kime karşı güvendeyiz ki? Terör var,
kayıplarımız var, karmaşa var. Çok üzgünüz, çok
acı var ama bunların olmadığı döneme baktığımızda günlük insan kaybı sayısı, bunun nedenleri, bizim bireysel olarak sorumluluklarımız
hep vardı… Evet, kriz dönemindeyiz şu anda
ama kriz dönemi her zaman var, sadece nerede
ve nasıl olduğu değişiyor.
Kafanıza koyduğunuz her şeyi yapmışsınız.
Hep böyle mi geçti, aileniz hep destekledi
mi?
Hep böyle geçti. Ailem de beni her zaman des3gozdergisi•com

tekledi. Bence insan tutkusunun arkasına doğru emeği koyduğunda, kafasına koyduğu işleri yapabiliyor, oldurabiliyor. Sufiler der
ya; ol, dedim oldu. (Kun fe Yekün) Bunun bence bir tarifi var. Bu
da çok çalışmak, işini tutkuyla yaptığından emin olmak ki, sen
enerjini veriyorsun ve evrenden enerji bekliyorsun. Doğru enerjiyi vereceksin ki, güzel enerji geri gelecek. Bunu şimdiye kadar
farkında olmadan yapmışız, şu anda farkında olarak bunu şirket
kültürü haline getirmeye çalışıyoruz.
Bu iş modelinde üyelerin aynı zamanda iş ortağı olabileceği bir
alan diye düşünebilir miyiz?
Bu aslında şöyle; biz bir proje üretiyoruz ve onları ortak ediyoruz. Şu anda böyle işliyor. Biz oturup masada üyelerimizle
ne yapsak? diye düşünmüyoruz. Ama ortak projeler üretiliyor;
buradaki serbest çalışanlarla iş yapıyoruz, yeni başlayanlara iş
veriyoruz. Yatırımcıyla diğer yeni başlangıç yapanların tanışmalarını sağlıyoruz. Sinerji yaratıyoruz. Buradaki üyelerimizin aynı
zamanda birbirleriyle iş ortağı olma ihtimali yüksek bir ortam
yaratıyoruz.
En kullanışlı ortam ve fayda yaratırken neydi düşünce önceliğiniz?
Ofiste ihtiyacınız olan her şey var. Mimariden, deneyime, deneyimden hizmetlerimize, tüm servislerimize, ekibimizin güler
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yüzüne... Her konuyu detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Mekana girdiğinizde karşılamadan; süreç boyunca verdiğimiz gerekli her türlü desteğe. Üyelerimizin bize ne kadar kolay ulaşabileceklerini bilmeleri,
ofiste ihtiyaç olan her şeyin burada olmasını sağlamak amacımız.
En önemli faydamız ise bu çalışma ortamında motivasyonu yüksek
tutmak.
Şimdi Y neslinin daha girişimci bir ruha sahip olduğunu düşünürsek ve siz de, onlar için bir ortam yarattınız, girişimci ruhu
destekliyorsunuz. Peki bu işlerde kim çalışacak X neslinin mensupları mı?
Bugün bunun konusu geçiyordu. Bizim ekibimiz nasıl olacak? Ekibimizin hepsi Y neslinden ve yönetim yapısı zor olan bir ekip. Bence
buradaki marifet Y ile X nesli arasında doğru ilişki kurabilen, biraz X
gibi bakıp Y gibi ilerleyebilen iki kültür arasında bir bağlantı olmalı.
Bunun alt yapısını kurmak. Bu gençlerin cesareti çok avantajlı, enerji
yüksek ama riskleri de büyük. İşler de büyüdüğünde sadece gençlerle yapmak zorlaşıyor. Tecrübe de gerekiyor, hayat bilgisi gerekiyor.
Bu yüzden bence marifet burada iki grubu ayrı tutmak değil ikisi arasında güzel bağlantılar kurabilmek.
Şişhane, Sanayi ve Levent olmak üzere bir iş modeli ortaya koydunuz, iş planınız belli. Nihai hedeflerinize ulaştınız ve bunu
mu kopyalıyorsunuz?
Kopyalama konusunda başarılı değiliz. Her defasında üzerine bir
kaç taş daha koyduğumuz görülüyor. Şimdi nihai hedefimiz mevcut
olan mekanları ve mevcut operasyonu en iyi şekilde yönetebilmek.
Şirket kültürünü oluşturmak. Çünkü bir buçuk yıl da 3-4 kişiden 25
çalışana dayandık. Bu hızlı görülebilecek bir büyüme. Şimdi bunu

oturtmak önemli. Onun hazırlığını yapmaya
çalışıyoruz. Operasyonu iyi yönetmek önceliğimizdeki konu. Sonrasında işi büyütmek var, bu
finansal bir konu. Aklımızda bazı projeler var.
Ekibimizin ihtiyaçlarını tamamlamak var. Üyelerimizi 10 üzerinden 15 mutlu etmek önemli.
Mutlu Ofis felsefesi olarak sahiplendiğimiz bu
kültürü yeşertmek önemli. Ondan sonra büyüme planlarını gündeme alacağız.
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kağıdın serüveni:

origami

Oya Çıldır: Japon ev arkadaşının bir Origami kitabı ve bir paket Origami kağıdı
hediye etmesiyle tanışmış bu sanatla.
Başlangıçtan itibaren hoşuna gitmiş
uğraşmak. Yeni figürler, yeni katlama
şekilleri keşfetmek, sakin küçük maceralar olmuş onun için. Ellerim renkli
kağıtlarla meşgulken zihnim arınma ve
dinlenme imkanı buldu diyor. Yaratıcılığı geliştirdiğini düşündüğü için çocuk3gozdergisi•com

Yazı: Oya Çıldır

larla bu konuda atölyeler yapıyor. Aynı şekilde yetişkinlerle de çalışmakta. Ellerinin oyuncu olduğu bir reklam
filmi de çekmiş. Halen Tai Chi Chuan eğitmenliğinin yanında, Uzakdoğu’nun değerli bir hazinesi olarak hayatına
katılan Origami Atölyeleri’de düzenlemekte.
Origami en kısa tanımıyla kağıt katlama sanatıdır. İsmi, Japonca
iki kelimenin birleşmesinden oluşur. “Ori” katlamak, “kami” kağıt
demektir. Bazı kaynaklar bu uğraşının Japonya’ya dayandığını
söyler. Bazı kaynaklar ise kağıdın bulunduğu Çin’e dayandığı-
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nı fakat Japonya’da geliştiğini söyler. Bu sanırım komşu ülkeler
arasında hep olacak bir konu. Aynı bizdeki Türk Kahvesi’nin veya
baklavanın asıl kime ait olduğunun konu edilmesi gibi. Ama yine
de eldeki kaynaklardaki bilgiler daha çok Japonya’ya dayanıyor.
Bu kaynaklara göre, Origami geleneğinin 600 yıllık veya daha
eski bir geçmişi var. Japon aristokratları merasim hediyelerini
sarmak için beyaz kağıtları katlayarak kullanırlarmış. Törenlerde
ve önemli günlerde değişik kağıt katlama çeşitleri kullanılmış.
Hatta kılıç ustalarına verilen diplomaların taklit edilmemesi için
değişik usullerde katlandığı da söyleniyor. Uzun yıllar gelenekler çerçevesinde devam eden Origami’nin 1950’lerde Japon bir
balıkçı olan Akira Yoshizawa’nın nemlendirilmiş kağıt ile yaptığı
figürlerle bir çıkış yaptığı anlatılıyor.
Klasik Origami uygulamasında, genellikle tek parça ve kare kağıtlar kullanılarak, çeşitli hayvan ve eşya figürleri yapılır. Modüler
Origami olarak adlandırılan, parçalı Origami yapımında birden
fazla kağıt kullanılır, birbirine benzer şekillerin birleşmesinden
veya birbirlerine takılıp çıkarılmasından oluşur. Bu yöntem ile genellikle geometrik şekiller yapılır.
Her türlü kağıttan, gazete kağıdından dahi Origami yapılabileceği gibi, bu sanata özel kağıtlarla yapıldığında kompozisyonu veya
şekli tamamlayacak bir renk veya desen kullanmak mümkün olur.
Origami kağıtları genellikle renk renk olur ve iki yüzü farklı renktedir. Bu, katlamanın nasıl yapıldığının anlaşılmasını kolaylaştırdığı gibi, şeklin daha belirgin olmasını da sağlar.
Origami, bugün sadece Uzakdoğu’nun geleneksel bir sanatı olmaktan çıkmış, pek çok ülkeye yayılmıştır. Bu konuda dernekler,

klüpler kurulmuş, her meslekten her yaştan
insanın uğraştığı bir hobi olmuş, aynı zamanda bir eğitim aracı olarak da kullanılır hale
gelmiştir. Mesela geometri soyut kavramları içeren bir ders olduğu için, çocukların bu
derste işlenilen konuları çabuk kavramaları
ve hatırlamaları kolay değildir. Origami yaparken çocuk sürekli geometrik şekillerle karşılaşır. Bu onların şekiller arasındaki ilişkileri
kavramalarına ve soyut kavramları görselleştirmelerine yardımcı olur. Üç boyutlu düşünebilme kapasitelerini geliştirir.
Dahası da var. Origaminin ileri katlama tekniklerinin şablonları, mobilya, moda, dekorasyon, endüstri ürünleri ve uzay araçlarının
yapımına yardım ediyor. Katlama dahilerinden biri olan Robert Lang’ın geliştirdiği, bilgisayar destekli böcek katlama yöntemi, günümüzde otomobillerin hava yastığı tasarımında kullanılıyor. Astronomlar, dev bir uzay
teleskobunun merceğini katlayıp taşıyıcı bir
rokete yüklemek istedikleri zaman, Lang’a
başvuruyorlar. Böylece yeni bir meslek doğuyor. Endüstriyel tasarımın katlama danışmanlığı.
Çocuklar da olduğu kadar büyüklerde de
hafızanın kuvvetlenmesine, el-göz koordinasyonunun, dikkatin, soyut düşünebilme
kapasitesinin artmasına hizmet eder. Tüm bu
yetiler birleştiğinde ise yaratıcılık yeteneğini
destekler hale gelir. Katlama esnasında sağ
ve sol el birlikte kullanıldığından fizyoterapistlerin kullandığı yöntemler arasındadır.
Origami, seri üretim halinde yapılamayacak
olan, tek tek elle yapılması gereken bir uğraşıdır. Bu bizim kültürümüzde, şifahanelerde
kullanılan, “meşguliyetle tedavi” yöntemi gibi
de kullanılabilir. Eller çalışırken, zihin tek bir
işe odaklanarak dinlenme imkanı bulur, ruhen sakinlik sağlanır.
Özetle, katlayarak dinlenebilir, eğlenebilir,
gelişebilir, yaratıcılığımızı artırabilir ve geçmişten gelen bir sanatı uygulayabiliriz.

51

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

dünyada cennet için

meditasyon

52

Röportaj: Seda Bağcan
Tüm dünyayı dolaşarak meditasyon ve vedik eğitimleri
sunan Dr. Budhacharan, şu anda Thailand Chiang Mai
Üniversitesi ve Budist Rahip Ünivesitesi›nde eğitimler
veriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde önemli spa’ların
kuruluşlarına yardımcı olan Dr. Budhacharan’ın amacı,
dünya farkındalığının “Dünya’da Cennet” olarak adlandırdığı yere ulaşmasına katkıda bulunmak… Kendisiyle yaptığımız röportaj ile yaratıcılık konusundaki düşüncelerini paylaşıyoruz.
Yaratıcılık nedir?

Yaratıcılık, yaşamın tekamülünü sağlayan ve destekleyen Doğal
Kanun’un dürtüsüdür. Yaratıcılık, bütün ihtimallerin bulunduğu
canlı alandır, çeşitlilikle dolu Evren’e yön veren Tanrı’nın iradesidir.

Meditasyon yaratıcılığı geliştirir mi? Nasıl? Başka meditasyon teknikleriyle karşılaştırıldığında özellikle TM
tekniğinin yaratıcılığı geliştirmek konusunda sağladığı
bazı avantajlar var mıdır?
Meditasyon, içimizde mevcut olan yaratıcılığın kaynağına hiç
zorlama olmaksızın zihnimizin aşkın (kapsayan ve aşan) bir halde
ulaşabilmesine müsaade etmek olarak anlaşılmalıdır. TM tekniğinin diğer meditasyon tekniklerine nazaran gösterdiği farklılık,
hiçbir zorlama olmadan doğal olarak yapılmasıdır, yani konsantrasyon veya imgeleme gerektirmeden. TM tekniği, yaratıcı zeka
biliminin uygulamaya yönelik pratik bir unsurudur. Bu tekniğin
etkililiğini onaylayan 600’den fazla bilimsel makale mevcuttur.

“Yaratıcılık” kelimesini bir “mantra” olarak kullanabilir
miyiz?
Mantralar, içlerinde hayatı en çok destekleyen etkiyi, yani teka3gozdergisi•com
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mülün gücünü barındıran seslerdir. “Yaratıcılık”, anlamı olan bir
kelimedir ve dolayısıyla zihnimizin entelektüel yönüne hitap
eder, onu meşgul eder. “Yaratıcılık” kelimesinin kullanılması, nihai gaye olan hislerin, aklın ve zihnimizin entelektüel yönünün ve
egonun aşılmasına hizmet etmez. Vedik mantraların doğru kullanılması, bilinçli zihnin zorlama olmaksızın aşkınlık haline geçmesine müsaade eder. Vedik Üstatların Kutsal Geleneği, mantraların
etkilerine dair bilgileri korumak ve doğru kullanımlarını sağlamakla sorumludur.

“Geleneksel Veda Öğretileri” hakkında
bilgi verebilir misiniz?

Prof. Dr. Budhacharan

“Veda”; bilen, bilme ve bilinen hakkında tam,
ebedi ve ezeli bilgi anlamına gelmektedir –
Evren’in Anayasası. Veda, Doğal Kunun’un
Evren’e yön veren, aydınlatan rehber ışığıdır.
Veda ezeli ve ebedidir; Vedik Üstatların Kutsal
Geleneği vesilesiyle kuşaktan kuşağa aktarılmış korunmuştur.

Geleneksel Veda öğretilerinin “Yaratıcılık” üzerindeki etkileri nelerdir?
Vedik öğreti, kişiyi saf varoluş alanıyla, sonsuz benliğimiz olan Atma ile, yani hepimizin
içinde var olan saf yaratıcılık alanıyla temasa
geçirmek ile meşguldür. Atma, Doğa’da bulunan bütün düzenliyici gücün kaynağıdır.
Veda ve Vedik literatür üzerine yapılan tüm
çalışmalar, aslında kişinin kendi yaratıcılığı
üzerine yapılmış çalışmalardır.

Ek bilgi: 1942 yılında Tayland’da
doğan Prof. Dr. Budhacharan 1970
yılında Maharishi Mahesh Yogi (TM
Kurucusu) ile başladığı Transandantal Meditasyon (TM )yolculuğuna,
1980 yılında “Vedik Bilimi” ve “Meditasyon Teknikleri” ile ilgili eğitmen
olarak devam etmiştir.
1984 yılında “Brahmachari” (rahip yaşam stili, Brahma olmak
için izlenen yol) olmuştur. 1990
yılında Kamboçya’da Maharishi Vedik Üniversitesi›ni kuran
Budhacharan’a, 1991 yılında İsviçre’deki Maharishi Avrupa Araştırma
Üniversitesi tarafından “Doktora”
Ünvanı verilmiştir.
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Mandala:

Kutsal geometri ve sanat
Yazı: Nitin Kumar / Exotic India
Budist din ve sanatında belki de en çok beğenilen ve tartışılan, guru ya da yoga gibi bir kelime
olan mandala, İngiliz dilinin de bir parçasıdır.
Popülerliği; mandala kelimesinin dünyadaki
bilgelikte kutsal alamla eş anlamlı kullanımı
ve İngiliz dili sözlükleri ve ansiklopedilerindeki varlığıyla pekişmektedir. Her ikisi de açık bir
şekilde mandalaları; evreni sembolize eden ge3gozdergisi•com

Çeviri: İbrahim Yıkılmaz

ometrik tasarımlar olarak tanımlamıştır. Budist ve Hindu uygulamalarında referanslarını görebiliriz.
Mandala fikri kendi tarihinden uzun süre önce ortaya çıkmıştır.
Hindistan’ın en erken dönemlerinde hatta Hint-Avrupa kökenli dinlerde, Rig Veda’da ve bununla ilişkili literatürde mandala; bölüm için
kullanılan bir terim, mantraların bir koleksiyonu veya Vedik törenlerindeki ilahiler anlamına geliyordu. Evrenin varlıklarının genetik
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modellerinin yer aldığı kutsal seslerden oluşan bu ilahilerden türediğine inanılırdı; bu yüzden dünya modeli olarak mandalanın zaten
açık bir anlamı vardı.
Mandala kelimesine; manda öz ve -la son eki ile birlikte yük sandığı, kap anlamı verilmiştir. Bu nedenle, mandalanın en belirgin çağrışımı; özün bir kabı (kalıbı) olduğudur. Bir görüntü olarak mandala, Buda’nın akıl ve bedeninin sembolü olabilir. Ezoterik Budizm’de
mandaladaki ilke, içindeki Buda varlığıdır. Ama tanrıların görüntüleri
gerekli değildir. Bir tekerlek, bir ağaç ya da mücevher veya başka bir
simgesel tezahürü olarak temsil edilebilir.

Mandalanın yapılışı
Mandalanın kökeni bir merkez ve bir noktadır. Bu boyutlardan görünüşte özgür bir sembolüdür. “Tohum”, “sperm”, “damla”, belirgin bir
başlangıç noktası anlamına gelmektedir. Bu, dış enerjilerin ve gücün
hareketinin karıştığı, adanmışların enerjilerinin açığa çıktığı ve karıştığı bir toplama merkezidir. Bu yüzden iç ve dış alanı temsil eder.
Bunun amacı, nesne-konu ikiliğini ortadan kaldırmaktır. Bu süreç
içinde mandala, bir tanrı için adanmıştır.
Yaradılışında bir noktanın dışında bir çizgi olarak yaratılmıştır. Diğer
çizgiler kesişene kadar üçgen geometrik desenler oluştururlar. Çevresinde çizilmiş olan daireler inisiyasyon yapılmış olanın dinamik
bilinci anlamına gelir. Kenardaki kareler dört yöne bağlı dört kapı
tarafından temsil edilen fiziksel dünyayı sembolize etmektedir ve ortadaki veya merkezdeki alan tanrının ikamet ettiği yerdir. Bu yüzden
merkez öz olarak ve çevresi ise kavrama olarak görüntülenmektedir.
Böylece, tam bir resim, bir mandala özünü kavrama demektir.

Mandalanın yapımı
Bir keşişin mandala üzerinde çalışmaya başlamadan önce onun teknik ve sanatsal eğitimle çeşitli sembollerin nasıl çizildiklerini öğrenip
felsefi kavramlarla alakalı çalışarak uzun bir süre geçirmesi gerekir.
Namgyal Manastırı’nda (Dalay Lama’nın kişisel manastırı) bu süre, üç
yıldır. Boyamanın erken evrelerinde keşişler, boyasız mandala bölümünün dış kısmına sürekli merkeze bakarak otururlar. Büyük ölçekli
mandalalar için keşişler ayağa kalkarlar, renkleri uygulamak için öne
eğilirler. Geleneksel olarak mandala, dört kadrana ayrılmıştır ve her
birine bir keşiş atanır. Rahipler renkleri uygulamak için ayağa kalktıklarında her birine bir yardımcı verilir. Dört rahip işbirliği içinde çalışarak diğer ayrıntıların ana hatlarını oluştururken yardımcılar renk
alanlarını doldurarak yardımcı olurlar.
Keşişler, manastırın eğitim programının bir parçası olarak manda-

Mandala fikri kendi tarihinden
uzun süre önce ortaya
çıkmıştır. Hindistan’ın en erken
dönemlerinde hatta Hint-Avrupa
kökenli dinlerde, Rig Veda’da
ve bununla ilişkili literatürde
mandala; bölüm için kullanılan bir
terim, mantraların bir koleksiyonu
veya Vedik törenlerindeki ilahiler
anlamına geliyordu.
lanın her bir ayrıntısını ezberler. Mandalanın
açıkça kutsal metinlere dayandığını belirtmek
önemlidir. Her iş oturumu sonunda rahipler,
başkalarının yararına elde edilen sanatsal ya
da manevi bütün değeri hizmete sunarlar. Bu
uygulama, ritüelin tüm sanatsal icraatlarında
geçerlidir. Rahiplerin kendilerini yaptıkları işe
aşırı derecede vermelerinin iyi bir sebebi vardır: Onlar aslında Buda’nın öğretilerini uygulamaktadırlar. Mandala Buda’nın aydınlanmaya
ulaşmadaki talimatlarını içerdiğinden dolayı
motivasyonlarının saflığı ve yaptıkları işin mükemmelliği izleyicilerine maksimum fayda sağlamaktadır.
Mandalanın her dört kadranının detayı merkeze bakar ve bu yüzden mandala, tanrısıyla karşı
karşıyadır. Dolayısıyla mandala etrafında duran keşiş ve izleyicilerin bakış açısıyla en uzak
kadranda sağ tarafında görünürken, izleyiciye
yakın kadranda ayrıntılar tersyüz edilmiş olarak
görünür.
Köşeler boyanırken her bir keşiş kadranını tutar.
Ortak merkezli daireler boyandığında peş peşe
mandala etrafında hareket ederek çalışırlar. Birlikte dışa doğru hareket etmeden önce bütün
bir döngüsel faz veya katman tamamlanana
kadar beklerler. Dengenin korunması ve mandalanın hiçbir kadranının diğerinden daha hızlı
büyümemesi sağlanmış olur.
Bir mandalanın hazırlanması sanatsal bir çaba-
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Mandalanın kökeni bir merkez
ve bir noktadır. Bu boyutlardan
görünüşte özgür bir sembolüdür.
“Tohum”, “sperm”, “damla”, belirgin
bir başlangıç noktası anlamına
gelmektedir. Bu, dış enerjilerin
ve gücün hareketinin karıştığı,
adanmışların enerjilerinin açığa
çıktığı ve karıştığı bir toplama
merkezidir. Bu yüzden iç ve dış
alanı temsil eder. Bunun amacı,
nesne-konu ikiliğini ortadan
kaldırmaktır. Bu süreç içinde
mandala, bir Tanrı için adanmıştır.
dır ve aynı zamanda ibadet eylemidir. İbadet
kavramı ve formunun bu şekli; derin içgüdülerimizin kristalize edilmesi ve manevi sanat olarak
ifade edilmesiyle oluşturulmuştur. Genellikle
üzerinde meditasyon yapılan tasarım, varlığını
üstün kılan özün, yani kavramın formun önünde gelmesi şekliyle yapılan mekansal deneyimlerin sürekliliğidir.
Mandalanın en yaygın biçimi, bir dizi eş merkezli daireler olarak görünür. Her mandala, eşmerkezli bu dairelerin içinde yer alan kare yapı
içinde kendi tanrısına sahiptir. Onun eşsiz kare
şekli, bilgeliğin mutlak yerinin sapkınlıktan bağımsız olduğunu gösterir. Bu kare yapının dört
ayrıntılı kapısı vardır. Bu dört kapı, sırasıyla dört
engin düşünceyi; sevgi dolu şefkat, merhamet,
acıma ve temkinli olmayı simgelemektedir. Bu
kapıların her biri; çan, çelenk ve diğer süs eşyaları ile süslenmiştir. Bu kare şekli, dört taraflı bir
saray ya da tapınak olarak tanımlanan mandala
mimarisini ifade eder. Merkezi sarayı çevreleyen dairelerin serisi, yoğun bir simgesel yapı
izler. Dıştaki dairelerden başlayarak birisi baktığında, bir testere ile yapılmış stilize bir süsle
tasvir edilen ateş çemberine rastlar. Bu, sıradan
bir insanın, kutsal topraklara girmeden önce
3gozdergisi•com

geçmek zorunda olduğu dönüşüm sürecini simgelemektedir. Bunu,
mandalanın dayanıklılığını ve manevi alemlerinin elmasa benzemesini tasvir eden yıldırım ya da elmas asa (vajra) takip eder.
Sonraki ortak merkezli daire özellikle öfkeli tanrıların özelliklerindeki mandalalarda, geniş bantta düzenlenmiş sekiz ölü yakma yerine
rastlanır. Bunlar insanı olağanüstü dünyaya ve doğum ölüm döngüsüne bağlayan insan bilincinin sekiz parçasını temsil etmektedir. Son
olarak ise mandalanın merkezinde mandalayı tanımlayan tanrı yer
alır. Bu, tanrının mandalayı sardığına inanılan enerjisidir. Genellikle
merkezdeki tanrı aşağıdaki üçünden biri olabilir:

Huzur veren tanrılar
Huzur veren tanrılar; kendine özgü varoluşsal ve manevi yaklaşımlarını sembolize ederler. Örneğin, Boddhisattva Avalokiteshvara şekli
ruhsal bir deneyim merkezinin odak noktası olarak şefkati sembolize eder. Manjushri, bilgelik merkezinin odak noktasıdır; Vajrapan ise
kutsal bilgi arayışında güç ve cesaret ihtiyacını vurgular.

Öfkeli tanrılar
Öfkeli tanrılar; kişinin yabancılaşmasını içeren güçlü bir mücadele
ortaya koymaktadır. Bunların hepsini düşüncelerimizi ve eylemlerimizi karartan, aydınlanma yolunda Budist amacımıza ulaşmayı engelleyici, iç acıyla somutlaştırmaktadır.

Cinsel görüntü
Cinsel görüntü; mandalanın kalbinde yatan bütünleştirici süreci sunar. Erkek ve kadın elementleri, insanın dünyevi varlığında tecrübe
etmiş olduğu karşıtlıkların sayısız sembollerinden (sevgi-nefret, iyikötü gibi) başka bir şey değildir. Bu yolda yetiştirilmiş kimse; sorunsuz, birbirine bağlı bir deneyim alanı olarak her şeyin zevkini çıkarıp
kabul etmek suretiyle yabancılaşma sürecini kısaltmak ister. Cinsel
görüntü; memnuniyet, mutluluk, birlik ve tamamlama nitelikleriyle
birlikte aydınlanma için bir metafor olarak da anlaşılabilir.

Mandalanın renk sembolizmi
Mandalada renk, biçim kadar önemlidir. Mandalanın saray kadranları tipik olarak şu renkleri içerecek şekilde ikizkenar üçgenlere bölünmüştür: Beyaz, sarı, kırmızı, yeşil ve koyu mavi. Bu renklerin her
biri beş transandantal Buda’dan biri ile ilişkilidir, hatta doğanın beş
yanılgısı ile de ilişkilidir. Bu yanılgılar, bizim gerçek doğamızı gizler
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fakat manevi uygulamalarla birlikte Buda’nın beş bilgeliğine
dönüşür:
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• Beyaz - Vairocana: Cehalet
yanılgısı, gerçek bilgelik halini
alır.
• Sarı - Ratnasambhava: Gurur
yanılgısı; eşitlik (alçak gönüllük) halini alır.
• Kırmızı - Amitabha: İlgi yanılsaması; idrak, muhakeme etme
halini alır.
• Yeşil - Amoghasiddhi: Kıskançlık yanılgısı; paylaşma, başarı halini alır.
• Mavi - Akshobhya: Öfke yanılgısı, bilgelik aynası halini alır.

Kutsal arz olarak Mandala
Tapınakları, evleri dekore etme ve kutsallaştırmanın yanı
sıra Tibet yaşamında geleneksel olarak öğreti veya inisiyasyon
talebi olduğunda, birinin lama yada gurusuna tüm evrenin sunumu
(mandala ile temsil edilir) olarak öğretileri edinmede en uygun sunumu sembolize ettiğinden mandala sunulmaktadır.
Bir zamanlar Hindistan topraklarında Mahasiddha Tilopa, müridi
Naropa’dan bir mandala sunumu talep etti ve mandala yapmak için
orada herhangi bir malzeme mevcut değildi. Naropa toprağa idrarını yaptı ve ıslak kumu mandala şekline soktu. Başka bir vesileyle
Naropa; kanını, baş, kol ve bacaklarını, sunumlarla memnun olan
gurusuna mandala sunumu yapmak için kullandı.

Sonuç
Mandala kavramının somutlaştırılması ve görselleştirilmesi,
Budizm’in dini psikolojiye yapmış olduğu en önemli katkılardan birisidir. Mandalalar dünyadaki varlıklarıyla, evrenin kutsallığını ve içindeki potansiyeli hatırlatan kutsal yerler olarak görülür. Budist öğretide mandalanın amacı; aydınlanma yolunda olma ve gerçeği doğru
olarak algılamada insanın acılarını dindirmektir. Kişinin kendi içinde
yatan gerçekliğin tanrısallığını keşfetmek için bir araçtır.

Bir mandalanın hazırlanması
sanatsal bir çabadır ve aynı
zamanda ibadet eylemidir. İbadet
kavramı ve formunun bu şekli;
derin içgüdülerimizin kristalize
edilmesi ve manevi sanat olarak
ifade edilmesiyle oluşturulmuştur.
Genellikle üzerinde meditasyon
yapılan tasarım, varlığını üstün
kılan özün, yani kavramın
formun önünde gelmesi şekliyle
yapılan mekansal deneyimlerin
sürekliliğidir.
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sıvı beslenmenin sağlığa etkisi için

sıvı detoks…
,Günümüzde detoks sağlık dünyasının en önemli konularından biri.
Birçok detoks yönteminin olduğu
bu zamanda sebze ve meyve suyu
içeceklerle hazırlanan sıvı detoksu ise oldukça revaçta. Bu konuda sektörün yeni firmalarından biri
olan Juitox’un sahibi Eftal Behlül
Gözlemecioğlu’ndan bilgi alıyoruz.
Bu işe ne zaman başladınız; yaşadığınız değişimler neler?
Ön araştırmalar da olmak üzere iki yıl gibi oluyor
sektöre girişimiz. Asıl olarak bu hikayeyi çiğ beslenme şefi ve detoks uzmanımız Dilşat Erdil’den
dinlemelisiniz. Kendisi 97 kg. dan detoks ve alkali
3gozdergisi•com

yaşam sayesinde yeniden doğuyor. Sonra Amerika’da eğitim almaya karar veriyor. Bir süre sonra yollarımız birleşti. Ben de hayatımın çok sağlıksız bir döneminde onunla detoksa adım attım. Önce mucizelere inanamadım. Sonra bunu herkesin deneyimlemesi için Juitox’u kurdum.
Sıvı detox içecekleri nasıl hazırlanıyor?
Üretim, soğuk sıkım yöntemi (cold press), yüksek basınçlı bir hidrolik sıkma ile sebze ve meyveleri zengin besin değerlerini kaybetmeden soğuk
sıkma işlemidir. Hava ile teması, dolayısıyla oksidasyonu en az seviyede
tutan bu yöntem sayesinde sebze ve meyvelerin enzim ve besinleri ile
posaları birbirinden ayrılır. Böylece sebze ve meyveler besin değerlerini
koruyarak daha uzun süre (3 gün) dayanır. Soğuk sıkım yöntemi sebze
ve meyvelerin besin değerlerinin en yüksek oranda korunduğu en ileri
teknoloji üretim tekniğidir.
Bedenimiz neden dotoksa ihtiyaç duyar?
Şehir hayatı ve modern yaşamın olumsuz getirileri olarak bedenimize
birçok toksik madde birikir. İşlenmiş gıdalar, soluduğumuz hava, içti-
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ğimiz su, yaşadığımız stres hepsi birer etmendir. Hastalıklardan korunmak, gençlik enerjimizi ve görünümümüzü uzun yıllar devam ettirebilmek için bedenimizdeki bu toksik birikimlerden arınmamız gerekir. Bu
noktada detoksun tanımı ve neden ihtiyacımız var cevabı doğuyor.
Detoks yapmada bir yaş önemi var mı; kimler yapmasın mesela?
Hamileler kesinlikle yapmamalı ve son 1 sene içinde ciddi bir iç organ
operasyonu geçirenlere doktoruna danışmalı. Yaş sınırımız yok ama her
hangi bir hastalık var ise; önce doktorlarına veya detoks uzmanımıza
danışmalarını tavsiye ediyoruz.

Şehir hayatı ve modern
yaşamın olumsuz getirileri
olarak bedenimize birçok
toksik madde birikir. İşlenmiş
gıdalar, soluduğumuz hava,
içtiğimiz su, yaşadığımız stres
hepsi birer etmendir.

Birçok çeşit içinde özellikle sıvı detoksunun önemi sizce nedir?

landırmaya yönlendirmek olduğundan sebze ve
meyve suyu içeceklerini posalarından ayrıştırarak
saf sıvı olarak içmek en doğrusudur.

Liflerin sindirim sistemi üzerindeki etkisi yadsınamaz fakat vücudun
enerjisinin büyük bir kısmını çözünemeyen lif ve besinleri ayrıştırmaya
harcar. Sebze ve meyve suyu ile arınmanın (juice cleanse) amacı sindirim sistemini dinlendirerek, vücudun enerjisini detoks ve yeniden yapı-

Beslenmede günlük alışkanlıklar içinde yer
alabilecek mi; örneğin bir öğün yerine geçiyor
mu?
Kesinlikle, hem de fazlasıyla! Soluduğumuz hava
bile asidik iken, arınmak için bir öğünde 3 kg. çiğ
sebze meyve suyu içmeniz imkansız iken böyle
içmeniz çok kolay. Sporcular dahi fazla protein
tüketiminin zararlarından arınmak için günde ara
öğün veya ana öğünlerinin yanında 2 şişe sebze
sularımızdan içiyor. Detoks sürecini ancak bu şekilde devam ettirebilirsiniz zaten.
Sıvı detoksu tüm hayat süreci içinde ne kadar
yer almalı?
Uzmanımız Dilşat Erdil’in tavsiyeleri doğrultusunda; öncelikle sadece sıvı detoks ile vücut resetlenmeli ve alkali seviyeye getirilmeli. Sonrasında
beslenme düzeni değiştirilmeli, sebze ve meyve
suları normal hayat rutinine ara veya ana öğün
olarak eklenmeli. Modern yaşamın dezavantajlarını minimuma indirgemek için biz bunu tavsiye
ediyoruz.
Telefon: 0532 590 84 77
Ahi Evran Cad. Nazmi Akbacı İş
Merkezi No:56 Maslak / İstanbul
www.juitox.com.tr
/juitox.love

/juitox
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bayon tapınağı
Yazı: Sertaç Kartal
3gozdergisi•com
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Kamboçya’da Angkor Thom’un merkezinde yer alan zengin süslemeleri olan bir Khmer tapınağıdır Bayon, ki, şefkat-merhamet olgusu, yaşam çarkı ve Aydınlanma olgusuna adanmış bir tapınaktır.
Yani Samsara, Avalokitesvara- Bodhisattva, Budha isimleri ile ifade
bulmuş dinamiklerin tapınağa bürünmüş halidir.
12. yy’nin sonları veya 13. Yy’nin başlarında Mahayana Budist Kral Jayavarman VII tarafından devlet tapınağı olarak inşa edilmiştir. Jayavarman ölümünün ardından, sonraki gelen kralların dinlerine göre
Hindu ve Theravada Budist inançları doğrultusunda değiştirilmiştir.
Bayon Tapınağı’nın en önemli özelliği merkezi zirve ve etrafındaki 37
kulenin üzerindeki devasa yüz figürleridir. Üç katta, 54 adet lotus çiçeği goncası şeklinde yapılmış kule ve bu kulelerin üstünde dört bir
yana bakan 200’ün üstünde dev insan yüzleri ile benzersiz bir Budist
Tapınağı. Lotus çiçeğinin goncasına benzetilen piramidal kulelere
sahip tapınaklar, ilk defa kral 2. Jayavarman tarafından, tanrıların yaşadığı kutsal Meru dağına atfen yapılmış ve bu model Angkor Wat’da
daha sonra yapılan tapınaklar içinde kabul gören model olmuştur.
Beni burada en çok etkileyen merkez kulenin altında yaptığım me-

Bayon’un merkezindeki zirve
( eskiden altın kaplama olan)
kulenin içerisinden yukarı
doğru bakıldığında zirvenin
ucunda görünen ışık sanki
Tanrısal -ilahi bir Sonsuz Işık
hissi uyandırmaktadır.
ditasyon ve yukarı bakınca kulenin ucunda gördüğüm ışık oldu.
Bayon’un merkezindeki zirve ( eskiden altın
kaplama olan) kulenin içerisinden yukarı doğru bakıldığında zirvenin ucunda görünen ışık
sanki Tanrısal -ilahi bir Sonsuz Işık hissi uyandırmaktadır.
Ruhsal - dinsel- mistik- ruhsal kod taşıyan anlatımlara göre bu görüntüyü yorumlarsak eğer;
alttaki ufak ışık kişisel ruhun ışığı, yukarıdaki ise
Tanrısal Sonsuz Işık’tır.
Aralarındaki fark, uzaklık; kişisel ruhun yapacağı ibadet- meditasyon- sevgi ve iyiliklerle (tamamen adanmış manevi-ruhsal- dinsel eylem
bütünselliğinin yükseltici etkisiyle - iyi niyetli
düşünüş ve davranışın erdemli ağırlığından
güç alıp yükselerek) kapanacak ve ikisi zirvede
buluşarak Bir olacaklardır.
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mucizenin doğumu
Edirne’de bulunan Carpe Diem Kişisel Gelişim Merkezi’nin sahibi ve terapist Özlenen
Deniz Uzun’un “Mucizenin Doğumu” adlı
kitabı raflarda yerini aldı. Kitap yazarın ikinci
çocuğunun doğum sırasında rahim kanalında sıkışması nedeniyle beyninden hasar
alarak doğmasıyla başlayan oldukça zorlu
süreci anlatırken, bu zorluklara iyimserlik ve
mücadeledeki farkındalıkları yaşatıyor.
Kitabın en önemli mesajında, yaşamın her yerden, her şekilde mesajlar yolladığını, önemli olanın mesajları doğru okuyabilmek olduğunun altı
çiziliyor.

Kitap fikriniz nasıl gelişti, ismini nasıl koydunuz?
Mucizenin Doğumu kitabının ilk röportajı yine
3.Göz Dergisi’nde oldu. Öncelikle bu kadar hassas bir konuda öncülük görevini üstlendiğiniz için
çok teşekkür ediyorum. Mucizenin Doğumu’nun
isim annesi de Güler Pınarbaşı’dır. Bizimle yaptığı
röportajda* kullandığı başlığı herkes çok beğendi
. Kitabın ismi de buradan geliyor.
Tabii ki isim çok manidar, çünkü ben hayatın içinde yaşanan her ana mucizevi olarak bakıyorum.
Özellikle oğlum Çağatay’ın doğum anından itibaren benim için hayat böyle bir anlama büründü.
Doğumdan saatler önce anne karnında tamamen
sağlıklı olan oğlum, doğum anında rahim kanalına sıkışıp, beyninin bu kadar hasar görmesi buradaki mucize; çünkü demek ki, Allah istediğinde
saniyelerle sapasağlam bir yapıyı çökertebiliyor.
* 5. sayıda yer alan röportaja ulaşmak için tıklayınız...
3gozdergisi•com

…demek ki, Allah, istediğinde
saniyelerle tamamen sapasağlam
bir yapıyı çökertebiliyor. Öyleyse
benim için tam tersi de mümkün
aslında. Saniyeler içinde her şeyin
değişebileceği ile ilgili derin bir inanç
içindeyim…
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Öyleyse benim için tam tersi de mümkün aslında. Saniyeler içinde her
şeyin değişebileceği ile ilgili derin bir inanç içindeyim.
Kitap fikri uzun süredir kalbimde yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında John of God’ın yanına Brezilya’ya gittiğimizde meditasyon yaparken
Allahıma; “Allah’ım geliyorum, gidiyorum burada küçük bir çocuk gibi
John of God aracılığı ile senden bir şeyler istiyorum. Bu defa benim
görevim ne ise sen beni ona yönlendir. Önüme çıksın, senin benim
üzerimden insanlığa düşlediğin ne ise o olsun” dedim. Ve ben daha
Brezilya’dan dönmeden üç gün önce arkadaşım Filiz, Goa Yayıncılıktan
Victor Bey ile benden habersiz kendiliğinden iletişime geçmiş, kitabı
çıkartabileceklerini söylemişler. Türkiye’ye döner dönmez bu haberle
karşılaştım ve hiç sorgulamadan görevimiz bu doğrultuda diyerek kitap
için çalışmaya başladım. Yayınevi de bu kitabı bir görev gibi görerek ellerinden geleni yaptı, sağolsunlar…

Mucizeyi siz nasıl tanımlıyorsunuz? Fark edişleriniz nasıl
başladı?
Mucize kitapta da uzunca anlattığım gibi benim için yaşadığımız her an.
Oğlum Çağatay 4.5 yaşında ve 4.5 yıldır ellerini kullanabilmesini bekliyoruz, ellerinde yoğun bir spastisite var. Yeni yeni ellerini kullanıyor ve
biz bunu görünce her gün coşku yaşıyoruz. Dolayısıyla ben hiçbir gün
fark edip ellerim var diye dua etmemiştim ama şimdi tek parmağımı
bile kullanabilmemin mucizesinin büyüklüğünün farkındayım. Bugüne
kadar çok ruhsal rehberim oldu ama yattığı yerden, hiç konuşmadan
yaşam derslerini burnumuza sürte sürte öğretenine denk gelmemiştim.
Mucizelerin bu denli var oluşunu oğlumun yattığı yerden, bilmeyerek
verdiği derslerle fazlasıyla gösterdiğini, öğrettiğini düşünüyorum. Ama
genel yapımda küçük yaşımdan bu yana beri hayaller kurmak vardır.
Kurduğum hayaller olmuş gibi üzerine evcilik oynardım. Yine de mucize denilenin Tanrı’nın ayarlarına geri dönmek olduğunu düşünüyorum.
Aslında mucize yok. Ruhu, bedeni, zihni Tanrı’nın yarattığı ve tasarladığı
şekle çevirebilmek var. O zaman dilekleriniz biraz daha hızla olarak size
ulaşıyor…

Kitabınızda en çok neyi anlatmak istediniz?
Hayatın içinde her şeyin mümkün olduğunu ve mucize diye adlandırılanın yaşamın her anında var olabileceğini en büyük mucizenin kendimiz
olduğunu anlatmak ve her hayırda bir şer, her şerde mutlak bir hayır
olduğunu göstermek istedim...

Kitap okuyucuya ne sağlayacak? Böyle bir niyetiniz var mıydı; yaşadığınız süreci mi kayıtlara geçmek istediniz?
Hayır yaşadığım süreci kayıtlamaktan çok öte bir niyetle yola çıktım.

Kitap okuyucuya ne sağlayacak kısmına da Duru
Sevil Kavlan adlı bir okuyucumun sürpriz ve beni
çok duygulandıran yorumuyla cevap vereyi: “Bu
kitabın sayfalarında gezinirken neye ihtiyacınız
varsa onu bulacaksınız…Kiminiz acı, kiminiz gözyaşı, kiminiz sevinç, kiminiz umut, kiminiz mucize,
kiminiz ilim, kiminiz bilim, kiminiz hakikati.. Var
mısınız karanlıktan aydınlığa yolculuk yapmaya ?“

Yaşam yolunuzda sürekli mucize doğuran biri olarak geleceğe dair öngörüleriniz neler?
Sürekli mucize doğuran deyimi çok güzel olmuş.
İnşallah öyle olabiliriz ve böyle biri olabilmek herkese kısmet olur. Benim geleceğe dair hayalim insanların anın içinde var olup yaşadıklarından haz
duyabilmeleri ve yaptıklarından dolayı kendilerini
ve etrafı suçlamaktan vaz geçip mutlu olabilmeleri. Şu anda içinde bulunduğumuz dünyada sıkışıp
kalan insanın kendisini yeniden keşfedip yapılandırmasıyla ilgili bir önsezim var. Ve gerçekten de
insan isterse mucize diye adlandırdığı her şeyin
kucağına düşebileceği ile ilgili ümit barındırıyorum içimde, insan; ruhunu, zihnini ve bedenini
dengeleyerek Allah’a yaklaşabilir ve Allah’da onun
hayallerini gerçek kılabilir.
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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

